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1 AKTUALNE SPREMEMBE 

Spremenjena je dohodninska lestvica in izračun olajšave, pri najemninah pa dohodninska 
stopnja in odstotek normiranih stroškov. 

Povezava: plače v času epidemije COVID-19 iz računalnika ali iz spleta. 

Povezava: prevodi plačilnih list (iz računalnika) ali iz spleta  

Kako naredim 

1.1 ZADNJE SPREMEMBE KRONOLOŠKO  
 na kazalo 

1.1.1 SPREMEMBE OD 01.01.2023 naprej 
 na kazalo 

Spremembe zaradi uvedbe poročanja preko REK-O 

Obrazec REK-O zamenjuje obrazce REK-1, REK-1a in REK-2. Zato je bilo potrebno narediti 
spremembe pri vnosu personalnih podatkov, dopolniti nastavitve plač, dopolniti vnos 
plačilnih list in dodati sam REK-O. Ta v veliki meri poenostavlja poročanje. Težišče 
poročanja je zdaj postavljeno v analitični del obrazca, torej v podatke, ki so prikazani za 
vsakega delavca posebej. Število rubrik v skupinskem delu se je bistveno zmanjšalo, tiste 
ki so ostale, pa predstavljajo vsoto istopomenskih rubrik iz analitičnega dela. Glavne 
spremembe so: 

- poročanje o dohodkih iz redne zaposlitve se več ne razlikuje od poročanja o dohodkih po 
pogodbah, od poročanja o prejetih najemninah in podobno, 

- ker so rubrike v skupinskem delu vedno vsota istopomenskih rubrik iz analitskih podatkov, 
odpadejo težave s tolerancami pri izračunu. Prej je bila težava, ker se je znesek prispevka 
v skupinskem delu določil tako, da se je skupna osnova (plača vseh delavcev) množila s 
prispevno stopnjo, v analitskem delu pa se je prispevek izračunal za vsako osnovo (plačo) 
posebej. Za primer vzemite, da imate 20 zaposlenih, vsak od njih dobi 1.000,45€ plače. 
Skupinski del: 1.000,45 x 20    = 20.009,00 x  6,36% = 1.272,57 

Vsota analitskih delov: 1.000,45 x 6.36% =     63,63 x 20     = 1.272,60 

Razlika je 0,03€. Saj ni veliko, vendar ni enako. Če je bila razlika prevelika, so eDavki po 
vnosu javili napako, 

- ni več neumnosti, ko se je prispevek 15,5% iz razlike do minimalne osnove za plačilo 
prispevkov, ki dejansko bremeni delodajalca, v skupinskem delu prikazoval kot prispevek 
delojemalca, v podatkih o delavcu pa pravilno kot prispevek delodajalca; podobno je bilo 
narejeno za neplačano odsotnost, 

- ni več posebej REK 1091 za čas, ko je bil zaposlenec napoten na delo v tujino in posebej 
REK 1001 za čas, ko ni bil napoten. V primeru, da je bil v obračunskem mesecu nekaj 
časa napoten, preostali čas pa je delal v Sloveniji, je to pomenilo bodisi dve ločeni plačilni 
listi, bodisi razdeljevanje ene plačilne liste na delež, ki gre na REK 1091 in delež, ki gre 
na REK 1001. 

Tisto, kar so bili prej različni REK-1 (33), REK-1a (4) in REK-2 (63) obrazci (skupaj 100 
različnih), so sedaj variante REK-O obrazca, ki se jim reče vrste dohodka. Teh je za zdaj 
79. So nekakšne vzporednice prejšnjim obrazcem, tudi oznake imajo iste. Prejšnji REK-1 
1001 je zdaj REK-O, vrsta dohodka 1001, prejšnji REK-2 2502 je zdaj REK-O, vrsta dohodka 
2502. Prednost pred prejšnjo raznolikostjo je v tem, da so vse variante oblikovane enako. 
Vse imajo načeloma enake rubrike, ki pa so pri nekaterih vrstah dohodka vidne, pri drugih 
pa skrite. Največ jih je vidnih na vrsti dohodka 1001. Pri tej se je bistveno zmanjšalo število 
rubrik z oznako 'D', so se pa pojavile nove z oznako 'S', s skupnim nazivom 'Dodatni podatki 
o plači'. 

file:///B:/doc/CORONA_REK_in_prispevki.pdf
http://www.aplicom.org/prenosi/POSLI_DOC/CORONA_REK_in_prispevki.pdf
file:///B:/doc/P_TUJ_JEZIK.pdf
http://www.aplicom.org/prenosi/POSLI_DOC/P_TUJ_JEZIK.pdf
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1.1.1.1 Spremembe v segmentu 'Personalni podatki', podatki o firmi, šifra '9999' 
 na kazalo 

Dodana je možnost vnosa šifre kolektivne pogodbe, ki velja za vse zaposlene v podjetju. Če 
velja za zaposlenca iz kakršnega koli razloga druga kolektivna pogodba kot ta, ki se tukaj 
vnese v podatke o podjetju, je tista 'močnejša'. 

 

1.1.1.2 Spremembe v segmentu 'Personalni podatki', podatki o prejemniku dohodka 
 na kazalo 

Dodana je rubrika ’79.Šif.kol.pogod:', kamor vnesete 3-mestno šifro kolektivne pogodbe. 
Ta podatek se v REK-O, vrsta dohodka 1001, prenese v rubriko 'S02'. Rubriko lahko pustite 
prazno, v takem primeru se v REK-O prenese šifra kolektivne pogodbe iz podatkov o firmi 
(predhodna slika), če pa je ni tudi tam, pa šifra '999'. 
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Za dijake in študente na praksi ali za vajence je potrebno v personalne podatke vnesti 
podatke o dohodnini in prispevkih, podobno kot to naredite za osebe, s katerimi imate 
sklenjeno podjemno pogodbo. 

 

Za osebo, ki je študent ali dijak na praksi oziroma vajenec, mora rubrika 'Zapos:' vsebovati 
črko 'S', če je vajenec, pa hkrati tudi črko 'V' ali 'W' v rubriki 'Prisp:': 
'V' - vajenec, ki se mu prispevek PIZ ne obračuna; ni potrebno, da je prispevek v modrem 

okvirju z zgornje slike vnesen, ni pa narobe, če je, in 
'W' - vajenec, ki se mu obračuna tudi prispevek PIZ (modro označena rubrika v sliki), v 

REK-O obrazcu se postavi 'Da' (kljukica) v rubriko A027. Za tako oznako mora biti 
obvezno vnesen podate o prispevku, ki je v zgornji sliki označen z modrim okvirjem. 

V rdeče obarvanih stolpcih morajo biti take oznake, kot jih kaže zgornja slika. Stopnja in 
znesek imata samo informativni pomen, ob izdelavi plačilne liste računalnik sam določi 
pravilno stopnjo ali znesek.  

Mimogrede. Pri nagradi vajencu se prispevek PIZ v nekaterih primerih obračuna, v nekaterih 
pa ne. REK-O obrazec se sklicuje 36. in 37. člen zakona ZVaj, navodila se sklicujejo na 
35. člen, je pa praktično nemogoče razvozlati kdaj in kako. Bilo bi lepo, če bi nekdo vse 
skupaj pojasnil na kmečki način. 

Več o tem, kako pravilno vnesti personalne podatke, najdete v točki 2.2.2! 
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1.1.1.3 Spremembe v segmentu 'Plačilni listi' 
 na kazalo 

Spremembe v 'Nastavitve' → 'Mes.nastavitve' in posledično vnosa plače: 

Dodane so 4 nove nastavitve, ena nosi dovoljen neobdavčen znesek nagrade za prakso 
dijakov in študentov, druge tri pa neobdavčen znesek za vajence 1., 2., in 3. letnika šolanja. 

 

Spremembe v 'Nastavitve' → 'Od.Vr.plačil' in posledično vnosa plače: 

V REK-O obrazec so dodane rubrike od 'S01' do 'S09', ki jih v REK-1 prej ni bilo in pomenijo: 
S01 - 10-mestna matična številka podjetja (direktno iz podatkov o firmi), 
S02 - šifra kolektivne pogodbe (iz personalnih podatkov, iz nove rubrike 'Šif.kol.pogod:'), 
S03 - osnovna bruto plača, 
S04 - del bruto plače za poslovno uspešnost, 
S05 - bruto dodatki, 
S06 - bruto plačilo za poslovno uspešnost (brez zneska v 1151), 
S07 - nadomestila bruto plače v breme delodajalca, 
S08 - neto plača, izplačana v breme delodajalca (brez zneska v 1151), 
S09 - število opravljenih in neopravljenih ur v breme delodajalca. 

Da bi računalnik znal posamezne vrste plačil pravilno razdeliti v zgoraj navedene rubrike od 
S02 do S09, je bil iz drugega zaslona nastavitev (preklop s tipko F12) umaknjen stolpec 
'MinUpBol' (ki že dolgo ni bil več v uporabi), namesto njega pa sta bila dodana stolpca, 'SU' 
in 'SZ', ki krmilita to uvrščanje. Spodnja slika kaže primer uporabe nastavitev. 

 

Zgornje nastavitve pomenijo, da se ure prisotnosti in dopusta seštevajo v rubriko 'S09', 
znesek prisotnosti v rubriko 'S03', znesek dopusta v rubriko 'S07', znesek minulega dela v 
rubriko 'S05' in znesek stimulacije v rubriko 'S04'. 

V večini primerov zna računalnik tudi brez vnosa v rubrike teh dveh stolpcev sam ugotoviti, 
kam gre neko plačilo, na osnovi drugih, že obstoječih nastavitev. Zato je vnos potreben 
samo tam, kjer na osnovi drugih nastavitev tega ni možno ugotoviti. Primeri na zgornji sliki 
zato samo kažejo, kako se nastavitve v stolpcih 'SU' in 'SZ' vnesejo. Zanje bi računalnik sam 
našel pravilno uvrstitev. Če pa bi npr. obstajalo plačilo z imenom 'Pridnost', računalnik ne 
bi vedel, ali pripadajoči znesek prišteti v 'S04' (uspešnost) ali 'S05' (dodatki). 
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Način razvrščanja v plačilni listi je brez vnosa nastavitev 'SU' in 'SZ' je naslednji: 
- v 'S09' se prištejejo ure za vsa plačila, ki gredo v fond ur in niso nadomestila, ki ne gredo 

v breme delodajalca, to pa so tista, ki imajo v stolpcu 'F': 
- oznako 'P' (prisotnost), 
- oznako 'L' (letni dopust), 
- oznako 'D' (nadure) ali 
- oznako 'F' (druge ure v breme delodajalca - nadomestila), 

- v 'S04' (delovna uspešnost) se prištejejo plačila, ki imajo: 
- v stolpcu 'Kratek opis' niz znakov 'VARIA' ali 'STIMUL',  

- v 'S07' (nadomestila) se prištevajo plačila, ki imajo: 
- v stolpcu 'Kratek opis' niz znakov 'DOPUST' ali 'PRAZNIK' ali 
- v stolpcu 'F' oznako 'L' (letni dopust), 
- v stolpcu 'O' oznaki '0' (razna čakanja), '1' ali '8' (boleznine), 

- v 'S05' (dodatki) se prištejejo plačila, ki ne gredo v 'S04' ali 'S07' in imajo: 
- v stolpcu 'D' oznako 'D' (nadure), 
- v stolpcu 'O' oznako 'M' (minulo delo), 'P' (posebni pogoji) ali '%' (dodatek na osnovi 

drugih plačil) 
- v stolpcu 'F' prazno (ker je to plačilo, ki načeloma nima ur ali pa so te samo evidenčne), 

- v 'S03' (osnovna bruto plača): 
- vse ostalo, kar ni šlo v 'S04', 'S05', 'S06' ali 'S07'. 

Izmensko, popoldansko, nočno, nedeljsko delo ali nekaj podobnega pri tem lahko pomenijo 
posebnost. 
Vzemimo, da je oseba imela 40 ur nočnega dela ob redni vrednosti ure 10,00€ in je nočno 
delo plačano 50% več.  

Običajno so v nastavitvah vrste plačila vnesene tako: 

Kratek opis Opis D O F %  

Prisotnost Prisotnost R U P 100 'P' v stolpcu 'F' pomeni prisotnost 

Nočno Nočno delo R U  50 Prazno v stolpcu 'F' pomeni 'od tega toliko' 

In se nočno delo v plačilno listo vnese tako: 

Vrsta plačila Ure Vred.ure Odstotek Znesek S rubrika 

Prisotnost 176,0 10,00 100 1.760,00 S03 

Nočno 40,0 10,00 50 200,00 S05 

Tako kot je narejeno v tabeli zgoraj, je postavitev v rubrike 'S' enostavna, ker je delež za 
nočno delo že izračunan kot dodatek. 

Ponekod je to drugače in so nastavitve narejene tako: 

Kratek opis Opis D O F %  

Prisotnost Prisotnost R U P 100 'P' v stolpcu 'F' pomeni prisotnost 

Nočno Nočno delo R U P 150 'P' v stolpcu 'F' pomeni prisotnost 

In se nočno delo v plačilno listo vnese takole: 

Vrsta plačila Ure Vred.ure Odstotek Znesek S rubrika 

Prisotnost 136,0 10,00 100 1.360,00 S03 

Nočno 40,0 10,00 150 600,00 100% S03, 50% S06 

Če je tako, računalnik znesek iz nočnih ur (600,00) razbije na: 
- na 100% delež (400,00) in   
- delež nad 100%, torej 50% (200,00). 

Nato 100% delež (400,00) doda rubriki 'S03' (ki že vsebuje 1.360,00 in postane 1.760,00), 
delež nad 100% (200,00) pa rubriki 'S05'. 
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1.1.1.4 Spremembe ob vnosu plačilne liste  
 na kazalo 

Zelo pomembna sprememba je, da so ukinjeni REK 1501, 1502, 1503 in 1504, nadomeščajo 
pa jih 2501, 2502, 2503 in 2504, ki pa so delno spremenjeni. 

REK Opis V breme 
delojemalca 

V breme delodajalca 

1501 Dohodek na podlagi pogodb s posebnim 
davkom  

6,36% Zdravstvo 8,85% PIZ 

  0,53% Zdravstvo 

  25,00% Posebni davek 

1502 Dohodek na podlagi pogodb brez 
posebnega davka 

6,36% Zdravstvo 8,85% PIZ 

  0,53% Zdravstvo 

1503 Dohodek za opravljeno delo na drugi 
podlagi, sejnine, prokura 

6,36% Zdravstvo 8,85% PIZ 

  0,53% Zdravstvo 

1504 Dohodek za opravljeno avtrosko delo 6,36% Zravstvo 8,85% PIZ 

  0,53% Zdravstvo 

2501 Dohodek na podlagi pogodb s posebnim 
davkom (18.člen) 

15,50% PIZ 8,85% PIZ 

6,36% Zdravstvo 0,53% Zdravstvo 

  25,00% Posebni davek 

2502 Dohodek na podlagi pogodb brez 
posebnega davka (18.člen) 

15,50% PIZ 8,85% PIZ 

6,36% Zdravstvo 0,53% Zdravstvo 

2503 Doh.za opravljeno delo na drugi podlagi, 
sejnine, prokura, itd. (18.člen) 

15,50% PIZ 8,85% PIZ 

6,36% Zdravstvo 0,53% Zdravstvo 

2504 Dohodek za opravljeno avtorsko delo 
(18.člen) 

15,50% PIZ 8,85% PIZ 

6,36% Zdravstvo 0,53% Zdravstvo 

REK-O plačilo prispevkov iz zgornje tabele rešuje drugače. Na to, ali se plačajo, vplivata 
rubriki 'A024' in 'A025a'. Velja naslednje (ne samo za 2501, 2502, 2503 in 2504): 

- če obrazec omogoča rubriko 'A025a' in je ta potrjena, pomeni, da je delojemalec 
zavarovan po 18. členu ZPIZ-2 in se mu mora obračunati prispevek PIZ 15,50%, sicer 
ne; zavarovanci, ki tega prispevka ne plačujejo, so npr. upokojeni prokuristi (REK 2503). 

- če obrazec omogoča rubriko 'A024' in je ta potrjena, se prispevka ZDR, tako v breme 
delojemalca kot tudi v breme delodajalca, ne plačata (potrditev pomeni ravno obratno kot 
pri 'A025a'). 

Ob uvedbi REK-O smo najprej predvideli, da bi bilo potrebno obe rubriki vnašati v plačilno 
listo. Vendar bi to od vas zahtevalo dodatno pozornost pri vnosu. Do sedaj ste preprosto 
vnesli oznako REK npr. '1502' in zadeva je delovala, če ste imeli v personalnih podatkih pri 
osebi pravilno postavljene prispevke. Zato smo zadevo obrnili na glavo. Če imate prispevke 
pravilno vnesene, računalnik iz tega, kateri so vneseni, ugotovi, kako mora postaviti v REK-
O rubriki 'A024' in 'A025a' in to v plačilni listi tudi prikaže. Z druge strani vnos obeh rubrik v 
plačilno listo omogoča, da so podatki o prispevkih in dohodnini za vse zunanje sodelavce, 
vajence ter dijake in študente na praksi vneseni povsem enako, pa potem računalnik na 
osnovi vnosa opisanih rubrik določi, katere prispevke bo upošteval in katerih ne. Če se bo 
pokazalo, da bi bilo bolje omogočiti ročni vnos obeh rubrik v plačilno listo, ga bomo. 

Plačili za regres, ki se poroča preko REK 1090 in za poslovno uspešnost, ki se poroča prek 
REK 1151, nista več omejeni na eno samo izplačilo v letu. Je pa dohodninska olajšava, ki 
jo omogoča taka vrsta dohodka, vezana na koledarsko leto. Prvo tako izplačilo v 
koledarskem letu 'porabi' olajšavo, v celoti ali njen del. Pri naslednjem izplačilu je zato na 
voljo manj ali pa sploh nič olajšave, kar pomeni večjo dohodnino. Takim izplačilom se s 
spremembo datuma ne sme podreti zaporedje. Zato mora računalnik preprečiti take 
spremembe datuma ali oznake REK, ki bi zaporedje podrle. 
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V desnem zgornjem kotu zaslona se za tiste vrste dohodka, ki v REK-O vsebujejo rubriki 
A024 in/ali A025a, prikaže, kako bosta ti rubriki v analitičnem delu REK obrazca izpolnjeni. 

  

   

Rubriki 'A24/25a:' določata, ali se vajencu, dijaku, študentu ali zunanjemu sodelavcu 
obračunata prispevka za zdravstveno zavarovanje oziroma prispevek PIZ: 
- 'D' v 'A24' predstavlja v REK obrazcu potrjeno polje A024, to pomeni, da oseba ni zavarovanec 

po 15. ali 20. členu ZZVZZ; ne obračunata se mu prispevka za zdravstveno zavarovanje 
niti v breme delojemalca niti v breme delodajalca, 

- 'D' v '25a' predstavlja v REK obrazcu izpolnjeno polje A025a, to pomeni, da je oseba 
zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2 in se ji obračuna prispevek PIZ v breme delojemalca. 

1.1.1.5 Priprava poročil → REK, OPSV obrazci 

 
Za plačilne liste, ki so izdelane od 01.01.2023 naprej, računalnik ponudi izdelavo obrazca 
REK-O, če gre za zasebnika, pa tudi izdelavo OPSVZ oziroma za normiranca OPSVD.  
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1.1.2 SPREMEMBE OD 01.05.2022 naprej 
 na kazalo 

Boleznine 

Za plačilne liste, ki so narejene za april 2022 in naprej, se boleznine ne glede na njihovo 
nastavitev v vrstah plačil v stolpcu 'd' vnašajo po dnevih, tako, kot da bi bil tam vnesen znak 
'$', kot je to prikazano na prvi sliki v poglavju 6.1. V personalnih podatkih je za zaposlenca 
potrebno vnesti podatke, iz katerih se izračuna 100% urna postavka za boleznine v breme 
ZZZS. Taki podatki so: 
- leto, iz katerega izhaja pripadajoče povprečje, 
- ure zaposlitve v takem letu, 
- znesek zaposlitve v takem letu, 
- količnik valorizacije za tako leto. 
Vse te podatke vam v segmentu 'Plačilni listi' izračuna in vnese v personalne podatke 
postopek 'B. določitev UP boleznin'. Zato se bo ročni vnos načeloma uporabil le za 
morebitne popravke, razen za delavce, ki so na novo zaposleni. Tam jih bo potrebno vnesti 
najkasneje pred obračunom prve boleznine v breme ZZZS. 
Med samim vnosom boleznin v breme ZZZS računalnik omogoča izdelavo pripadajočega 
poročila za ZZZS v EXCEL-u, s katerim kontrolirate izračun in pripravite refundacijski 
zahtevek, kot to kažeta ta in naslednja slika: 

 



-11- 

Pripadajoč zahtevek 

 

Na predhodni sliki je tudi rubrika 'Spodnja meja (60% plače v RS):', ki je originalni ZZZS 
izračun v EXCELu nima. Dodali smo jo zaradi zahteve, da za izplačila od 01.05.2022 naprej 
znaša minimalno nadomestilo za boleznino v breme ZZZS za celomesečno odsotnost 60% 
minimalne plače v Republiki Sloveniji. Ko jo bodo uvedli tudi v originalni ZZZS-jev EXCEL 
in bo rubrika drugje ali bo imela drugačen tekst, bomo to popravili. 

Če je celotna plača manjša od minimalne osnove za obračun prispevkov, se na osnovi 
razlike izračunajo ustrezni deleži prispevkov, za celotno plačilno listo. Del teh prispevkov 
seveda pripada tudi boleznini v breme ZZZS. Ta delež računalnik prenese v rubriko 
'skupaj prisp.od razlike do min.osnove:' (predhodna slika zgoraj). Izračun je naslednji: 
- določi se skupni znesek vseh prispevkov iz razlike do minimalne osnove, ki bremenijo 

delodajalca. Naj velja, da je plača 1.081,75€, minimalna osnova 1.181,75€, torej je razlika 
do minimalne osnove 100,00€; takrat so ti prispevki naslednji: 
-   6,36% od 100,00€ =   6,36€  rubrika 501a v REK-1 obrazcu 
- 15,50% od 100,00€ = 15,50€  rubrika 505   v REK-1 obrazcu 
-   6,56% od 100,00€ =   6,56€  rubrika 601   v REK-1 obrazcu 
-   8,85% od 100,00€ =   8,85€  rubrika 602   v REK-1 obrazcu 
-   0,06% od 100,00€ =   0,06€  rubrika 603   v REK-1 obrazcu 
-   0,10% od 100,00€ =   0,10€  rubrika 604   v REK-1 obrazcu 
-   0,53% od 100,00€ =   0,53€  rubrika 605   v REK-1 obrazcu 
------------------------------------------------------------------------------------ 
    37,96% od  100,00€ = 37,96€ 

- Določi se faktor (razmerje) med zneskom boleznine in skupnim zneskom plačilne liste: 
plača za 184 ure skupaj 1.081,75, naj bo boleznina za 40 ur 235,16€ (za primer se vzame, 
da je enako plačana kot delo); faktor = 235,16 / 1.081,75 = 0,2174, 

- skupni znesek prispevkov iz razlike do minimalne osnove se pomnoži s faktorjem, kar da 
delež prispevkov iz razlike do minimalne osnove, ki pripada boleznini, torej boleznini 
pripada delež 37,96€ x 0,2174 = 8,25€ 

- dobljeni znesek se prenese v omenjeno EXCEL-ovo rubriko. 

Urne postavke, ki so v nastavitvah vrst plačil označene z 'A1' ali 'A3', pomenijo eno ali 
trimesečno povprečje za izračun boleznin. Če oseba takega povprečja nima, je pripadajoča 
urna postavka 0,000. To ne bi smela biti težava, saj je malo verjetno, da gre oseba že prvi 
mesec zaposlitve na bolniški dopust v breme delodajalca, če gre naslednji mesec, pa že 
ima povprečje. Se pa znesek vedno lahko tudi vnese! 
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V primeru, da se vsak mesec, ne glede na število delovnih dni v mesecu, obračunava 174 
ur, se pri vnosu boleznin po dnevih iz dni izračunajo in za določitev pripadajočega zneska 
uporabijo normirane ure. Tak način obračuna se običajno uporablja tam, kjer velja tedenski 
delovnik 5×7+5 (po 7 ur od ponedeljka do petka in 5 ur v soboto), ni pa nujno. Oboje se 
krmili z nastavitvama, ki ju kaže slika spodaj. 
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1.1.3 SPREMEMBE OD 01.02.2022 naprej 
 na kazalo 

Dohodnina 

24.03.2022 so bile objavljene spremembe dohodninske lestvice in pripadajočih olajšav ter 
stopnje dohodnine in normiranih stroškov za najemnine in podobna plačila. Čeprav veljajo 
retroaktivno za vsa izplačila od 01.01.2022 naprej, jih programa POSLI in PLACE 
upoštevata šele za izplačila od 01.04.2022 naprej. Zakaj? Ker so plače za februar 2022, ki 
se izplačujejo v marcu 2022, že narejene in ne bi bilo dobro, da se obstoječe plačilne liste 
pomotoma preračunajo in zato spremenijo, pa tudi na FURS-u so predvideli, da bodo 
morebitno, v tem obdobju preveč obračunano dohodnino, upoštevali pri obračunu za leto 
2022. Lestvico in olajšave najdete tukaj. 

Boleznine v breme ZZZS 

Način izračuna takih boleznin je bil prenovljen, dodatno pa je prenovljen v poglavju Error! R
eference source not found.. 

Boleznine v breme delodajalca 
Od plače za marec 2022 in naprej se v večini primerov boleznina v breme delojemalca 
skrajša na 20 delovnih dni, od vključno 21. delovnega dneva naprej pa gre boleznina v 
breme ZZZS. Prav tako je take boleznine v celem koledarskem letu lahko največ 80 dni. 
Izjemi pri tem pravilu sta '03.Poklicna bolezen' in '04.Poškodba pri delu', za kateri velja 
še vedno prvih 30 dni v breme delodajalca. Program je popravljen tako, da vnesene ure 
boleznine v breme delodajalca preračuna v dneve in v primeru, da je teh dni več kot 20, 
prikaže ustrezno opozorilo. Če gre za boleznino, ki ne sme biti daljša od 20 delovnih dni, 
opozorilo upoštevate in naredite popravek, sicer pa vnos potrdite. Za vsak slučaj program 
omogoča, da se mesec začetka ter največje dovoljeno število dni boleznine v breme 
delodajalca spremeni s postavitvijo 10., 11. in 12. dela nastavitve CPLS (v POSLI.CFG): 
10.del - leto in mesec plače, pri kateri začne veljati novo največje število dni boleznine v 

breme delodajalca v obliki LLLLMM. Privzeto je 202203, 
11.del - največje mesečno število dni boleznine v breme delodajalca (privzeto 20), 
12.del - največje letno število dni boleznine v breme delodajalca (privzeto 80). 
 
Razlika do minimalne osnove za obračun prispevkov (oznaka M08 na REK obrazcu) 

REK obrazec predvideva, da se pod 'M08 Razlika do minimalne osnove za prispevke' prikazuje 
samo tiste delež te razlike, ki izhaja iz dela, brez deleža, ki izhaja iz boleznin. Program je ta delež 
izračunaval na osnovi razmerja zneska za redno delo in skupnega zneska, predpis pa dejansko 
zahteva, da se izračuna na osnovi ur za delo (in praznike, dopust) ter skupnih ur v mesecu. Zato je 
bil delež izračunan, če se bili na plačilno listo ob urah boleznine vneseni tudi zneski, sicer pa ne. 
Zato je narejen popravek. Pri plači za februar 2022 in naprej se za izračun uporabi leva, za plače 
pred tem pa desna enačba: 
                              UreM01                                         ZnesekM01 
M08 = VsaRazlDoMinOsnove * ─────────────      M08 = VsaRazlDoMinOsnove * ─────────────────── 
                           UreM01+UreM02                                 ZnesekM01+ZnesekM02                                      

 
Za plačilne liste do vključno za mesec januar 2022 se 
postopek ne sme spremeniti, ker bi se sicer ob prikazu 
stare plačilne liste na zaslonu že izračunani znesek za 
M08 spremenil. Ga pa je tudi na takih plačilnih listah 
možno popraviti. V rubriki za datum izplačila pritisnete 
tipko F9 in v opozorilu, ki ga kaže  slika  desno,  izberete  

'Da'. Vnosne rubrike na zaslonu se obarvajo svetlomodro na modrem ozadju oziroma svetlozeleno 
na svetlem ozadju in vrednost v M08 se preračuna na osnovi ur. Odgovor 'Ne' ponovno naredi 
preračun na osnovi zneskov! 
Mesec prve plače za katero se uporabi leva enačba, je možno zaradi morebitnih masovnih 
popravkov za nazaj s 13.delom nastavitve CLPS (v POSLI.CFG) začasno postaviti drugače, npr. na 
'202101' za januar 2021. 
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1.1.4 SPREMEMBE OD 01.09.2021 naprej 
  na kazalo 

1.1.4.1 Izračun prevoza na delo 

(a) V nastavitve za firmo se vnese vrednost kilometra, kot ga prizna firma, npr. 0,18€ 

 
 

(b) V podatke zaposlenca se vnese število kilometrov (v službo in nazaj) 
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(c) V nastavitve plač se vnese neobdavčena vrednost kilometra in največji dovoljeni neobdavčeni 
znesek prevoza za mesečno vozovnico (izračun tega na naslednji sliki ni prikazan) 

 
 
(d) in končno plačilna lista 
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Postopek izračuna neobdavčenega in obdavčenega dela je naslednji: 

- Posebej se izračunata oba deleža na osnovi lastnega prevoza in na osnovi mesečne vozovnice. 

- Znesek se izračuna na osnovi dni prisotnosti in vrednosti kilometra lastnega prevoza, kot ga 
prizna firma. Neobdavčeno je vse, kar je obračunano s ceno kilometra, ki je enaka ali manjša od 
te vrednosti kilometra iz nastavitev, npr. 0,18 €; če je uporabljena cena kilometra večja, je delež, 
izračunan na osnovi povečane cene obdavčen. 

- Iz naslova mesečne vozovnice je postopek malo bolj kompliciran: 
- na osnovi dnevnega števila kilometrov, opravljenih z mesečno vozovnico in neobdavčene 

vrednosti kilometra iz nastavitev (npr. 0.18 €) se izračuna, kolikšen bi bil neobdavčen znesek, 
podobno kot za prevoz z lastnim vozilom, 

- tako dobljen znesek se primerja z maximalno vrednostjo neobdavčene mesečne vozovnice; 
če je manjši od te vrednosti, se nanjo postavi, 

- tako dobljen del vrednosti mesečne vozovnice je neobdavčen; obdavčen del se dobi tako, da 
se neobdavčen del odšteje od celotne vrednosti mesečne vozovnice. 

Primer 1: 
Mesečna vozovnica: 200,00 € 
Dnevno število kilometrov: 100 
Prisotnost na del.mestu: 10 dni (80 ur) 
100 km x 0,18 € x 10 dni = 180,00 €  neobdavčeno, je več kot 140,00 €, zato ostane 180,00 € 
Neobdavčen del: 180,00 € 
Obdavčen     del:   20,00 €  (200,00 € - 180,00 €)  

Primer 2: 
Mesečna vozovnica: 200,00 € 
Dnevno število kilometrov: 50 
Prisotnost na del.mestu: 10 dni (80 ur) 
50 km x 0,18 € x 10 dni = 90,00 €  neobdavčeno, je manj kot 140,00 €, zato 140,00 € 
Neobdavčen del: 140,00 € 
Obdavčen     del:   60,00 €  (200,00 € - 140,00 €)  

Primer 3: 
Mesečna vozovnica: 100,00 € 
Dnevno število kilometrov: 100 
Prisotnost na del.mestu: 10 dni (80 ur) 
100 km x 0,18 € x 10 dni = 180,00 €  neobdavčeno, je več kot 140,00 €, zato ostane 180,00 € 
Neobdavčen del: 100,00 € (ker je 100,00 € manj kot 180,00 €) 
Obdavčen     del:     0,00 €  

- Na koncu se oba neobdavčena dela seštejeta in preneseta v plačilno listo, prav tako oba 
obdavčena dela. 

Pazite! Če ni prisotnosti, tudi ni nadomestila za mesečno vozovnico, tako, da iz naslova zneska 
mesečne vozovnice, ki je vnesen v personalne podatke, v takem primeru ni niti 
neobdavčenega, niti obdavčenega zneska! 

  

1.1.4.2 Posebne kombinacije za obračun napotenih (detaširanih) zaposlencev 
  na kazalo 

Večino primerov plače napotenih zaposlencev je možno rešiti z vnosom ene same plačilne liste, kjer 
se nenapoteni in napoteni dnevi določijo z vnosom oznak, kot kaže spodnja slika: 
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V nekaterih primerih, predvsem, ko gre za napotene nerezidente, ki uveljavljajo mednarodno pogodbo, 
katerim se za napoteni del za nekatere vrste plačil ne obračunajo prispevki, v celoti pa ne dohodnina, pa tako 
ne gre. Takrat je potrebno za takega zaposlenca vnesti dve plačilni listi, eno za napoten in drugo za nenapoten 
del, s tem, da mora imeti obe enak datum izplačila, tista za napoten del (za katerega ni dohodnine) pa višjo 
zaporedno oznako v rubriki 'Ozn.obr:' (npr. '1' za nenapoten in '2' za napoten del). Obe morata imeti v rubriki 
'OznakaREK:' '1001'. Druga ne sme imeti '1091', kar bi se komu zdelo logično. Ker na njej ni dohodnine, se v 
razdelku zaslona 'Prisp.iz OD' v rubriki za stopnjo pri dohodnini vnese -1,000, kar povzroči, da dohodninska 
osnova ostane (ker je potrebna za izdelavo REK obrazca), dohodnina pa se ne izračuna. Postopek kažeta sliki 
v nadaljevanju. 

Prva plačilna lista, za del, ko zaposlenec ni napoten in se obračuna dohodnina: 

 

Druga plačilna lista, za del, ko zaposlenec je napoten in se ne obračuna dohodnina: 

 
 

Ne glede na dejstvo, da sta pripravljeni 
dve plačilni listi, se lahko obe združita 
na en sam izpis, tako, da se za izpis 
izbere '8.IzplListEpid'. Prav tako se 
lahko združijo pripadajoči UPN nalogi, 
če se po izboru 'Priprava plač.nalogov' v 
rubriko 'OznObr:' vnese zvezdica ('*')   
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1.1.5 SPREMEMBE OD 01.01.2021 naprej 
  na kazalo 

Krizni dodatek, izplačan pri januarski plači 

Pri plači za mesec januar računalnik izračuna krizni dodatek za tiste zaposlence, ki ga zaradi 
izplačane 'božičnice' oziroma 'poslovne uspešnosti' v decembru 2020 niso dobili. Določi 
ga na enak način in na enaki osnovi, kot bi ga izračunal pri plači za december 2020. REK 
1190, ki se ob tem izdela, dobi obdobje 12.2020. 

Izračun razlike do minimalne plače 

Najprej vas opomnimo, da ne enačite minimalno bruto plačo z minimalno osnovo za 
prispevke. Minimalna osnova za prispevke je, kot že naziv pove, tisto, od česar se 
obračunajo prispevki, minimalna plača pa tisti bruto, ki ga zaposlena oseba mora dobiti, s 
tem, da se vanj ne vštevajo razni dodatki in podobno.  

Samo v vednost. Minimalna osnova za prispevke pri plači za januar 2021 in februar 2021 
znaša 60% povprečne bruto plače za leto 2019, kar znese 1.753,84 * 60% = 1052,30€. 

Zakonodajalec je predpisal, da mora zaposlena oseba prejeti minimalno bruto plačo, ki 
trenutno znaša 1.024,24€ za celomesečno zaposlitev. V to pa ne smejo biti všteti dodatki. 
Eden od takih, je npr. dodatek za minulo delo. Katera plačila se ne štejejo v to minimalno 
osnovo in katera se, morate vedeti sami. 
Lep primer, ko je uvrščanje v osnovo za minimalno plačo vprašljivo, je stimulacija. Menim, 
da, če se šteje kot variabilni del plače, gre v osnovo, sicer pa ne; to je samo moje mnenje. 

Naša naloga je, da vam omogočimo preprost izračun razlike do minimalne plače, ne pa, da 
vam pojasnjujemo, kaj se upošteva in kaj ne. Zato z nami kontaktirajte samo, če potrebujete 
tehnično pomoč. Hkrati imejte pripravljen seznam plačil, ki so vključena! 

Kaj je potrebno narediti? 

V segmentu 'Personalni podatki', na šifri '9999' (podatki o firmi), tipka F3 v osvetljeni rubriki 
'Pozicija:' in nato poskrbite, da se v rubriki 'Polne plače POSLI(N,D):' nahaja črka 'D' 
(verjetno imate tako že postavljeno). Oglejte si spodnjo sliko: 

 

 
Vnesena črka 'D' omogoča vnos dodatnih nastavitev, ki jih uporabite, da določite, kako se 
določi razlika do minimalne plače. 
V naslednjem koraku morate poskrbeti za vrsto plačila, na kateri se izračuna razlika do 
minimalne plače. Običajno tako plačilo že imate, če pa ga nimate, ga morate vnesti. To 
naredite v segmentu 'Plačilni listi' → '9. Nastavitve' → 'OD-Vr.plačil'. 
Če vrste plačila še nimate, ga vnesite tako, kot kaže naslednja slika: 
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Opomba: S pritiskom na tipko F12 dobite zaslon z dodatnimi nastavitvami, ponoven prtisk na F12 pa vrne 
nastavitve kot so na sliki zgoraj.  

Če je oznaka '40' že zasedena in take vrste plačila še nimate, izberite neko drugo prosto 
oznako. Dobro bi bilo poskrbeti tudi, da tako plačilo ne bo prišlo na prvo mesto plačilne liste, 
kar določite z oznako zaporednosti v stolpcu 'So' (najbolje desni). 
Lahko uporabite tudi postopek razvrščanja plačil, potem ko pritisnete tipko F8, kar verjetno že poznate, saj je 
funkcionalnost razvrščanja v program vgrajena od samega začetka. Vsekakor to ni tema navodil na tem mestu. 

Če ste imeli vrsto plačila za razliko do minimalne plače že vneseno, je velika možnost, da je 
blokirana, ker dolgo ni bila v uporabi. Zato potem, ko ste ji postavili črko 'M', pritisnete tipko 
F12, kar vam da zaslonsko sliko z dodatnimi nastavitvami. Če je tam v stolpcu '$' oznaka '0' 
(nič), jo morate odstraniti, tako, da tam ne bo nobene oznake. 
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Zdaj imate vneseno vrsto plačila, kjer se bo izračunala razlika do minimalne plače. Naslednji 
korak je, da določite, katera ostala plačila so osnova za ta izračun. Da bi to lahko naredili 
prav, morate poznati postopek, kako računalnik to razliko izračuna. 

a) gre čez vsa vnesena plačila in za tista, ki so osnova za izračun, sešteje ure, 

b) gre čez vsa vnesena plačila in za tista, ki so osnova za izračun, sešteje bruto zneske, 

c) iz vsote zneskov in vsote ur izračuna urno postavko, 

d) iz celomesečne minimalne plače in celomesečnega fonda ur določi urno postavko, ki bi 
bila potrebna, da se za cel mesec doseže minimalna plača, 

e) od urne postavke, izračunane pod d) odšteje urno postavko, izračunano pod c) in dobi 
urno postavko za določitev razlike do minimalne plače, 

f) urno postavko, izračunano pod e) pomnoži z urami, določenimi pod a) in dobi razliko do 
minimalne plače; zaradi opisanega postopka je v izračunu upoštevan morebiten vstop 
in/ali izstop, pa tudi morebiten krajši delovnik; boleznine so iz postopka izvzete! 

Pazite! Za plačila, ki gredo v mesečni fond ur in se obračunavajo več kot 100%, računalnik 
vzame samo 100% zneska; višek šteje kot dodatek, ki se za določitev minimalne 
plače ne upošteva. V fond ur gredo plačila, ki imajo v stolpcu 'F' oznake 'P' 
(prisotnost), 'L' (letni dopust) in 'F' (ni niti prisotnost, niti dopust, gre pa v fond ur; 
tako plačilo je npr. 'Praznik'). 

Čaka vas samo še naslednji korak. Določiti morate vrste plačil, ki se upoštevajo pri izračunu 
razlike do minimalne plače. Ker imate njihov vnos še vedno aktiviran, tistim, ki so osnova za 
izračun minimalne plače, v stolpec 'M' vnesete ustrezno oznako: 

1 - upoštevajo se ure tega plačila (to praktično ni v uporabi), 

2 - upoštevajo se zneski tega plačila, 

3 - upoštevajo se ure in zneski tega plačila. 

Na spodnji sliki imate prikazane nastavitve, kjer gredo v osnovo za izračun razlike do 
minimalne plače prisotnost, dopust, praznik in stimulacija (ker je stimulacija variabilni del 
redne plače). Če temu ni tako in je stimulacija dodatek, za stimulacijo v stolpcu 'M' ne sme 
biti oznake '2'. 
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Predhodni primer nastavitev je narejen tako, kot je povsem pravilno. Npr. obstaja nočno 
delo, 16 ur. Za mesec, ki nima praznika in ima 176 delovnih ur, se v takem primeru vnese 
prisotnost 176 ur, zraven pa še nočno delo 16 ur. Pri takem načinu je zelo enostavno 
nastaviti, ali je nočno delo dodatek, ki se izloči iz izračuna razlike do minimalne plače, 
(oznaka v stolpcu 'M' ostane prazna), ali pa je del redne plače in se ne izloči iz izračuna 
(oznaka '2' v stolpcu 'M'). 

Zdaj pa še primer za tiste, ki trmasto vztrajate pri tem, da nočno delo s svojimi 100% ni 
udeleženo v vrsti plačila za prisotnost, ker že samo po sebi pomeni prisotnost. No, če je 
tako, je tudi naziv prisotnost za tisto, kar ni ponoči, sporen, bolje bi bilo redno delo. Vnesli 
ste 160 ur prisotnosti in 16 ur nočnega dela, ki je plačano 150%. Če je vrednost ure 5,00€, 
je bruto iz prisotnosti 800,00€, bruto iz nočnega dela pa 120,00€. V takem primeru je nočno 
delo seveda osnova za izračun razlike do minimalne plače, vendar samo v višini 100%, kar 
da 80,00€. 40,00€ je dodatek, ki ni del osnove za izračun razlike do minimalne plače! Na to 
ne morete vplivati! Spodaj je slika nastavitve za tako nočno delo: 

 

Zdaj pa plačilna lista. Računalnik je ob plačilu za prisotnost 1.000,00€ pravilno določil, da je 
razlika do minimalne plače 24,24€. Pri izračunu je minulo delo ignoriral, kar je prav.  

 

In še primer, ko so v igri boleznine: 
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1.1.6 SPREMEMBE OD 01.01.2020 naprej        
  na kazalo 

Spremembe so naslednje: 
- Prikaz osnovne plače v desnem zgornjem kotu zaslona, 
- Nova dohodninska lestvica, 
- Spremenjen izračun 'drseče' dodatne dohodninske olajšave, 
- Podatki o izplačilu za poslovno uspešnost (v ljudskem jeziku 'božičnico') se FURS-u v 

celoti javljajo preko REK-1 obrazca 1151 in vrsto dohodka '1111', REK-1 1152 pa je 
ukinjen. Pred letom 2020 se je tako izplačilo javljalo ločeno: 
- preko REK-1 1152 neobdavčeni del, 
- preko REK-1 1151 morebitni obdavčeni del (bruto delež nad povprečno plačo v RS). 
Pri vnosu je edina razlika v tem, da se v rubriko 'OznakaRek:' vnese 1151, v rubriko 
'OznakaDoh:' pa 1111 (poprej se je vneslo 1152 in prazno, računalnik pa je sam 
morebitni obdavčeni del prestavil na 1151). 

Olajšave za vzdrževane družinske člane niso spremenjene. 
 

1.2 SPREMEMBE OD 01.01.2018 naprej  
 Spremembe od 1.1.2017 naprej na kazalo 

Od 01.01.2018 naprej se bodo uporabljale naslednje novosti:  

1.2.1 Sprememba pri delavcih, ki so 'napoteni' na delo v tujino. 
  na kazalo 

Zaradi sprememb pri javljanju zavarovalne osnove je tudi za osebe, ki so kratkotrajno 
napotene na delo v tujini, potrebno podatke za o plači za čas napotitve javljati z REK 
obrazcem 1091, za preostali čas pa z obrazcem 1001 (kot sicer za vse, ki delajo samo v 
RS). Obstajajo torej 3 možnosti: 

- če oseba cel mesec dela samo v Sloveniji, se celotna plača javlja preko REK-1 1001, 

- če je oseba cel mesec 'napotena', se celotna plača javlja preko REK-1 1091, 

- če oseba dela nekaj časa v Sloveniji in je nekaj časa napotena, pa se delež, ki pripada 
'napotitvi', javlja preko REK-1 1091, preostali delež pa preko REK-1 1001. To bi bilo 
možno rešiti z dvema plačilnima listama, vendar bi bila to grda in neugodna rešitev. Zato 
program POSLI (ali PLACE) tako plačilno listo sam ustrezno razdeli. 

V rubrikah za podatke o M4 morajo biti posamezna obdobja ločena. Če je bila npr. oseba 
od 09.04.2018 (ponedeljek) do vključno 20.04.2018 (naslednji petek) 'napotena' v tujino, 
sicer pa je delala v Sloveniji, s tem, da je imela od 26.04.2018 (četrtek) do 30.04.2018 
(ponedeljek) bolniški dopust in je bruto vrednost ure za delo v Sloveniji znašala 10,00 €), 
sta na REK-1 obrazcu 1001 pod oznako 'M01' dve obdobji. Kot kaže naslednja tabela: 

REK Oznaka Ure Znesek Od dneva Do dneva 

1001 M01 40 400 01.04.2018 08.04.2018 

 M01 24 240 21.04.2018 30.04.2018 

 M02 24 240 26.04.2018 30.04.2018 

 M06 2.088  01.04.2018 30.04.2018 

1091 M01 80 800 09.04.2018 20.04.2018 

 M06 2.088  01.04.2018 30.04.2018 

Skupaj na obeh REK obrazcih je (40 + 56 +80) = 176 ur. 

Računalniku je seveda na nek način potrebno dopovedati, katere dneve je oseba 'napotena'. 
V ta namen se na zaslonu pojavi pred tabelo s podatki o rubrikah za M4 pojavi seznam dni, 
kjer označite dneve, ko je bila oseba napotena. Taka tabela se pojavi samo pri izdelavi 
plačilne liste za osebe, ki imajo v personalnih podatkih v rubriki '03. … Rez:' oznako 'D' in 
se za plačilno listo uporablja REK-1 '1001'. 
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Obliko tabele, potem, ko ste vnesli 136 ur rednega dela (skupaj napotitve in delo doma), 
8 ur praznikov (velika noč) in 24 boleznine v breme firme kaže naslednja slika: 

 

Posamezni znaki pomenijo: 

prazno - to je neplačan prost dan ali dan, ko oseba ni napotena in dela doma. Če je prost 
dan in je zadnji delovni dan pred njim ter prvi delovni dan za njim 'napoten', se 
šteje, da je to prosti dan v napotenem obdobju.  

'b' - (mala črka); to je dan boleznine doma, 

'B' - (velika črka); to je dan boleznine v času napotitve,  

'D' - to je dan, ko je oseba napotena in dela v tujini. Tako se označi tudi morebitni  
plačan prosti dan v državi napotitve (praznik), seveda tudi, če gre za domači 
plačan praznik, ki pa je v tujini običajen delovni dan. Če plačanega prostega 
dneva ne označite tako, se šteje, da je preživet doma (gre na REK-1 '1001') 
  

Ob vnosu nove plačilne liste računalnik za vsak delovni dan predlaga oznako 'D' (oseba je 
napotena), plačane proste dni (praznike) pa predlaga prazne: Izjema je, če ste vnesli ure 
bolniškega dopusta: 

- Za vnesene ure boleznine v breme firme za vsak delovni dan predlaga oznako 'B' (velika 
črka), ki pomeni, da gre za boleznino v času napotitve, 

- Za vnesene ure boleznine v breme ZZZS za vsak delovni dan predlaga oznako 'b' (mala 
črka), ki pomeni, da gre za boleznino, ko oseba ni napotena. 

Opomba: V primeru obstoja obeh boleznin se najprej predlagajo dnevi v breme firme in šele 
za njimi dnevi v breme ZZZS. 

Dnevi boleznine (oznaki 'B' in 'b') se vedno predlagajo na začetku meseca. Zakaj:  
- če obstaja boleznina v breme ZZZS in ni boleznine v breme firme, se predpostavlja, da 

gre za bolniški dopust, ki je nadaljevanje obstoječega bolniškega dopusta, 
- če obstaja boleznina v breme firme in boleznina v breme ZZZS, se predpostavlja, da 

boleznina je boleznina v breme ZZZS nadaljevanje boleznine v breme firme; ker je v 
breme firme najmanj 30 dni, preden nastopi v breme ZZZS, je v takem primeru boleznina 
v breme firme zanesljivo na začetku meseca. 

- če obstaja samo boleznina v breme firme, pa ni z ničimer določeno, v kateri del 
obračunskega obdobja sodi, zato jo računalnik pač predlaga na začetku. 

Pri vnosu računalnik kontrolira: 
- ujemanje ur boleznine s številom oznak 'B' in 'b' in 
- število znakov 'B' ne sme presegati števila dni iz ur boleznine v breme firme. 
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Naslednja slika kaže računalnikov predlog napotenih dni za april 2018, ki ima kar nekaj 
posebnosti, in sicer prvi dan nedeljo, drugi dan plačan praznik in konec meseca še en 
praznik (27. april). Vnesenih je 128 ur prisotnosti, 24 ur boleznine v breme firme in 16 ur 
boleznine v breme ZZZS. 

 

Pazite! Pri običajni plačilni listi, kjer ni podatkov o dnevih napotitve, vsaka sprememba ur in 
zneskov v plačilni listi samodejno spremeni tudi podatke za M4, s tem, da se ročno 
vneseni popravki ohranijo. Če pa spreminjate podatke v že narejeni plačilni listi, ki 
ima vnesene dneve napotitve, se ročno narejeni popravki izgubijo! Videti je strašno, 
pa ni. Če so dnevi napotitve pravilno vneseni, ročni popravki načeloma niso 
potrebni, bolj verjetno je, da so celo škodljivi.   

Ker se v REK obrazec podatki za M4 o urah ne morejo vnašati v decimalkah, je razdeljevanje 
v primeru, da se uporablja za vsak mesec enoten fond 174 ur, narejeno s približkom. V 
takem primeru morate izračunane ure, zneske in datume skrbno preveriti in po potrebi 
popraviti.    

Opomba: Oznaka 'D' v rubriki '03. … Rez:' personalnih podatkov je poprej pomenila, da je 
oseba 'detaširana' (kar pomeni, da je stalno zaposlena v tujini). Zanjo ni bilo 
mogoče uporabiti REK-1 obrazca '1001', obvezno je bilo '1091'. Tako lahko 
naredite še vedno, ni pa nujno. Zdaj lahko tudi za detaširane osebe naredite 
plačilno listo za REK-1 '1001', s tem, da vse plačane dneve v mesecu označite 
kot 'napotene'. Če naredite tako in ne vnesete postavk, ki bi sicer dejansko šle 
na REK-1 '1001', bodo šli vsi podatki iz te plačilne liste samo na REK-1 '1091'. 

Razdelitev med obrazcema REK-1 '1001' in REK-1 '1091' poteka na ravni posameznega 
prejemnika plače, tako: 

- od skupnega bruto zneska se odšteje dodatek za delo v tujini, 

- boleznine (v breme firme in v breme ZZZS) so vedno na REK-1 '1001', 

- preostanek bruto plačil za delo se med obrazca razdeli sorazmerno glede na število dni 
napotitve in skupno število dni v mesecu (izplačilnem obdobju), 

- prav tako se sorazmerno razdelijo obračunani prispevki, saj bruto dodatek, izplačan za 
delo v času napotitve, na prispevke ne vpliva, 

- delež dohodnine iz dela plače, ki vpliva na prispevke, se prav tako razdeli sorazmerno, 

- delež dohodnine, ki izhaja in dodatka za delo v tujini, se upošteva na obrazcu '1091', prav 
tako morebitna olajšava po 45.a členu, 

- materialna nadomestila doma se v celoti upoštevajo na obrazcu '1001' in 

- materialna nadomestila za čas 'napotitve' se v celoti upoštevajo na obrazcu '1091'. 
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Če je oseba cel mesec (obračunsko obdobje) 'napotena' in nima vnesenih materialnih 
nadomestil za delo doma, se v celoti postavni na obrazec '1091' in nič na '1001'. Seveda 
velja tudi obratno. 

V istem obračunu plače so seveda narejene tudi plačilne liste za osebe, ki jih ni možno 
'napotiti' (to so tisti, ki nimajo 'D' v rubriki '03. … Rez:' personalnih podatkov); podatki s takih 
plačilnih list gredo v celoti na obrazec '1001'. 

Opozorilo: v obračunu za isti mesec in oznako ne smeta biti hkrati plačilna lista, ki ima 
vneseno oznako REK '1091' in taka, ki sicer ima oznako '1001', pa je na njej 
obračunana napotitev. Računalnik bo pri prenosu javil napako v XML datoteki.   

1.2.2 Kontrole pri vnosu plačilne liste 
  na kazalo 

Zaradi razdeljevanja posamezne plačilne liste na več REK obrazcev je bilo treba uvesti 
kontrole, ki preprečijo vnose, ki bi povzročali težave pri oddajanju REK obrazcev. Primer 
take napake je, da se za osebo, ki je cel mesec napotena na delo v tujino, določi domači del 
plače, ki je manjši od minimalne osnove za izračun prispevkov. Napotena oseba ne sme 
imeti tako nizke plače! 

Do kontrole pride potem, ko se plačilna lista zapiše 
v računalnikov spomin. Če najde napako, vas 
obvesti, kakšna je in ne dovoli izstopa iz vnosa; 
zahteva, da napako najprej odpravite. Tudi, če 
program nasilno prekinete, ob ponovnem vstopu v 
plačilno listo računalnik zahteva popravek. Slika 
desno kaže primer take kontrole.  

Potem, ko vas kontrola zaradi napake vrne v vnos plačilne liste, vam ne dovoli izstopa s 
pritiskom na tipko Esc. Obvesti vas o napaki, kot to kaže spodnja slika. Če izberete možnost 
'Opis napake', se prikaže obvestilo z opisom napake, ki je oblikovano podobno, kot pomoč 
po pritisku na tipko F1. Šele po odpravi napake je možno zapustiti vnos!  

 

1.2.3 Sprememba obračuna poslovne uspešnosti oziroma božičnice 
  na kazalo 

Način obračuna poslovne uspešnosti (oziroma božičnice) se glede na leto 2017 ne 
spremeni, spremeni pa se znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo. Ta je za izplačila od 
01.01.2018 naprej 100% povprečne plače v RS (za leto 2017 je bilo 70%). 
Pazite! Posebno pozornost zahteva ta izračun v invalidskih podjetjih, kjer se prispevki 

zaposlenih, ki niso invalidi (razen prispevka za zaposlovanje) za mesečni bruto 
znesek do trikratnika minimalne plače v RS vrnejo podjetju, za bruto znesek nad to 
mejo pa plačajo. Navodilo najdete tukaj.  

http://www.aplicom.org/prenosi/POSLI_DOC/P_PLLIST_ZZRZI_D.pdf
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1.2.4 Olajšave ob redni plači in božičnici, zaradi izplačila v istem mesecu 
  na kazalo 

Z nastavitvijo se lahko določi, da se pri božičnici oziroma plačilu za delovno uspešnost 
(obrazca REK-1 1152 in 1151): 

- olajšave sploh ne upoštevajo. V takem primeru so seveda tudi olajšave, ki so bile že 
porabljene v predhodnih izplačilih v istem mesecu, 

- olajšave se upoštevajo. Vedno se upošteva samo splošna olajšava brez povečanja, ki ga 
povzroči premajhna bruto plača. Sta pa tukaj dve možnosti: 

- Pri kasnejši redni plači se določi dovoljena olajšava, kjer se za določitev morebitnega 
povečanja upoštevata bruto znesek božičnice in bruto znesek redne plače. Od tako 
določene olajšave se odšteje del, ki je že porabljen pri božičnici. 

- če je redna plača pred božičnico, se pri njej upošteva morebitna povečana splošna 
olajšava. Ker pri božičnici povečanja olajšave ni, se od splošne olajšave odšteje delež, 
ki je že porabljen pri plači. Če je ta večji od splošne olajšave, olajšave ni.  

1.2.5 Olajšave ob plači, ki se v istem mesecu izplača v dveh delih. 
  na kazalo 

Za prvo izplačilo velja enako kot, če je najprej redna plača in nato božičnica. Zato je možno, 
da se pri izračunu dohodnine uporabi povečana splošna olajšava. V REK obrazcu se poroča 
v rubriki D03. 
Pri drugem izplačilu se upošteva tudi prvo izplačilo, zato je možno, da prejemnik plače v 
okviru celega meseca ni upravičen do povečane olajšave. Delež povečane olajšave iz 
prvega izplačila se mora z drugim izplačilom ukiniti, zato je skupna uporabljena olajšava pri 
drugem obračunu lahko negativna. Tako stanje se na REK obrazcu prikazuje z negativno 
vrednostjo v rubriki D03. 

1.2.6 Sprememba dohodninske lestvice in olajšav 
  na kazalo 

- Dohodninske lestvice, splošne olajšave in olajšav o vzdrževanih otrocih in družinskih 
članih ni več mogoče spreminjati. Določene so programsko. Računalnik seveda 
omogoča, da si jih ogledate; do njih dostopate na enak način kot za pretekla leta. 

Za leto 2020 se je spremenila formula za izračun dodatne olajšave.  

- Izračuna se celotna skupna olajšava po formuli 
  DodatLetnaOlajšava   = 18.700,38 - (1,40427 * LetnaBrutoPlača ) 
 DodatMesečnaOlajšava =  1.558,37 - (1,40427 * MesečnaBrutoPlača ) 

Celotna olajšava je lahko največ letno 7.777,98 oziroma mesečno 648,17 in ta 
vrednost določa največjo dovoljeno dodatno olajšavo 7.777,98 – 3.500,00 = 4.277,98 
letno oziroma mesečno 648,17 - 291,67 = 356,50 mesečno. 

Ob uporabi zgornje enačbe in upoštevanju omejitve največje celotne olajšave na 
648,17 ostaja dodatna olajšava 356,50 do višine mesečne bruto plače 855,87, potem 
pa se zvezno zmanjšuje in pri mesečni bruto plači 1109,74 pade na nič. 

Dodatna olajšava pred letom 2020 je določena takole: 

- do izplačanega bruto zneska 11.166,18 € letno oziroma 930,53 € mesečno se prizna 
dodatna olajšava 3.217,12 € letno oziroma 268,10 € mesečno. 

- med izplačanim bruto zneskom 13.316,83 € letno oziroma 1.109,74 € mesečno se 
dodatna olajšava izračuna po formuli: 

  DodatLetnaOlajšava   = 19.922,15 - (1,49601 * LetnaBrutoPlača ) 
 DodatMesečnaOlajšava =  1.660,18 - (1,49601 * MesečnaBrutoPlača ) 

- za izplačan bruto znesek nad 13.316,83 € letno oziroma nad 1.109,74 € mesečno 
dodatne olajšave ni. 
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1.3 DOHODNINA ZADNJI 2 LETI 
 na kazalo 

DOHODNINA V LETU 2023 
 na kazalo 

 
Lestvica akontacije dohodnine za 2023 (letna in mesečna): 

Mesečno  Letno 

nad EUR do EUR Znes.dohod.  nad EUR do EUR znes.dohod. 

0,00 729,58 0,00 16%  0,00 8.755,00 0,00 16% 

729,58 2.145,83 116,73 +26%  8.755,00 25.750,00 1.400,80 +26% 

2145,83 4.291,67 484,96 +33%  25.750,00 51.500,00 5.819,50 +33% 

4.291,67 6.180,00 1.193,08 +39%  51.500,00 74.160,00 14.317,00 +39% 

6.180,00 999.999,99 1.929,53 +50%  74.160,00 999.999,99 23.154,40 +50% 

 
Olajšave za dohodnino za 2020 (nespremenjene glede na leto 2019): 

Olajšava Mesečno Letno 

Osnovna splošna olajšava              416,67 5.000,00 

  1.otrok              224,83 2.698,00 

  2.otrok              244,42 2.933,00 

  3.otrok              407,67 4.892,00 

  4.otrok              570,92 6.851,00 

  5.otrok              734,17 8.810,00 

  6.otrok              897,42 10.769,00 

  7.otrok             1.060,67 12.728,00 

  8.otrok             1.223,92 14.687,00 

  9.otrok           1.387,17 16.646,00 

10.otrok           1.550,42 18.605,00 

  1.otrok s posebno nego              814,75 9.777,00 

Vzdrževan družinski član              224,83 2.698,00 

Vzdrževan invalid           1.515,72 18.188,61 

naslednje olajšave program ne obravnava avtomatsko 

po dopolnjenem 70. letu starosti 125.00 1.500,00 

za prostovoljno dodatno pokojn. zavarovanje 241,97 2903,66 

Dodatne olajšave za 2023: 
Za leto 2023 se je spet spremenila formula za izračun dodatne olajšave.  
DodatLetnaOlajšava   = 5.000,00 + (18.761,40 - 1,17259 * LetnaBrutoPlača ) 
DodatMesečnaOlajšava =   416,67 + ( 1.563,45 - 1,17259 * MesečnaBrutoPlača ) 

Celotna olajšava je lahko največ letno 9.483,94 oziroma mesečno 789,98 in ta vrednost 
določa največjo dovoljeno dodatno olajšavo 9.483,94 – 5.000,00 = 4.483,94 letno 
oziroma mesečno 789,98 - 416,67 = 373,31 mesečno. 

ostaja dodatna olajšava 373,31 do višine mesečne bruto plače 789,98, potem pa se 
zvezno zmanjšuje in pri mesečni bruto plači 1.333,33 pade na nič. 

Za najemnine (in vse drugo, kar se obravnava preko REK-2 obrazcev 17xx) se stopnja 
dohodnine zmanjša iz 15,0% na 25,0%, priznani normirani stroški pa ostanejo 10%.  
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2 PERSONALNI PODATKI, KI VPLIVAJO NA PLAČE 
 na kazalo 

 
V segmentu 'Personalni podatki' so podatki razdeljeni na 2 dela: 
- podatki o firmi (obratovalnici, podjetju), in 
- podatki o zaposlenih osebah. 

2.1 Podatki o firmi ('9999' v rubriki ’01.šifra:') 

Naslednji 2 sliki kažeta zaslon za vnos takih podatkov, posebej za zasebnike (S.P.-je) in 
posebej za podjetja oziroma društva. Zakaj je za zasebnike drugače? Program omogoča 
pregled plač za leta nazaj, od začetka uporabe programa, v preteklih obdobjih pa prispevki 
za zasebnike in podjetja niso bili enaki. Takrat je bilo to razlikovanje nujno. Zdaj to sicer ni 
več, vendar se je tako ohranila kontinuiteta. 

Za obračun plač so pomembne rubrike, ki so na sliki v rdečih okvirjih. 

 Zasebniki 
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 Podjetja 

Prispevki v rubrikah od '11.' do '32.': 
Obvezno naj bodo taki, kot kažeta sliki; tako so ob instalaciji programa že vneseni. Naj 
vas ne moti rubrika '22.', ki nosi podatke za izračun davka na plačo. Ta se sicer že dolgo 
ne obračunava in jo računalnik ignorira, vendar se pri naši oblasti nikoli ne ve, ali se bo v 
kakšni podobni obliki spet pojavil.  

'34.VrTčk:' in 'Št.ur:' 
Z vnosom v ti dve rubriki se določa, kako se bo (osnovna) plača računala, predvsem to, 
ali bo ne glede na mesečni fond plačanih ur enaka (fiksna mesečna osnovna plača in s 
tem spremenljiva osnova za vrednost delovne ure), ali odvisna od števila takih ur (fiksna 
vrednost ure in spremenljiva mesečna osnovna plača). 
Vzemimo, da je mesečni fond ur 176: 
Fiksna mesečna plača: 'VrTčk:' -1  
   'Št.ur:' -2 (za ure po koledarju) ali 176. 
Fiksna vrednost ure: 'VrTčk:' -1 ali 176 
   'Št.ur:' -1 ali 176, vendar oboje enako! 
Opomba: možne so še drugačne kombinacije, npr plačilni razredi, vendar se skoraj ne 

uporabljajo, zato če vam zgornji dve varianti ne ustrezata, pokličite! 

'35....za plače:' 
Zaokroževanje zneskov. Ta možnost je tudi posledica kontinuitete, ko je bilo npr. 
zaokroževanje na 0,10 denarne enote. Zdaj je sicer vedno 0,01€ oziroma 1 cent, pa niti 
oblast, niti sam gospod bog ne vesta, ali bo ob prihajajoči inflaciji tako tudi ostalo. 

'36.M.št.:' 
Ta podatek neposredno na izračun plače sicer ne vpliva, se pa uporablja za izdelavo 
REK-O obrazca. 
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2.2 Podatki o osebi, ki se ji obračunava plača ali drug dohodek 
 na kazalo 

- Če gre za S.P., so podatki za zavezanca drugačni kot za zaposlene osebe. Podatki za 
zavezanca se nahajajo na šifri '0000', za zaposlene osebe pa na ostalih šifrah. 

- Če gre za podjetje (ali društvo), se vse šifre od '0000' do '9998' uporabijo za zaposlene 
osebe, s tem da je šifra '0000' načeloma namenjena za direktorja, ni pa nujno. 
Opomba: posebej je označen morebitni lastnik, če se zanj izračunavajo prispevki, kar 

je sicer bolj kot ne redkost. 

2.2.1 Zasebnik (zavezanec), uporabi se šifra '0000'  
 na kazalo 

Zaslon za vnos podatkov o zavezancu kaže spodnja slika. Za obračun plač so pomembne 
rubrike, ki so na sliki v rdečih okvirjih. 

 Zasebnik 
'01.Šifra:' vedno '0000' 

Vsi naslednji podatki so potrebni za izdelavo OPSVZ obrazca: 

'03.... Zapos:' pomembna je samo oznaka 'D', ki pomeni, da gre za normiranca, 
'07.Datum rojst./Del.doba:' podatki v teh rubrikah so pri zavezancu, 
'08.Datum vstopa/izstopa:' potrebni samo zaradi izpisa obrazca, 
'09....Nač.zapos:' pomembna je samo oznaka 'N', ki pomeni prvo samozaposlitev in 

olajšavo pri prispevku PIZ, prvo leto 50% in drugo leto 30%, 
'09....Delovnik:' delovnik zavezanca, načeloma 8,0, 
'38.OsnPri:' osnova za obračun prispevkov zavezanca, razen za zdravstvo, 
'39.OsnoZZ:' osnova za obračun prispevkov zavezanca, za zdravstvo, 
'40.OsnDob:' osnova za obračun prispevkov na osnovi dobička; če v predhodnih dveh 

rubrikah ni vneseno nič, se osnova za prispevke določi iz tukaj 
vnesenega zneska, zmanjšanega za odstotek iz 1.dela rubrike 43, 

'42.ZavPodl:' oznaka prve in druge zavarovalne podlage; če ni pravilna, eDavki pri 
oddaji OPSVZ prikažejo ustrezno opozorilo,  

'43.Zmanjš:' odstotek zmanjšanja pri določitvi osnove za obračun prispevkov 
zavezanca na osnovi dobička (glejte rubriko 40),  

'44.Fakt.B/N:' faktor med brutom in netom, s katerim se določijo navidezni neto zneski. 
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2.2.2 Zaposlena oseba pri zavezancu ali podjetju  
 na kazalo 

Pri zavezancu imajo zaposlene osebe šifro od vključno '0001', pri podjetju pa od '0000', s 
tem da se '0000' načeloma uporabi za direktorja podjetja (vendar to ni nujno). 

Zaslon za vnos podatkov o zavezancu kaže spodnja slika. Za obračun plač so pomembne 
rubrike, ki so na sliki v rdečih okvirjih. Vneseni podatki se razlikujejo, če gre za redno 
zaposleno osebo, zunanjega (pogodbenega) sodelavca, prejemnika najemnine ali vajenca, 
dijaka oziroma študenta. 

2.2.2.1 Redno zaposlena oseba (osnova ali dodatna zaposlitev) 
 na kazalo 

pomembne rubrike, ki so na sliki v rdečih okvirjih. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redno 
zaposleni 

Pomembne rubrike: 

'03....Rez:' oznaka rezidentstva in/ali napotenosti, dovoljene so: 
'R' redno zaposlen (tudi prazno), 
'D' kot 'R', s tem, da je lahko napoten (detaširan), 
'N' nerezident, 
'X' nerezident, s tem, da je lahko napoten (detaširan), 
'T' ni rezident, je tujec, ki se mu pri plačah prispevki v breme 

delojemalca ne obračunajo. Taka oznaka obstaja samo zaradi 
zgodovine. Ni več možnosti, da se ne obračunajo samo prispevki 
v breme delojemalca, obračunajo se oboji ali nič, v ta namen pa 
obstaja v REK vrsta dohodka 1089, 

        'Zapos:' za redno zaposleno osebo prazno ali 'G', oboje pomeni glavno 
zaposlitev, ali 'D', ki pomeni, da je oseba dodatno zaposlena; razlika 
je v načinu izračuna dohodnine, za dodatno zaposlitev je stopnja 25%, 
za glavno zaposlitev pa izračun po lestvici in ni olajšav. 
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'09....Pog.upok:' izpolnjevanje pogoja za upokojitev; po letu 2020 tega pogoja ni več: 
prazno izpolnjevanje tega pogoja se določa na osnovi datuma rojstva, 

delovne dobe do vstopa v firmo in datuma začetka zaposlitve,  
'N' ne, oseba nima tega pogoja, 
'D' da, oseba izpolnjuje ta pogoj, 
'X' ne, oseba ne izpolnjuje tega pogoja, hkrati se ji ne upošteva 

niti starost 60 let in več. 
        'Nač.zapos:' način zaposlitve: 

prazno brez posebnosti, zaposlen za nedoločen čas, več kot 2 leti, vsi 
prispevki se plačajo,  

'N' zaposlitev za nedoločen čas, prvi 2 leti od datuma zaposlitve 
naprej se prispevek za zaposlovanje v breme delodajalca 
samo obračuna in ne plača, 

'X' kot 'N', vendar brez omejitve na 2 leti, 
'D' zaposlitev za določen čas, prispevek za zaposlovanje v breme 

delodajalca se obračuna in plača v 5-kratnem znesku, 
'S' zaposlitev osebe, starejše od 55 let, upošteva se za zaposlitve 

od 01.01.2016 do 31.12.2019 v trajanju dveh let, torej ni več 
aktualno, 

'M' mladi do 26.leta in mlade matere, ima vpliv na REK-1, nima 
vpliva niti na izračun, niti na REK-O. Če je ostalo vneseno, se 
upošteva kot 'N', 

'Z' zaposlitev mladega do 30 let, upošteva se za prve zaposlitve 
od 01.01.2013 do 31.12.2015 v trajanju dveh let, torej ni več 
aktualno. Če je ostalo vneseno, se upošteva kot 'N'. 

        'Tar.razred:' oznaka tarifnega razreda, če tako razredi določajo znesek redne 
plače.  

        'Izobr.M4:' podatek o izobrazbi; poprej se je poročal skupaj s podatki za M4, od 
uvedbe rubrik M01 do  M10 v REK obrazcih se več ne upošteva. 

        'Prisp:' določa, ali se pri obračunu plače prispevki, ki so zapisani pri podatkih 
o firmi (na šifri '9999'), upoštevajo. Za redno zaposlene osebe, ki 
prejemajo redno plačo, rubrika obvezno ostane prazna. Vnaša se 
samo za plačila zunanjim sodelavcem oziroma vajencem, dijakom in 
študentom ter za obračun poslovodenja ali avtorskega honorarja v 
delovnem razmerju (REK 1144 in 1143) 

        'Delovnik:' število delovnih ur v dnevu, ne glede na morebitno invalidnost. 
Običajno 8,0 ur. 

Rubrike '38.' , '39.' in '40.' so spremenljive. 

- Če vsebina rubrik '34.VrTčk:' in 'Št.ur:' v podatkih o firmi določa, da se ne spreminja 
vrednost ure, so tukaj rubrike naslednje: 
’38.Up Red:' pomeni vrednost ure za redno delo, 
’39.Up Bo1:' pomeni vrednost ure za nadomestilo za boleznino v breme firme, 
’40.Up Bo2:' pomeni vrednost ure za nadomestilo za boleznino v breme ZZZS. 

- Če vsebina rubrik '34.VrTčk:' in 'Št.ur:' v podatkih o firmi določa, da je mesečna plača ne 
glede na mesečno število ur vedno enaka, so tukaj te rubrike naslednje: 
’38.Plč.RD:' pomeni celomesečno plačo za redno delo, 
’39.Plč.B1:' pomeni celomesečno nadomestilo za boleznino v breme firme, 
’40.Plč.B2:' pomeni celomesečno nadomestilo za boleznino v breme ZZZS. 
Če se v take rubrike vpiše negativna vrednost, ta ne glede na to, da računalnik predvideva 
vnos celomesečnega zneska, predstavlja (pozitivno) vrednost ure. 

Če se nadomestilo za boleznine v breme firme izračunava glede na povprečje treh 
predhodnih plač, je vsebina rubrike '39.' v bistvu brez pomena. 
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Podobno velja tudi za rubriko ’40.'. Vendar se pri bolezninah, ki jih refundira ZZZS, uporablja 
drugačno povprečje, ki je določeno na osnovi plač preteklega leta (ali celo na osnovi nekega 
še starejšega leta), za na novo zaposlene delavce v računalniku še ni podatkov iz takih let. 
Zato se ta rubrika lahko spremeni tako, da za zmeraj postane ’40.UpZZZZ:' in se vanjo 
vedno vnaša vrednost ure, na 4 decimalna mesta natančno (tudi ZZZS refundacijo izračuna 
z urno postavko, ki ima 4 decimalna mesta). Taka oblika se aktivira tako, da se v osvetljeni 
rubriki ’40.' pritisne tipka F2. Ko je aktivirana oblika ’40.UpZZZS:', se s pritiskom na tipko 
F12 odpre okence, kamor se vnesejo ure in zneski za določitev ustrezne povprečne 
vrednosti ure (s ponovnim pritiskom na F2 se zamenjava oblike prekliče). 
Če imate v računalniku že vnesene plače preteklih let, vam je na voljo postopek, s katerim 
ta povprečja postavite vsem ali izbranim zaposlenim osebam. Opisan je v poglavju 5.2. 

Za ostale rubrike, ki so na sliki v rdečih okvirjih, so načeloma same po sebi razumljive, lahko 
pa si pomagate s pomočjo, ki jo v osvetljeni rubriki prikličete s pritiskom na tipko F1. 

Tako vnesenim osebam lahko poleg plačilne liste za redno plačo (vrsta dohodka 1001), 
naredite še plačilne liste za vrste dohodka, ki se jim tudi lahko izplačajo: 
1003 - jubilejne nagrade, odpravnine zaradi upokojitve, 
1089 - izplačilo brez obračuna brez prispevkov, 
1090 - regres do neobdavčene meje; ker se za delež regresa nad neobdavčeno mejo 

obračunajo tako prispevki kot dohodnina, je za osebo, ki ima regres višji od 
neobdavčene meje, izdela posebna plačilna lista z navidezno oznako '109A'. 

1101 - odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 
1107 - dohodek na podlagi udeležbe v dobičku, 
1141 - dohodek za vodenje družbe (zavarovalna podlaga 040), ki je brez prispevkov, 
1143 - dohodki za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja, 
1144 - dohodek za vodenje poslovnega subjekta, 
1150 - drugi dohodki iz delovnega razmerja, 
1151 - del plače za poslovno uspešnost, in 
1190 - dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo. 

Še enkrat. Če gre za dodatno zaposlitev (ko ima oseba glavno zaposlitev drugje), se podatki 
o zaposleni osebi vnesejo na enak način, edina razlika je oznaka 'D' v rubriki 
'09....Nač.zapos:'; to povzroči, da: 

- se dohodnina obračuna po stopnji 25% in ne po lestvici, 
- se ne upoštevajo dohodninske olajšave.   
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2.2.2.2 Vajenec, praksa dijaka ali študenta (ozn.dohodka 1020, 1021 in 1022 in 1109) 
 na kazalo 

Zaslon za vnos podatkov o vajencu, oziroma dijaku ali študentu na praksi kaže spodnja 
slika. Za obračun plač so pomembne rubrike, ki so na sliki v rdečih okvirjih. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vajenec, 
dijak ali 
študent 

Za dijake ali študente na praksi oziroma vajence je večina rubrik, ki so obvezne za osebe, 
ki prejemajo redno plačo, praznih. Ni sicer narobe, če so vnesene, so pa nepotrebne. 
Vsebina rubrik za prispevke v stolpcih 'Stp/Št' in 'Znesek' je samo informativna in na izračun 
zneska prispevka ne vpliva. 

Pomembne rubrike: 

'03....Zapos:' Za dijake ali študente na praksi oziroma vajence je v rej rubriki obvezna 
črka 'S'. 

'09....Prisp:' Oznake: 

' ' (prazno) za dijaka ali študenta (na praksi), 

'V' za vajenca, 

'W' za vajenca, za katerega veljata 36. in 37. člen ZVaj, kar pomeni, da 

se zanj obračuna tudi prispevek za PIZ v breme delodajalca. 

Če dijak ali študent na praksi ni zavarovanec po 15. ali 20. členu ZZVZZ, se mu oba 
prispevka za zdravstveno zavarovanje ne obračunata, zato zanj prispevka, ki sta na sliki 
označena z modrim okvirjem, načeloma ne smeta biti vnesena. Če sta vseeno vnesena, ju 
boste morali ob izdelavi plačilne liste vsakič pobrisati!  

V primeru, da gre za delo tujega študenta, se ta v nekaterih primerih obravnava drugače. 
Zanj takrat veljajo pravila kot za zunanjega sodelavca, za REK-O pa se uporabi vrsta 
dohodka '2518'.  
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2.2.2.3 Poslovodenje ali avtorsko delo v okviru zaposlitve 
 na kazalo 

Za poslovodenje se v REK-O uporablja vrsta dohodka 1141 (dohodek za vodenje družbe po 
zavarovalni podlagi 040) ali 1144 (dohodek za vodenje poslovnega subjekta) , za avtorsko 
delo v okviru pogodbe o zaposlitvi pa 1143 (dohodki za opravljeno avtorsko delo v okviru 
delovnega razmerja). Vse omenjene vrste dohodka se štejejo za redno delo, zato zanje 
veljajo enaka pravila kot za redno delo: 

- dohodnina se obračuna po lestvici, upoštevajo se morebitna predhodna izplačila v istem 
koledarskem mesecu, 

- Upoštevajo se olajšave, s te, da se jih upošteva samo toliko, kolikor še ni porabljenih v 
predhodnih obračunih v istem koledarskem mesecu. 

'1141' (dohodek za vodenje družbe po zavarovalni podlagi 040) v personalnih podatkih ne 
zahteva nobenih posebnih nastavitev. Prispevkov ni, obračuna se samo dohodnina. 

'1143' ali '1144' v primeru, ko želite, da računalnik v plačilni listi ne predlaga prispevka PIZ 
v breme delojemalca, v rubriko '09.... Prisp:' postavite oznako 'P'. 

 

 

Seveda tudi tukaj, podobno kot pri praktikantih, vajencih in znanjih sodelavcih obstaja 
možnost, da v personalnih podatkih nimate oznake 'P', pa prispevek PIZ v breme 
delojemalca vsakič ročno zbrišete iz plačilne liste (in ga, če ga več ni, s pritiskom na tipko 
F5 vrnete nazaj). 
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2.2.2.4 Prejemnik najemnine za nepremičnino 
 na kazalo 

REK-O je pri javljanju podatkov o najemnini za nepremično zahtevnejši kot je bil prej REK-1. 
Čeprav gre običajno za eno samo nepremičnino, jih lahko vnesete več. Za vsako se vnese 
1 vrstica, ki vsebuje 4 podatke: 

- 4-mestno šifro katastrske občine, kjer se nepremičnina nahaja; ta mora biti vnesena v 
prve 4 znake pripadajoče rubrike, izza tega pa lahko vpišete še naziv, zato, da je ob 
kasnejših vpogledih za vas lažje, npr: '1738 Dravlje'. (obvezno), 

- številko parcele (v času pisanja teh navodil ni obvezno), 

- številko stavbe (v času pisanja teh navodil ni obvezno), 

- bruto znesek najemnine (obvezno). Trenutno sicer zneska najemnine še ne kontrolira, 
bo pa prej ali slej prišlo do tega, da bo potrebno najemne pogodbe obvezno prijavljati, to 
pa bodo seveda toliko, kot stane najemnika (bruto) in ne, kolikor dobi v žep najemodajalec 
(neto). Zato je najbolje, je to že takoj pravilno urejeno in kasneje ne bo težav. 

Način vnosa podatkov o nepremičnini prikazuje spodnja slika. Po pritisku na tipko F7 v 
rubriki 'Pozicija:' se v desnem spodnjem delu zaslonskega okna pojavi okvir, v katerega se 
podatki vnesejo. Z 'označevanjem' (presledek, F5, F6 ali F7) vnesenih nepremičnin 
določite, katere bo računalnik pri izdelavi plačilne liste upošteval. 

Spodnja slika kaže podatke o osebi, ki prejema najemnino za 2 nepremičnini, prvo po 400,00 
in drugo po 300,00 bruto. Ker sta obe 'označeni' (znak ») je to skupaj bruto 700,00.  

Ob vnosu plačilne liste bo računalnik ob neujemanju prikazal opozorilo, da skupni znesek 
najemnine ni 700,00 ter predlagal popravek enega ali obeh zneskov. Če boste opozorilo 
ignorirali in potrdili plačilno listo z neujemanjem, bodo eDavki poslane podatke zavrnili.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prejemnik 
Najemnine 
za dve 
nepremičnini 
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2.2.2.5 Zunanji sodelavec   
 na kazalo 

Za zunanje sodelavce se štejejo vsi, ki se jim kar koli obračunava, pa niso redno zaposleni. 
Zato so to tisti, ki se jim plačuje: 
- za opravljeno delo po podjemni pogodbi (1516, 2501, 2502, 2503, 2504), 
- najemnina in premoženjske pravice (1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706) in 

premoženjske pravice (1750, 1751), 
- zavezanci po 68. členu ZDoh-2 (samostojni kulturniki, športniki, itd.) (1603, 1604), 
- nagrade (1801, 1821), 
- obresti, dividende (1901, 1920, 1921), 
- drugo (1505, 1509). 

Zaslon za vnos podatkov o zunanjem (običajno pogodbenem) sodelavcu kaže spodnja slika. 
Za obračun plač so pomembne rubrike, ki so na sliki v rdečih okvirjih. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zunanji 
sodelavec 

Pomembne rubrike: 

'03....Zapos:' Za zunanje sodelavce načeloma črka 'Z', razen za samozaposlene 
kulturne delavce, športnike, novinarje in podobno črka 'K'; slednja pomeni, 
da so jim priznani normirani stroški v višini 30%. 

Ostale rubrike nimajo posebnega pomena. 

Prispevki, ki imajo na 1.mestu v stolpcu 'Os/mes:' črko 'C', so namenjeni vrstam dohodka 
'1020', '1021', '1022', '1109', '1505', '1509', '1516', '2501', '2502', '2503', '2504' in '2518'. 
Razen vrste dohodka '1509' se pri vseh obračunavata prispevka za zdravstvo glede na to, 
ali je oseba zavarovanec po 15. ali 20. členu ZZVZZ. Takih je večina.     

Če zunanji sodelavec ni zavarovanec po 15. ali 20. členu ZZVZZ, se mu oba prispevka za 
zdravstveno zavarovanje ne obračunata, zato zanj prispevka, ki sta na sliki označena z 
modrim okvirjem, ne smeta biti vnesena. Če sta vseeno vnesena, ju boste morali ob izdelavi 
plačilne liste vsakič pobrisati!  
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Če zunanji sodelavec ni zavarovanec po 18. ZPIZ-2, se mu prispevek PIZ v breme 
delojemalca (oznaka '83' v stolpcu 'Pr', v vijoličnem okvirju) ne obračuna, zato ne sme biti 
vnesen. Taki zunanji sodelavci so npr. upokojenci, ki prejemajo sejnine, upokojeni prokuristi 
in podobno; običajno se zanje uporablja REK-O vrsta dohodka 2503. Če je vseeno vnesen, 
ga boste morali ob izdelavi plačilne liste vsakič pobrisati!  

Če so v podatkih o osebi podatki o prispevkih vneseni tako, kot so prikazani v sliki, se lahko 
za tako osebo uporabi katera koli od vrsta dohodka, ki velja za zunanje sodelavce. Če neki 
osebi obračunate in plačate samo najemnino, je dovolj, da je med podatki o prispevku samo 
vrstica, ki ima na prvem mestu v stolpcu 'Os/Mes' oznako 'K', kot kaže spodnja slika. 

 

 
Naslednje sicer ne sodi v personalne podatke, je pa z njimi nekako povezano. Za vsako od 
možnih vrst dohodka je pogoj zato, da jo lahko uporabite, da imate zanjo vneseno vsaj eno 
pripadajočo vrsto plačila. Če tega nimate, vam program za vrsto dohodka sicer prikaže 
plačilno listo, ki pa nima nobene rubrike za vnos zneska.  
Do vrst plačil pridete 'Plačilni listi' → '9.Nastavitve' → 'OD-Vr.plačil', kjer morate poskrbeti, 
da pri vas vsebine v rdečem okvirju ustrezajo vsebini v sliki, za sinhronizacijo pa poskrbite 
preko vsebine v vijoličnem okvirju. 
Če na sliki ni stolpca 'Oznake REK', pritisnite tipko F12 in se bo prikazal! 

  

Večino dopolnitev vrst plačil računalnik uredi sam, s programom POPRBAZA /NOE, ki ga  

morate zagnati, predno začnete novo verzijo programa POSLI ali PLACE uporabljati. 
Vseeno pa je priporočljivo, da preverite, ali je vse v redu.    

Primer: Poiščete vrstico, ki pomeni delo po podjemni pogodbi; ima npr. naziv 
'Pogodbeno delo'. Na sliki zgoraj je to vrstica, kjer sta kratek opis 'Pogodbe' in 
opis 'Podjemne pogodbe' kar ustreza pogodbenemu delu. V taki vrstici mora biti 
vsebina v stolpcu 'Oznake REK' '1501,1502,2501,2502'. Oznaki '1501' in '1502' 
sta od uvedbe REK-O naprej nepotrebni, vendar morata obstajati zaradi plačilnih 
list, ki so take oznake še uporabljale! 
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2.2.2.6 Izjema – študentsko delo kot delo zunanjega sodelavca 
 na kazalo 

Razlika od ostalih oblik obravnave zunanjega sodelavca je samo v tem, da prispevek za 
zdravstvo (trenutno veljavnih 6,36%) plača delodajalec in ne delojemalec (študent). Zato 
so podatki o prispevkih vneseni malo drugače kot kaže spodnja slika. 

 
 
Prosim, ne sprašujte, kdaj je oseba tak študent, za katerega se to uporablja. To morate vi, 
ki plače obračunavate, vedeti sami. APLICOM samo nudi možnost pripadajoče izdelave 
plačilne liste!  
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3 POSTOPEK IZRAČUNA PLAČE 
 na kazalo 

Vsak mesec za vsakega zaposlenca izdela vsaj ena plačilna lista. Začetek je vedno enak, 
ne glede na to, čemu je plačilna lista namenjena, izplačilu redne plače, regresu, božičnici, 
podjemni pogodb, itd. Po aktiviranju segmenta 'Plačilni listi' se na zaslonu pojavi meni, z 
možnostmi, ki jih segment nudi (slika spodaj). Izberete '1.Vnos podatkov'. 

 
  

Računalnik najprej zahteve, da mu vnesete mesec in leto, za katerega plačilno listo 
izdelujete (letnica je dvomestna) in zaporedno številko plačilne liste v mesecu oziroma tako 
imenovano oznako obračuna. Za redno plačo naj bo to oznaka '1'. Taka oznaka se vedno 
šteje kot glavni mesečni obračun. Pri takem obračunu se upoštevajo morebitna posojila in 
podobno. 
Z nastavitvami je možno določiti, da tudi druge oznake pomenijo glavni mesečni obračun. 
Za plačilno listo, na kateri je obračunan regres (REK 1090), glede na to, kdaj je v nekem 
mesecu obračunan, uporabite: 
- če pred redno plačo, oznako '0', 
- če po plači pa eno od oznak, ki je večja od '1'. 
Podobno velja za obračun dela plače za poslovno uspešnost (REK 1151). Za plačila 
zunanjim sodelavcem, vajencem, dijakom in študentom na praksi priporočamo oznako, ki je 
večja od '1'. Vsekakor je na vseh plačilnih listah smiselno uporabiti iste oznake za pomensko 
sorodne plačilne liste, npr. '3' za plačila zunanjim sodelavcem, '4' za plačila vajencem, 
dijakom, študentom, itd. 

Naslednja slika prikazuje prve korake izdelave plačilne liste. 

 

Potem, ko vnesete šifro osebe, se zaslon spremeni. Računalnik zahteva: 
- vnos datuma izplačila, kjer običajno predlaga 15. dan tekočega meseca, 
- datum izdelave plačilne liste in 
- vnos oznake vrste dohodka za pripadajoči REK obrazec. Vnesete ustrezno 4 - mestno 

oznako ali pa s pritiskom na tipko F2 prikličete seznam možnih oznak, kot kaže naslednja 
slika. 
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Plačilne liste so nekako sistematizirane. Na isti plačilni listi ne sme biti hkrati plača in regres, 
ali pogodbeno delo in najemnina in podobno. To pomeni: 

- Za vsako vrsto dohodka je potrebno napraviti svojo plačilno listo. S tem ni mišljeno, da je 
potrebno imeti posebno plačilno listo za delo in posebno za dopust, oboje je plača. Jo je 
pa potrebno napraviti posebej za plačo in posebej za regres. Vrste dohodka, ki jih 
program pozna, so prikazane v tabeli v nadaljevanju teh navodil (z bledim tiskom tiste, ki 
od uvedbe REK-O naprej več niso v uporabi),  

- Vsaki vrsti dohodka pripada svoj način obračuna dohodnine, prispevkov, davka na plačo 
in morebitnih normiranih stroškov, s točno določenimi postopki, kar pomeni, da je tudi 
predpisano, kateri prispevki se sploh uporabijo in s kakšnimi stopnjami oziroma fiksnimi 
zneski. 

- O vsaki vrsti dohodka se državi poroča posebej, z REK obrazcem, ki je predpisan za to 
vrsto dohodka. 

Dovoljene so naslednje vrste dohodkov oziroma šifre REK obrazcev in pripadajočih 
prispevkov (prikazane so tiste, ki jih program pozna in so v veljavi zdaj, v času dopolnitve 
teh navodil, v marcu 2022). Po uvedbi REK-O bledo označenih ni več. 

 
Šifra 

 
VRSTA DOHODKA 

REK / 
Del. 

Razm 

Nor. 
stro. 
% 

Doh. Prispevki iz plače Prispevki na plačo Pos. 
davek 
ali 
delo 
upok. 

  
PIZ 
15,5 

 
ZDR 
6,36 

 
Zap/ 
Starš 

 
PIZ 
8,85 

 
ZDR 
6,56 

 
POŠ 
0,53 

 
Zap/ 
Starš 

1001 Plača in nadomestila plače 1/R/R  Lest DA DA DA DA DA DA DA  

1003 Jubil.nagrada, odpravnina nad mejo 1/T/T  Lest DA DA DA DA DA DA DA  

1020 Nagrade za prakso, dijaki, študenti 1C/C  25%  DA   Fix.zn    

1021 Nagrade vajencem 1C/C  25%  DA  Fix.zn Fix.zn    

1022 Prisp.PIZ (vajeništvo,obvezna praksa) 1C/C  /    Fix.zn     

1089 Obračun brez prispevkov 1/P/P  /         

1090 Regres 1/T/T  Lest DA DA DA      

1091 Plače in nadomestila za detaš.delavce 1/R/R  Lest DA DA DA DA DA DA DA  

1095 Izplačilo plač po sodni odločbi 1/P/P  ?? DA DA DA DA DA DA DA  

1098 Izplač.plač za daljše časovno obdobje 
(prej tudi poračun/božičnica) 

 
1/P/P 

  
Lest 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

 

1190 Neto nadomestila in potni stroški   /         
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Šifra 

 
VRSTA DOHODKA 

REK / 
Del. 

Razm 

Nor. 
stro. 
% 

Doh Prispevki iz plače        Prispevki na plačo Pos. 
davek 
ali 
delo 
upok. 

  
PIZ 
15,5 

 
ZDR 
6,36 

 
Zap/ 
Starš 

 
PIZ 
8,85 

 
ZDR 
6,56 

 
POŠ 
0,53 

 
Zap/ 
Starš 

1100 Izplačilo regresa po sodni odločbi 1/N/N           

1101 Odpravnina iz poslovnih razlogov 1/T/T  Lest DA DA DA DA DA DA DA  

1102 Odpravnina iz razloga nesposobnosti 1/T/T  Lest DA DA DA DA DA DA DA  

1103 Odpravnina,odpoved pog.določen čas 1/T/T  Lest DA DA DA DA DA DA DA  

1106 Avtorsko delo v delovnem razmerju  1/R/R  ??         

1107 Doh. na podlagi udeležbe v dobičku 1/R/D  Lest DA DA DA DA DA DA DA  

1108 Poslovodenje, 1/R/R  Lest  DA  DA  DA DA  

1109 Plačilo prispevkov za tuje študente   /     Fix.zn    

1141 Poslovodenje, zavar.osnova 040 1/R/V  Lest         

1143 Avtorsko delo v okviru zaposlitve 1/R/A  Lest DA DA  DA DA DA   

1144 Dohodek za vodenje posl. subjekta 
(poslovodenje) 

 
1/R/V 

  
Lest 

 
DA 

 
DA 

  
DA 

 
DA 

 
DA 

  

1150 Drugi dohodki iz delovnega razmerja 1/R/P  Lest DA DA DA DA DA DA DA  

1151 Poslovna uspešnost, (enkrat letno) 1/R/_  Lest DA DA DA DA DA DA DA  

1190 Neto nadomestila in potni stroški   /         

1501 Dohodki iz pogod.razmerja-pogodbe 
s posebnim davkom 

 
2/C/C 

 
10% 

 
25% 

  
DA 

  
DA 

  
DA 

  
DA 

1502 Dohodki iz pogod.razmerja-pogodbe 
brez posebnega davka 

 
2/C/C 

 
10% 

 
25% 

  
DA 

  
DA 

  
DA 

  

1503 Dohodki iz pogod.razmerja-sejnine, 
izvedenci, itd 

 
2/C/C 

 
10% 

 
25% 

  
DA 

  
DA 

    

1504 Dohodki iz pogod.razmerja-avtorsko 
delo 

 
2/C/C 

 
10% 

 
25% 

  
DA 

  
DA 

  
DA 

  

1505 Dohodki iz pogod.razmerja-praksa 2/C/C 10% 25%  DA   Fix.zn Fix.zn   

1506 Dohodki iz pogod.razmerja-študenti 2/C/C 10% 25%         

1507 Dohodki iz pogod.razmerja-osebno 
dopolnilno delo 

 
2/C/C 

 
10% 

 
25% 

        

1509 Plačilo prisp.za ZZ (kratkotrajno delo) 2/C/C  /     Fix.zn    

1516 Dohodki iz pogodbenega razmerja- 
iz začasnega dela upokojencev 

 
2/C/C 

 
10% 

 
25% 

  
DA 

  
DA 

 
Fix.zn 

 
 

 DA 
upok. 

1518 Študentsko delo 15. ali 16.člen ZPIZ-2 2/C/C 10% 25%  DA  DA  DA   

1603 Doh.iz dejavnosti-10% norm.stroškov 2/A/A 10% 15%         

1604 Doh.iz dejavnosti-30% norm.stroškov 2/A/A 30% 15%         

1701 Doh.iz najemnin-10% norm.stroškov 2/K/K 10% 15%         

1702 Doh.iz najemnin-brez norm.stroškov 2/K/K  15%         

1703 Doh.iz najemnin-10% norm.stroškov 2/K/K 10% 15%         

1704 Doh.iz najemnin-brez norm.stroškov 2/K/K  15%         

1705 Doh.iz najemnin-10% norm.stroškov 2/K/K 10% 15%         

1706 Doh.iz najemnin-10% norm.stroškov 2/K/K  15%         

1750 Doh.iz prenosa premož.pravice z 
10% normiranih stroškov 

 
2/K/K 

  
15% 

        

1751 Dohodki iz prenosa premož.pravice 
brez normiranih stroškov 

 
2/K/K 

  
15% 

        

1801 Drugi dohodki - nagrade 2/L/L  25%         

1802 Drugi dohodki - darila 2/L/L  25%         

1820 Drugi dohodki - ostalo 2/L/L  25%         

1821 Drugi dohodki - pavšalni prispevki 2/C/C  25%     Fix.zn    

1901 Obresti od posojil, vredn.papirjev 2/L/L  25%         

1903 Obresti iz oddajanja v finančni najem 2/L/L  25%         

1920 Dividende 2/L/L  25%         

1921 Dohodki, obdavčeni kot dividenda 2/L/L  25%     Fix.zn    

2501 Dohodki iz pog.razmerja s posebnim 
davkom (z ali brez 18.čl.ZPIZ-2) 

 
2/C/C 

 
10 

 
25% 

 
DA 

 
DA 

  
DA 

  
DA 

  
DA 

2502 Dohodki iz pogod.razmerja brez 
poseb.davka (z ali brez 18.čl.ZPIZ-2) 

 
2/C/C 

 
10 

 
25% 

 
DA 

 
DA 

  
DA 

  
DA 

  

2503 Dohodki iz pogod.razmerja, sejnine, 
izvedenci, prokura, itd. 
(z ali brez 18.čl.ZPIZ-2) 

 
2/C/C 

 
10 

 
25% 

 
DA 

 
DA 

  
DA 

    

2504 Dohodki iz pogod.razmerja-avtorsko 
Delo (z ali brez 18.čl.ZPIZ-2) 

 
2/C/C 

 
10 

 
25% 

 
DA 

 
DA 

  
DA 

  
DA 

  

2518 Dohodek za štud.delo 
(z ali brez 18.čl.ZPIZ-2) 

 
2/C/C 

 
10 

 
25% 

 
DA 

 
DA 

  
DA 

  
DA 

  

Po vnosu vrste dohodka za REK-O računalnik večinoma sam izpolni še rubriko 'Doh:' s 
pripadajočo dohodninsko oznako vrste dohodka; če je za isto REK-O oznako na voljo več 
različnih vrst dohodka, pa se na zaslonu pojavi seznam, kjer dohodninsko oznako izberete. 
S tem je končan vnos 'zaglavja' plačilne liste. 
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Po vnos podatkov zaglavja se na levi strani zaslonskega okna pojavijo rubrike za vnos 
podatkov o plačilih. Vnašate lahko v rubrike, ki niso obarvane zeleno. Zeleno obarvane 
rubrike nosijo podatke, ki so posledica vnosa podatkov v druge rubrike. Značilen primer 
zelenih rubrik so tiste za 'Minulo delo'. Odstotek je odvisen od let zaposlitve in ga računalnik 
sam izračuna na osnovi datuma zaposlitve in pretekle delovne dobe, osnova za izračun 
zneska pa so zneski drugih že vnesenih plačil. 
Nekatere rubrike za vnos zneskov so obarvane sivo. Taka barva pomeni, da je njen znesek 
posledica partnerskega zneska v sosednji rubriki! Običajno je rubrika bruto zneska obarvana 
belo, neto zneska pa sivo. Sprememba zneska v sivi rubriki je sicer dovoljena, vendar naj 
se uporablja samo izjemoma. Ker je zakonsko določeno, da se plača obračunava v bruto 
zneskih, je logično, da so bruto zneski izvor, neto pa posledica. 
Se pa zgodi, da šef udari po mizi in reče 'Janez mora ta mesec dobiti za delo jurja neto'. 
takrat pač vnesete neto znesek in s tem spremenite bruto. Naslednji niz slik na primeru 
preproste plačilne liste kažejo medsebojno odvisnost plačil (minulo delo) ter povezavo med 
bruto in neto zneski. 

 

Zgornja slika kaže tako menovano 'začetno stanje', ko ni še vneseno nobeno plačilo, 
predizpolnjene so samo rubrike, katerih izvor so personalni podatki ter prispevne stopnje. 
Vnašate lahko v belo ali sivo obarvane rubrike podatke, zelene so samo informativne. 
Običajno se po vnosu v rubrike stolpca 'URE' takoj izračunajo bruto in zneski, pripadajoči 
prispevki in dohodnina. Zneske seveda lahko tudi vnesete.  

Po vnosu ur prisotnosti se izračunajo zneski kot kaže slika spodaj.  
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Dodatki, kot je npr.minulo delo, se po zakonodaji ne upoštevajo glede doseganja zakonsko 
predpisane minimalne plače. Zato je računalnik k znesku osnovne plače 1.056,00 dodal 
18,43 in s tem dosegel višino minimalne plače 1.074,43 ( 1.056,00 + 18,43 = 1.074,43 ). 

Sprememba zneska katerekoli vrste plačila povzroči spremembo prispevkov in dohodnine.  

Če je izza rubrike za vnos ur prikazan znak '%' (procent), vnos v tako rubriko ne pomeni ure, 
temveč odstotek; z njim se pomnoži neka v nastavitvah določena osnova in dobi se 
pripadajoči znesek. Na spodnji sliki je glede na predhodno sliko dodana stimulacija v višini 
100% osnovne plače. 

 

Računalnik dopušča tudi vnos neto zneskov. Če bi na zgornjih podatkih želeli, da je osnovna 
neto plača za prisotnost 750,00, bi v sivo obarvano rubriko neto zneska za prisotnost to 
vnesli. Glede na zakonodajo, ko se plače morajo računati v bruto zneskih, je vnašanje neto 
zneskov nesmiselno, vendar vam vseeno lahko pride prav. 
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3.1 PLAČILNA LISTA ZA REDNO DELO 
 na kazalo 

Plačilna lista za redno delo je tista, ki se uporablja najbolj pogosto. Zanjo je značilno, da ima 
v rubriki 'Oznaka REK:' vneseno oznako '1001'.  

 

Po vnosu 8 ur dopusta (ob tem, da je plačan po enaki vrednosti ure kot delo) se pojavi poleg 
bruto zneska za dopust tudi pripadajoč neto znesek, se pa je spremenil tudi neto znesek za 
prisotnost zaradi progresivne dohodninske lestvice. 

 

Zdaj pa sledi ročna sprememba neto zneska (v sivo obarvani rubriki) za prisotnost na 
1.000,00. Posledica te spremembe bo sprememba bruto zneska za prisotnost; s tem, da je 
bil vnesen neto znesek, je postal bruto znesek posledica, zato se rubrika neto zneska obarva 
belo, rubrika bruto zneska pa v sivo. 
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Pazite, pri dopustu je bila in je še vedno rubrika bruto zneska bela, neto zneska pa siva. To 
pomeni, da je pri dopustu še vedno neto znesek posledica bruta. Povečanje neto zneska 
zaradi progresivne davčne lestvice je povečalo odstotek dohodninske obremenitve, zato je 
tudi znesek dopusta obremenjen z višjo dohodnino. Ker je pri dopustu bruto znesek dopusta 
izvor (belo) neto znesek pa posledica, se je zaradi večje dohodnine zmanjšal njegov neto. 

  

Če bi v nadaljevanju povečali bruto znesek dopusta, bi se po enaki logiki ohranil (zdaj belo 
obarvan) neto znesek za prisotnost in povečal bruto znesek. 

 

 Naj bosta zgornji sliki samo prikaz, kaj se dogaja, če se uporablja vnos neto zneskov. 
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Spodaj je slika zaslona v trenutku, ko računalnik čaka na potrditev vsebine zadnje vnosne 
rubrike, ko je torej vse vneseno praktično vse in ni bilo telovadbe z neto zneski. Vsebuje 
tudi: 
- boleznino v breme delodajalca, ki je vnesena po dnevih, kar pa se na sliki ne vidi. Vnos 

boleznin po dnevih je opisan v poglavju 8.5 Vnos boleznin po oznaki bolezni in obdobju. 
- znesek nadomestila za prevoz na delo in prehrano, ki ju računalnik izračuna iz vrst plačila 

za prisotnost in dnevne vrednosti nadomestila. 

 

Po potrditvi vsebine zadnje rubrike se na zaslonu prikaže podokno s podatki za M4, ki se 
bodo v REK-O obrazcu prenesli v rubrike od 'M01' do 'M10'. 
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3.1.1 Plačilna lista za redno delo za napotene na delo v tujino 
 na kazalo 

Računalnik dovoli, da se delavec napoti na delo v tujino, če ima v 3. delu rubrike '03....Rez:' 
vneseno oznako 'D' ali 'X', kot kaže spodnja slika. 

 

Za take delavce je vnos načeloma enak kot za običajne zaposlene, vendar je zaslon ob 
prikazu oziroma vnosu podatkov za M4 dopolnjen. Kot ste navajeni, vnesete dneve na delu, 
morebitne dneve praznikov ali dopusta in vse ostalo. 
Na koncu vnosa se pojavi okence za prikaz oziroma vnos podatkov o M4, s tem, da je na 
zgornji strani razširjeno. Razširitev nosi za vsak dan v mesecu enomestno rubriko, kamor 
vnesete informacijo, kje je bil delavec tisti dan, v tujini ali doma. Ob vnosu nove plačilne liste 
računalnik predlaga vse delovne dni v mesecu kot napotene, razen za dneve, ko je bil v 
bolniškem staležu in pričakuje morebitni popravek. 

 

Zgornja slika kaže, da ob vnosu nove plačilne liste računalnik predlaga vse delovne dni v 
mesecu kot napotene, torej označene s črko 'D'. Izjema je, če so v plačilno listo vnesene 
boleznine. Takrat pripadajoče dni označi z malo črko 'b' (bolezen doma), če je šlo za 
boleznino v breme ZZZS ali veliko črko 'B' (bolezen v tujini), če je šlo za boleznino v breme 
delodajalca. 

Če je delavec delal takole: 
- od četrtka, 01.12.2022 do torka, 06.11.2022, je bil v bolniškem staležu, 
- od srede, 07.12.2022 do nedelje, 18.12.2022 je bil zaposlen doma,  
- od ponedeljka, 19.12.2022 do petka, 23.12.2022 je bil napoten na delo v tujini, 
- od 24.12.2022 do 31.12.2022 pa je bil ponovno zaposlen doma, 
je potrebno črke popraviti tako, kot kaže naslednja slika. 
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Zgradile so se tudi vrstice podatkov za M4. Za obdobje od 01.12.2022 do 06.12.2022 je to 
vrstica 'M02', za ostala obdobja pa so 3 vrstice 'M01' druga je za napotitev. Da gre za 
napotitev, prikazuje oznaka 'D' (detaširan) v stolpcu 'N'. 

Opazili boste, da se je za vsako od vrstic 'M01' in 'M02' vzporedno pripravila tudi vrstica 
'M05'. Pri nekaterih oznakah REK, predvsem pri tistih, ki temeljijo na izračunih preteklih 
obdobij, je potrebno delež plačila, ki izhaja iz deleža boleznin, javljati na 'M05' in ne na 'M01' 
ali 'M02', zato jih računalnik vselej kar pripravi. Če ostanejo prazne, se v REK-O ne 
prenesejo, zato ni narobe, če obstajajo. 
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3.1.2 Plačilna lista za redno delo z bonitetami 

Na zaslonu plačilne liste je za vnos zneska bonitet na voljo ena sama rubrika, državni organi 
pa zahtevajo, da se o bonitetah poroča ločeno. Zato so že v personalnih podatkih bonitete 
razčlenjene in računalnik jih kot take prenese v plačilno listo, s tem, da v rubriki za vnos 
prikaže njihovo vsoto. Po uvedbi REK-O obstaja 5 različnih bonitet in sicer: 
- Boniteta - B14   uporaba osebnega vozila,  
- Boniteta - B15 nastanitev, 
- Boniteta - B16 zavarovalne premije, 
- Boniteta - B16a opcijsko nagrajevanje po 6.odstavku 43.člena ZDoh-2, 
- Boniteta - B17 drugo. 
Poprej jih je bilo več. Ostati morajo dostopne zaradi obstoječih plačilnih list. Program pozna: 
- Boniteta - B14 uporaba osebnega vozila,  
- Boniteta - B15 nastanitev, 
- Boniteta - posojila brez ali s prenizkimi obrestmi → B016a (6.odst. 43.člena ZDoh-2), 
- Boniteta - popust pri prodaji blaga in storitev → B016a (6.odst. 43.člena ZDoh-2), 
- Boniteta - izobraževanje delojemalca → B017 (drugo), 
- Boniteta - B16 zavarovalne premije, 
- Boniteta - darila delodajalca delojemalcu → B017 (drugo), 
- Boniteta - pravica do nakupa delnic → B016a (6.odst. 43.člena ZDoh-2), 
- Boniteta - B17 drugo. 

Bonitete so, kot že omenjeno, v rubriki 'Bonitete:' prikazane v skupnem znesku. V njej s 
pritiskom na tipko F2 dobite okence, kjer so prikazane razčlenjeno, tako, kot so se iz 
personalnih podatkov prenesle; v tem okencu jih lahko spremenite. Če jih spremenite 
neposredno v rubriki, brez uporabe okenca, se sprememba  dodeli prvi od tistih bonitet, ki v 
okencu že ima vsebino, oziroma, če nobene take ni, tistim, ki so označene kot 'Druge 
bonitete'. 

 

Po vnosu se na zaslonu prikaže tudi skupni delež prispevkov iz bonitet ter pripadajoči delež 
dohodnine. Vnos bonitete seveda vpliva na skupni neto znesek plačilne liste; zaradi 
prispevkov in dohodnine se zmanjša. 
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3.1.3 Plačilna lista za redno delo z dodatnim pokojninskim zavarovanjem 

Dodatno pokojninsko zavarovanje se lahko obračuna samo na plačilnih listah z oznako, ki 
predstavlja 'glavni' obračun (podobno velja npr. za obračun posojil). Brez posebne 
nastavitve pripadajo glavnemu obračunu samo plačilne liste z oznako '1' (je pa to možno z 
nastavitvami spremeniti). Na zaslonu plačilne liste za redno delo se nahajata  dve rubriki za 
vnos zneska dodatnega pokojninskega zavarovanja, prva za znesek v breme delojemalca 
in druga za znesek v breme delodajalca. 
Zavarovanje v breme delojemalca se v bistvu obračuna na podoben način, kot če bi 
delojemalec plačeval posojilo, iz svojega osebnega bančnega računa. Edina prednost 
takega obračuna zavarovanja je, da znesek že ob plači zmanjša dohodninsko osnovo in s 
tem dohodnino. Če bi delojemalec plačal zavarovanje iz svojega bančnega računa, bi mu 
ga FURS upošteval kot olajšavo šele pri izdelavi letne davčne napovedi. Ob obračunu preko 
plačilne liste se olajšava upošteva takoj! Je pa možnost, da bi kakšen državni uradnik ob 
pregledu zastrigel z ušesi in ugotovil, da se zavarovanja v breme delojemalca tako ne sme 
obračunati. Nekoč je bilo tako v redu, pa sam gospod Bog v, če je še vedno tako. 

Ostane obračun zavarovanja v breme delodajalca. Znesek vnesete v rubriko 'Firma:', ki se 
nahaja desno od rubrike 'Dod.pok.delav:' kot kaže spodnja slika. 

 

Država dodatno pokojninsko zavarovanje spodbuja, zato do zneska, ki znaša (v letu 2022) 
5,84% delojemalčeve bruto plače, ne obremeni z dajatvami, vse, kar je nad to mejo, pa se 
obravnava podobno kot boniteta. 
Znesek dodatnega zavarovanja vnesete v rubriko 'Firma:' (na sliki je označena z rdečim 
okvirjem). Po vnosu računalnik najprej glede na vnesena plačila določi, kolikšen je lahko 
neobdavčen delež. Če vnesena vrednost le-tega presega, se v dveh rubrikah nad njo 
vneseni znesek prikaže razdeljen na obdavčen in neobdavčen del (kot je to vidno na zgornji 
sliki). Prikaz ostane na zaslonu samo v času, ko je v rubriki 'Firma:' aktiviran vnos; kadar ni, 
je na tem delu zaslona informacija o morebitnem uveljavljanju posebne davčne olajšave za 
delo v tujini. Če obstaja obdavčen delež, se obravnava podobno kot bonitete, saj v bistvu 
tudi je neke vrste boniteta. Skupni znesek dohodnine in prispevkov je evidenčno prištet v 
istih rubrikah kot za bonitete. 
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Za boljše razumevanje, kako računalnik obravnava dodatno pokojninsko zavarovanje v 
breme delodajalca, vam naslednja slika prikazuje teoretično plačilno listo, ko ni nič plačil in 
obstaja samo zavarovanje (taka plačilna lista se sicer ne zgodi). 

 

In še slika plačilne liste glavnega obračuna, kjer obstajajo poleg plačil še bonitete in dodatno 
pokojninsko zavarovanje. 
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3.2 Povprečna stopnja dohodnine 
 na kazalo 

V nadaljevanju so opisane plačilne liste, kjer se dohodnina obračuna po povprečni stopnji.  
Taka stopnja se izračuna dobi na osnovi preteklih izplačil za redno delo; ta izplačila so tista, 
ki imajo REK oznake: 
1001 - plača in nadomestila plače, 
1003 - jubilejne nagrade, odpravnine ali stroški nad davčno neobremenjeno mejo, 
1090 - regres nad davčno neobremenjeno mejo, 
1101 - odpravnine zaradi odpovedi zaposlitve nad davčno neobremenjeno mejo, 
1122 - bonitete, ki so obračunane samostojno, 
1101 - odpravnine zaradi odpovedi zaposlitve nad davčno neobremenjeno mejo, 
1141 - dohodek za vodenje družbe (podlaga 040), 
1143 - avtorsko delo v okviru zaposlitve, 
1144 - dohodek za vodenje poslovnega subjekta, 
1150 - drugi dohodki iz delovnega razmerja, 
1151 - del plače za poslovno uspešnost. 

Obdobje upoštevanih preteklih plačil se določi na 2 načina: 

- za izplačila 1090 (regres nad mejo) in 1151 (del plače za poslovno uspešnost) se določi 
ustrezno obdobje glede na datum izplačila, najprej končni dan obdobja, ki je zadnji dan 
meseca pred mesecem izplačila, nato pa začetni datum, ki je glede na že določeni končni 
datum obdobja vedno prvi dan v istem letu; za izplačilo v januarju je to celo preteklo leto, 
za izplačila v decembru od prvega dne istega leta do zadnjega dne novembra istega leta. 
Primeri: 
- izplačilo 10.01.2024 - obdobje je od 01.01.2023 do 31.21.2023, 
- izplačilo 20.12.2023 - obdobje je od 01.01.2023 do 30.11.2023, 
- izplačilo 16.02.2023 - obdobje je od 01.01.2023 do 31.01.2023, torej en sam mesec. 

- Za vsa druga izplačila je to obdobje, ki se v plačilno listo vnese v rubriki 'Od' in 'Do', ki 
pomenita začetni mesec in leto ter končni mesec in leto upoštevanega obdobja.  
sešteje posebej vse dohodnine in posebej vse dohodninske osnove od vključno 
začetnega meseca obdobja do vključno zadnjega meseca obdobja meseca do meseca 
pred izplačilom, nato pa se vsota obračunane dohodnine deli z vsoto dohodninske 
osnove. 

Če je izračunana stopnja kakorkoli manjša od prve stopnje dohodninske lestvice, se vzame 
le-ta, torej 16,0% v letu 2023. 

Ta komentar sicer ne sodi sem, pa vendar. Pri plačilnih listah, kjer se dohodnina obračuna 
po povprečni stopnji, se ne upoštevajo olajšave. Te sto že vključene v izračun same stopnje, 
saj so bile upoštevane v plačilnih listah, ki so izvor za njen izračun!  



-54- 

3.3 PLAČILNA LISTA ZA REGRES 
 na kazalo 

Regres je izplačilo, ki ga zaposlenci načeloma prejmejo enkrat letno, pred 1. julijem. Do 
višine povprečne plače v Republiki Sloveniji ni neobremenjen z dajatvami, znesek nad to 
mejo pa je obremenjen enako kot redna plača; obračunajo se prispevki in dohodnina, 
slednja se obračuna po povprečni stopnji (opis določitve povprečne stopnje najdete v 
poglavju 3.2 Povprečna stopnja dohodnine).  

Pri izračunu dohodnine se olajšave (tisto, kar je v letu 2023 416,67 €) ne upoštevajo. Ker 
zakonodaja nič več ne prepoveduje več regresov v istem letu, program to omogoča, vendar 
delež, ki ni obremenjen z dajatvami, velja za celo koledarsko leto, glede na datum izplačila. 
Če npr. že prvo izplačilo porabi celoten dovoljen neobdavčen delež, je morebitno naslednje 
izplačilo v celoti obdavčeno. 

Ker regres ni glavni obračun, mu v rubriko 'Ozn.obr:' ne vnesete oznake '1'. Običajno se 
dela tako, da se, če se regres za nek mesec obračuna pred plačo za isti mesec, uporabi 
oznaka '0', sicer pa oznaka, ki je višja od '1', pogosto kar '2'. Je pa, če je le mogoče, smiselno 
vsakič za regres uporabiti enako oznako. 

V rubriki 'Oznaka REK:' mora biti vnesena vrsta dohodka '1090'. To pomeni, da gre za 
regres. Vnos v nadaljevanju je enostaven. Računalnik plačilni listi sam v rubriko 'Doh:' dodeli 
dohodninsko oznako '1103', nato pa za vnos zneska ponudi dve rubriki, običajno imenovani 
'Regres', ki predvidevata vnos bruto ali neto zneska. Po vnosu računalnik glede na (še) 
dovoljen neobremenjen letni delež ohrani bruto in neto enak in pusti rubrike za prispevke in 
dohodnino prazne ali pa dohodnino in prispevke izračuna. 

V času izdelave teh navodil je znašala povprečna plača v RS 2.024,03; slika spodaj kaže 
plačilno listo za regres, potem, ko je vse vneseno, kjer je izplačan regres ravno enak tej 
plači. Pazite, datum izplačila je v letu 2023, čeprav plačilna lista velja za december 2022! 

 

Kot vidite, regres, ki ga kaže predhodna slika, ni obremenjen z dajatvami. Program POSLI 
je za izplačila pred 01.01.2023 poznal samo tako, davčno neobremenjeno obliko regresa. 



-55- 

Zdaj pa regres, ki je večji od dovoljenega davčno neobremenjenega deleža, torej povprečne 
plače v RS. Zaradi jasnosti je uporabljen primer, ko znesek regresa znaša 2.124,03, kar je 
ravno za 100,00 več. Datum izplačila mora biti od vključno 01.01.2023 naprej! 

 

Nekaj časa je veljalo, da mora biti regres, ki je izplačan kasneje kot v začetku meseca julija 
v tekočem letu, v celoti obremenjen s prispevki in dohodnino. Program tega ne zna. Se bo 
pa dodalo, če bo potrebno!  

 

Drugo oziroma naslednje izplačilo regresa 

Davčno neobremenjen letni delež prispevka je z narejeno plačilno listo porabljen, morebitni 
naslednji regres v znesku 1.000,00 (naslednja slika) je v celoti obremenjen z dajatvami! 
Morebitne olajšave se ne upoštevajo, Dohodnina je obračunana po povprečni stopnji vseh 
izplačanih plačilnih list za redno delo v tekočem letu, s tem, da ni manjša od prve stopnje po 
lestvici, torej od 16%.  

Podobno, kot za regres, ki je izplačan po 1. juliju tekočega leta, je veljalo, da je v primeru, 
ko je regres plačan v dveh delih, to drugo izplačilo v celoti obremenjeno s prispevki in 
dohodnino. Tudi tega program ne zna. Je pa tako, da, če je potrebno drugo izplačilo regresa 
v celoti obremeniti, se ne uporabi vrsta dohodka '1090 Regres', temveč '1150 Drugi 
dohodki iz delovnega razmerja', pa bo vse v redu. 
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Če se v istem koledarskem letu za isto osebo izplača še en regres, je ta v celoti obremenjen 
z dajatvami, kot kaže naslednja slika. 

 

Predhodne slike so prikazovale zaslonsko sliko plačilne liste za regres potem, ko je vnos 
končan, zato so prikazani tudi podatki za M4. Zgornja slika prikazuje plačilno listo med 
vnosom podatkov, zato M4 podatkov ne prikazuje. 
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3.4 PLAČILNA LISTA ZA OBRAČUN POSLOVNE USPEŠNOSTI 
 na kazalo 

Poslovna uspešnost, popularno imenovana tudi 'božičnica', je izplačilo, ki se zaposlencem 
izplača načeloma enkrat letno, običajno v mesecu decembru, ponekod pa tudi v januarju. 
Prispevki se vedno plačajo od celotnega zneska. Dohodnina se plača samo od deleža 
celotnega zneska, ki presega: 

- povprečno plačo v Republiki Sloveniji, ali 

- povprečno plačo zaposlenca v zadnji 12 mesecih (Uradni List RS, 2022/39, 21.03.2022), 
če je to za zaposlenca ugodneje. 

Kako? Izračunajo se prispevki v breme delojemalca, ki izhajajo iz deleža nad neobdavčljivo 
mejo. Tako izračunani prispevki se odštejejo od deleža nad mejo, preostanek je osnova za 
izračun dohodnine. 

Dohodnina se obračuna po povprečni stopnji plačil; določitev je opisana v poglavju 
3.2 Povprečna stopnja dohodnine. 

Pri izračunu dohodnine se olajšave (tisto, kar je v letu 2023 416,67 €) ne upoštevajo. 

Zakonodaja nič več ne prepoveduje več izplačil poslovne uspešnosti v istem letu, zato jih 
program omogoča, vendar delež, ki ni obremenjen z dohodnino, velja za celo koledarsko 
leto, glede na datum izplačila. Če npr. že prvo izplačilo porabi celoten dovoljen neobdavčen 
delež, je morebitno naslednje izplačilo z dohodnino obremenjeno v celoti. 

Ker izplačilo poslovne uspešnosti ni glavni obračun, mu v rubriko 'Ozn.obr:' ne vnesete 
oznake '1'. Običajno se naredi tako, da se, če se poslovna uspešnost za nek mesec 
obračuna pred plačo za isti mesec, uporabi oznaka '0', sicer pa oznaka, ki je višja od '1', 
pogosto kar '3' (tako oznaka '2' ostane za regres). Je pa, če je le mogoče, smiselno vsakič 
za izplačilo poslovne uspešnosti uporabiti enako oznako. 

Začetek vnosa je opisan na začetku poglavja 3 POSTOPEK IZRAČUNA PLAČE. Tudi sicer 
ga že poznate, saj se ni spremenil. V rubriko 'Oznaka REK:' za obračun poslovne 
uspešnosti vnesete oznako '1151'. Vnos v nadaljevanju je enostaven. Računalnik plačilni 
listi sam v rubriko 'Doh:' dodeli dohodninsko oznako '1111', nato pa za vnos ponudi 4 rubrike 
v eni vrstici, ki ima običajno kar naziv  'Božičnica'. Rubrike predvidevajo vnos: 

- začetnega in končnega meseca obdobja ter 

- bruto ali neto zneska. 

Vnosa začetnega in končnega meseca določita največ enoletno obdobje. Končni mesec, ki 
je manjši od meseca v rubriki 'Mesec in leto:' pomeni mesec v istem letu, če je enak ali 
večji, pa mesec preteklega leta. Začetni mesec, če je enak ali manjši od končnega, pomeni, 
da je v istem letu kot končni, če je večji, pa eno leto prej. Pripadajoče leto se prikaže na 
zaslonu, ne morete pa ga spremeniti. Računalnik vedno predlaga končni mesec, ki je 
predhodni mesec glede na mesec v rubriki 'Mesec in leto:', začetni mesec istega leta kot je 
končni mesec. Omejitev navzdol je samo datum začetka zaposlitve, navzgor pa morebitni 
končni datum.  
Oba meseca na izračun prispevkov in dohodnine nimata nobenega vpliva! Vnos je potreben 
samo za: 
- ustrezno razdelitev podatkov za M4 (Pokojninske osnove za osebo v delovnem razmerju) 

na del, ki gre v 'M01' in del, ki gre v 'M05', 
- postavitev začetnega in končnega datuma obdobja, za katerega obrazec velja; kot 

začetni se uporabi iz plačilne liste tistega zaposlenca, ki ima najstarejšega (najmanjšega), 
kot končni pa iz plačilne liste zaposlenca, ki ima najmlajšega (največjega). 

Po vnosu bruto ali neto zneska računalnik izračuna prispevke in dohodnino, slednjo po 
povprečni stopnji. 
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Posebnost je tudi izpolnjevanje rubrik za poročanje M4. Izplačilo poslovne uspešnosti je 
nekaj, kar izhaja iz dela v preteklem obdobju, s katerim se je ustvaril dobiček; brez tega 
poslovne uspešnosti ne bi bilo. V tem preteklem obdobju pa je bila zaposlena oseba lahko 
tudi v bolniškem staležu. Če je bila, je potrebno skupni bruto znesek izplačila za poslovno 
uspešnost razdeliti: 

- na del, ki temelji plačilih nadomestila za bolniški stalež; ta gre v 'M05', in 

- preostali del, ki gre v 'M01'. 

Seveda pa se je zopet zgodilo kot običajno. Nekaj predpišejo, pa ne povedo, kao to izvesti, 
najbrž zato, ker pisci predpisa tudi sami ne vedo, za kaj gre. Nikjer ni možno najti, ali se za 
'M05' upoštevajo samo boleznine v breme ZZZS ali vse boleznine in, ali se razdelite naredi 
na osnovi ur ali zneskov. Zakaj ure? Če osebi boleznin ZZZS delodajalec ne plača in 
refundira (ker jih oseba dobi direktno od ZZZS), ni zneskov, so pa ure. Zato program 
omogoča, da se postopek razdelitve nastavi. Temu služi 9. del nastavitve CPLS. 

Slika spodaj kaže zaslon plačilne liste za izplačilo poslovne uspešnosti potem, ko je vse 
vneseno.     

 

Opozorilo! Obdobja, ki je osnova za izračun povprečne stopnje dohodnine se ne sme enačiti 
z obdobjem, ki je v bistvu merodajno samo za razdelitev med 'M01' in 'M04'. Pri povprečni 
stopnji je potrebno razmišljati 'taka je povprečna stopnja zdaj', na osnovi zadnjih plačil, pri 
obdobju pa gre res za obdobje, ki določa delitev podatkov za M4 (Pokojninske osnove za 
osebo v delovnem razmerju). 
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3.5 PLAČILNE LISTE ZA ZUNANJE SODELAVCE - PRISPEVKI   
 na kazalo 

V teh navodilih je izraz 'zunanji sodelavec' uporabljen za vse tiste, ki se jim nekaj plačuje, 
pa niso zaposleni. To so npr. dijaki in študenti na praksi, vajenci, prejemniki najemnine, 
prokuristi, ki niso v delovnem razmerju, prejemniki sejnin, izvedenci, nasploh vse osebe, ki 
so plačane po podjemnih pogodbah, itd. 

Tudi za izplačila zunanjim sodelavcem je potrebno narediti ustrezne plačilne liste. Na koncu 
je posledica plačilne liste vedno REK obrazec, s katerim se podatki posredujejo finančni 
upravi. Do konca leta 2022 je bila na voljo množica različnih REK obrazcev. Finančna uprava 
se je odločila, da bo postopek uporabe tek obrazcev poenostavila in število različnih močno 
zmanjšala. Ja, uspelo jim je, manj jih je. So pa vsaj pri polovici v okviru ene REK oznake 4 
variante. Zakaj 4? Na večini plačil, ki so se poprej obravnavala z obrazci REK-2, se pojavljajo 
prispevki za PIZ in prispevki za zdravstveno varstvo. Vsak od teh se v nekaterih primerih 
plača, v drugih pa ne, torej: 

- prispevek za PIZ se plača, prispevek za zdravstvo se plača, 

- prispevek za PIZ se ne plača, prispevek za zdravstvo se plača, 

- prispevek za PIZ se plača, prispevek za zdravstvo se ne plača, 

- prispevek za PIZ se ne plača, prispevek za zdravstvo se ne plača. 

Pa smo prišli iz dežja pod kap. 

Kakor koli že, prilagoditi se je treba. REK obrazci, ki imajo možnost, da se prispevek plača 
ali ne plača, imajo v ta namen v svojem analitskem delu dve rubriki, kjer kljukica to 
plačevanje opredeli. To sta oznaki 'A024' in 'A025a'. Pomenita:  

A024 - Ni zavarovanec 10 15. ali 20. čl. ZZVZZ 

Potrjena rubrika pomeni, da je to oseba, ki se ji ne obračunajo prispevki za 
zdravstveno zavarovanje, ker je zavarovana drugje. Pregledali smo zakonodajo, 
razne predpise in podobno, pa se povsod brez težav najde, kdo vse je 
zavarovanec in se mu prispevki obračunajo, nikjer pa, kdo ni in se mu ne 
obračunajo. Rubrika se obkljuka (potrdi) za tiste, ki se jim prispevki za zdravstvo 
ne obračunajo.  

A025a - Zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2 

Potrjena rubrika pomeni, da je to oseba, ki se ji obračunajo prispevki za PIZ. 
Tukaj je malo lažje. Citat: 

"Določba 18. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS št. 96/12 in 39/13, v nadaljevanju ZPIZ-2) določa, da se obvezno 
zavarujejo osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo 
delo razen, če so uživalci pokojnine oziroma opravljajo začasno in občasno delo 
dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo. Kot delo iz drugega 
pravnega razmerja se šteje delo oziroma storitev, kadar se plačilo, prejeto na 
podlagi tega pravnega razmerja, po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za 
dohodek, in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja 
dohodnino." in  

"Oseba se zavaruje v skladu z 18. členom če ni vključena v obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje po nobeni določbi zakona, ki določa podlage za 
obvezno zavarovanje." 

Poprej so se za tiste zunanje sodelavce, ki se jim prispevek PIZ ne obračuna, 
uporabljali REK 1501, 1502, 1503 in 1504, za tiste, ki se jim obračunava, pa REK 
2501, 2502, 2503 in 2504. Zdaj se za vse uporabljajo REK 2501, 2501, 2503 in 
2504, s tem, da se za tiste, ki so se poprej obračunavali preko 1501, 1502, 1503 
in 1504 v 2501, 2502, 2503 in 2504 odstrani kljukica v rubriki 'A025a'. 
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Logično bi bilo, da se posamezni osebi oznaki za 'A024' in 'A025a' ročno vneseta v plačilno 
listo. Gre pa tudi drugače in pri nas smo ubrali to drugo pot. Če ima neka oseba vneseno, 
da se ji npr. prispevek PIZ ne obračuna, pač ni bil vnesen. Program POSLI to izkorišča. Če 
se npr. obravnava prokurist, ki se je poprej obravnaval preko REK 1503, ta že od prej v 
personalnih podatkih nima vnesenega prispevka PIZ. To pa je za računalnik že dovolj dobra 
indikacija, da naj se za tako plačilo uporabi REK 2503 brez kljukice v polju 'A025a'. 

Zato sta rubriki za 'A024' in 'A025a' sicer prikazani, vendar vnos se ju ne da vnašati. 
Računalnik ju prikaže na osnovi prisotnosti prispevka. 

 

Vrstica, kjer bi moral biti aktiviran prispevek za PIZ v breme delojemalca, ni aktiviran. Če bi 
bil, bi vrstica morala vsebovati 1 C               83 PIZ pogodbe 18.čl.ZPIZ-2. 

Ker prispevek ni aktiviran, ga računalnik ne prenese v plačilno listo. 
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Zdaj pa je v personalnih podatkih osebe prispevek PIZ 15,50% v breme delojemalca 
(njegova interna oznaka je '83'). 

 

in plačilna pista 

 
V program vgrajena še dodatna možnost, ki v bistvu simulira vnos v rubriki 'A024' in/ali 
'A025a'. Tudi v primeru, ko je oseba imela vneseno, da se ji nek prispevek obračuna in 
računalnik temu primerno zgradi plačilno listo, se z odstranitvijo takega prispevka iz plačilne 
liste na novo postavi vsebina rubrik 'A024' oziroma 'A025a'. 
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Naslednje slike kažejo postopke, kako se to ureja. Iz plačilne liste na predhodni sliki se lahko 
odstrani prispevek za zdravstvo. 

 

Ker računalnik ugotovi, da se pripravlja plačilna lista za tako oznako REK, ki dovoli, da sta 
bodisi prisotna oba prispevka za zdravstvo, bodisi morata oba manjkati, odstranitev enega 
pobriše tudi drugega. Če bi odstranil prispevek 15,5%, ki je odgovoren za potrjeno rubriko 
'A025a', bi se iz nje pobrisala pripadajoča črka 'D'. 
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3.6 PLAČILNA LISTA ZA NAGRADO ZA PRAKSO IN NAGRADO VAJENCEM 
 na kazalo 

Študentom in dijakom na praksi ali vajencem pripada za opravljeno delo nagrada. Ta je do 
določene zakonsko omejene višine oproščena plačila dohodnine, za višje zneske pa jo je 
potrebno obračunati in plačati. Davčno neobremenjen znesek je za dijake in študente 
enoten, za vajence pa je odvisen od letnika šolanja. Ker se ti mejni zneski občasno 
spreminjajo, je program pripravljen tako, da se jih vnese v nastavitve. Do njih pridete tako, 
da v glavnem meniju aktivirate '9. Nastavitve' in nato še 'Mes.nastavitve'. Naslednja slika 
jih kaže, take, kot so veljali v času pisanja navodil. 

 

Vnos plačilne liste za dijake in študente na eni, oziroma za vajence na drugi strani je v bistvu 
enak, razlika je samo v tem, da pri vajencih lahko nastane dodatni prispevek za PIZ v breme 
delodajalca. Ni veliko dela. Po vnosu zaglavja, kjer za prakso dijakov in študentov izberete 
REK-O oznako 1020, za nagrado vajencem pa 1021, se v rubriko, ki se za dijake ali študente 
imenuje 'Praksa', za vajenca pa 'Vajenec', najprej vnese bruto ali neto znesek. Po vnosu 
enega od teh se avtomatsko izračunajo prispevki in dohodnina, brez kakršnekoli davčne 
razbremenitve. Situacijo kaže spodnja slika. 

 

Za vajenca ( REK 1021) tukaj računalnik čaka na vnos letnika (oznako od '1' do '3'), za 
študenta oziroma dijaka (REK 1020) pa oznaka je na voljo samo oznaka '0' ali pa rubrika 
ostane prazna. Vnos oznake v desni del rubrike prenese pripadajoči neobdavčen del 
zneska.  
Na sliki je plačilna lista za nagrado vajencu, zato je bila vnesena oznaka '1', ki pomeni prvi 
letnik. V desni del rubrike se iz nastavitev prenese znesek 264,26, K er pa se ob vnosu tako 
ali tako Zato je v teh navodilih opisana samo plačilna lista za obračun nagrade vajencem. 
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Plačilne liste za prakso dijakov in študentov ter za vajeništvo se prenesejo na REK obrazce, 
ki vsebujejo rubriki A024 in A025a. Za ti dve velja pravilo, ki je že opisano v poglavju 
3.5 PLAČILNE LISTE ZA ZUNANJE SODELAVCE. 

Podobno se vnaša tudi plačilna lista za prakso dijaka ali študenta. Razlika je sam v tem, da 
ne pozna prispevka PZ v breme delodajalca in, ker ni letnikov šolanja, eno samo možnost 
višine davčno neobremenjenega zneska, za leto 2022 je bilo to 172,00.  naslednje slike 
kažejo potek vnosa. 

Vnos je enostaven. Vnese se bruto ali neto znesek nagrade, po potrebi še stroškovno mesto 
(kar pa se skoraj ne uporablja), in računalnik čaka, na vnos informacije o davčno 
neobremenjenem delu nagrade. Tako situacijo kaže spodnja slika. 
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Računalnik predlaga znesek, ki je zapisan v nastavitvah. Slika spodaj kaže situacijo po 
vnosu zneska. Za namen pisanja teh navodil je uporabljen bruto znesek 180,00 €; tak 
najlepše ponazarja razliko, ki jo povzroči vnos davčno neobremenjenega deleža. Izračunali 
so se ustrezni prispevki in dohodnina. 

Če se zdaj v levi del rubrike 'Neobdavč:' vnese oznaka '0' (ničlo), računalnik v desni del 
postavi davčno neobremenjen znesek, ki pripada študentu ali dijaku. Lahko pa se levi del 
pusti prazen in se davčno neobremenjen znesek vnese ročno. Računalnik bo prejel kakršen 
koli znesek, je pa možno, da se bodo eDavki uprli, če bo napačen. Spodnja slika kaže 
situacijo po vnosu davčno neobremenjenega deleža.     

 

Ko je vnos plačilne liste tako daleč, ga je potrebno samo še potrditi, s pritiskanjem tipke 
Enter do konca. 

Še nekaj besed o tem, da dijaki in študenti opravljajo prakso manj kot cel mesec (to lahko 
velja tudi za vajence). Delodajalci večinoma take vrste dohodka plačujejo v minimalnem 
znesku. Če je ta 172,00€ in je mesečno 22 delovnih dni ter praktikant dela 2 tedna, je to 
172,00 / 22 x 10 = 78,18€. V takem primeru je prav vseeno, če računalnik upošteva celotno 
olajšavo 172,00, ker tako ali tako ni dosežena. Zato je nesmiselno v program vgrajevati 
razne preračune in jih ob spremembah zakonodaje vsakič dopolnjevati.     
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3.7 DRUGE PLAČILNE LISTE.   
 na kazalo 

Vnos vseh drugih plačilnih list je podoben nazadnje opisanim ali pa še enostavnejši. Še 
najbolj komplicirane, pa še vedno preproste so tiste za REK 2501, 2502, 2503 in 2504, ki 
so že opisane v poglavju 3.5 PLAČILNE LISTE ZA ZUNANJE SODELAVCE - PRISPEVKI  

3.7.1.1 Pri najemninah za nepremičnine se na REK obrazec pošljejo tudi podatki o najeti 
nepremičnini, ki pa na plačilni niso prikazani. Shranjeni so v personalni evidenci 
najemodajalca. Plačilna lista takrat, ko njen vnos potrdite, primerja znesek najemnine z 
zneskom iz personalnih podatkov in v primeru neujemanja prikaže opozorilo. Morebitno 
neujemanje lahko potrdite, plačilna lista bo to po potrditvi sprejela, ne moremo pa jamčiti, 
da bodo tudi eDavki zadovoljni s spremembo. Več o evidenci nepremičnin v povezavi s 
plačilno listo in REK-O najdete v 2.2.2.3 Poslovodenje ali avtorsko delo v 
okviru zaposlitve  na kazalo 

Za poslovodenje se v REK-O uporablja vrsta dohodka 1141 (dohodek za vodenje družbe po 
zavarovalni podlagi 040) ali 1144 (dohodek za vodenje poslovnega subjekta) , za avtorsko 
delo v okviru pogodbe o zaposlitvi pa 1143 (dohodki za opravljeno avtorsko delo v okviru 
delovnega razmerja). Vse omenjene vrste dohodka se štejejo za redno delo, zato zanje 
veljajo enaka pravila kot za redno delo: 

- dohodnina se obračuna po lestvici, upoštevajo se morebitna predhodna izplačila v istem 
koledarskem mesecu, 

- Upoštevajo se olajšave, s te, da se jih upošteva samo toliko, kolikor še ni porabljenih v 
predhodnih obračunih v istem koledarskem mesecu. 

'1141' (dohodek za vodenje družbe po zavarovalni podlagi 040) v personalnih podatkih ne 
zahteva nobenih posebnih nastavitev. Prispevkov ni, obračuna se samo dohodnina. 

'1143' ali '1144' v primeru, ko želite, da računalnik v plačilni listi ne predlaga prispevka PIZ 
v breme delojemalca, v rubriko '09.... Prisp:' postavite oznako 'P'. 
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Seveda tudi tukaj, podobno kot pri praktikantih, vajencih in znanjih sodelavcih obstaja 
možnost, da v personalnih podatkih nimate oznake 'P', pa prispevek PIZ v breme 
delojemalca vsakič ročno zbrišete iz plačilne liste (in ga, če ga več ni, s pritiskom na tipko 
F5 vrnete nazaj). 

 

Prejemnik najemnine za nepremičnino.  
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Vse preostale plačilne liste so enostavne. Vsebujejo samo dohodnino, zato v teh navodilih 
niso posebej opisane. 

4 IZPISI, PRENOSI PODATKOV IN DODATNI POSTOPKI 
 na kazalo 

 

Postopki so opisani v poglavju 5.POSTOPKI. 

4.1 IZPISI IN PRENOSI PODATKOV, RAZEN REK-O 
 na kazalo 

V meniju 'Osnovni izbor' izberete '4. Priprava poročil' in dobite okence 'Izbor izpisov', kot 
kaže spodnja slika. 

 

Tukaj je težko opisati vse možne izpise. Preveč jih je. Preizkusite jih! 

Omeniti velja predvsem možnost izpisov plačilnih list. Namesto, da bi vsako plačilno listo 
izpisali takoj potem, ko jo izdelate, lahko za isti mesec in oznako obračuna vse naenkrat 
izpišete tukaj. 
Najlepše je, če je celotna plačilna lista izpisana na eni strani A4 lista. Zato računalnik pozna 
2 obliki plačilne liste, ki sta podatkovno enaki, običajno se uporabi tako, ki zmore na eni 
strani lista skupaj z zaglavjem in zaključnimi obvestili prikazati do 66 vrstic (ker jih list A4 
sprejme 72), če pa je vrst plačil preveč, se uporabi tako, ki zmore prikazati 90 vrstic (ker jih 
list A4 sprejme 96), je pa izpis zato manj pregleden, ker so izpisane vrstice bolj stisnjene; 
taki izpisi imajo v nazivu izbora številko 96. Tako je za npr. za preglednejši izpis naziv 
'Izplač.list', za tistega z več podatki pa 'Izplač.l.96'. 
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4.2 PRENOSI PODATKOV ZA REK-O 
 na kazalo 

V pripravi poročil se po izboru '5. REK, OPSV Obrazci' pojavi dodatni izbor z eno, dvema, 
tremi ali štirimi možnostmi glede na to, za kakšno obdobje se na obdelovanem uporabniku 
nahaja zgodovina plač, takole: 

 

in v nadaljevanju 

 

Po izboru šifre dohodka in izboru oznake tipa dokumenta (dovoljene oznake se ob vnosu 
prikažejo v pomožnem okencu, trenutno je podprta samo oznaka 'O') se po krajšem času, 
ko računalnik pripravlja podatke za prenos, na zaslonu pojavi slika s podatki o plačniku 
prispevkov in davkov, kjer načeloma samo kliknete na gumb 'Naprej'.  
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po kliku na gumb ‘Naprej’ dobite okence, kjer izberete, kaj naj se zgodi s podatki, ki so 
pripravljeni za pošiljanje v portal eDavki: 

 

Klik na gumb 'Predogled dokumenta' vam pripravljene podatke prikaže v enaki obliki, kot 
bi jo izpišejo eDavki, brez, da bi bili tja poslani. 

V primeru, da se vaš računalnik noče povezati z eDavki, izberete 'Samo shrani datoteko'. 
Tako pripravljeno datoteko s podatki lahko v eDavki ročno uvozite, potem, ko ste eDavke 
odprli v vaše internetnem brskalniku.  
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5 POSTOPKI 
 na kazalo 

5.1 Določitev urne postavke za boleznine v breme delodajalca 
 na kazalo 

Zakon predpisuje, da se 100% urna postavka za boleznine (in morda še za kaj drugega) 
določi na osnovi povprečja zadnjih treh mesecev pred mesecem, ko se je bolezen začela. 
Pri tem se za vsakega od predhodnih mesecev upošteva plača, kot bi zares delal. Postopek 
je v nadaljevanju opisan s primerom boleznine v mesecu februarju 2022, ki ima 160 delovnih 
ur, delavec pa je v mesecih prej prejemal naslednje prihodke: 

Nov.2021  176 ur Prisotnost + Praznik + Minulo delo 168 ur in 1.179,82 € 

 Bol.v breme ZZZS   8 ur in    54,55 € 
Dec.2021 184 ur Prisotnost + dopust + Minulo delo 184 ur in 1.235,99 € 
Jan.2021 168 ur Prisotnost + Dopust + Minulo delo 120 UR IN   882,85 € 
 Bol.v breme ZZZS  48 ur in   219,41 € 

Za vsak mesec posebej se seštejejo ure na delu in pripadajoči zneski. Pri tem se ne 
upoštevajo plačila za odsotnost zaradi epidemije ali boleznine. 
Če se tako dobljeno število ur ne ujema z mesečnim fondom delovnih ur firme, se znesek 
preračuna na celoten mesečni fond ur. Nato zneske seštejem in delim s število mesecev: 

Nov.2021  1.179,82 / 168 x 176  = 1.236,00  

Dec.2021 1.235,99 / 184 x 184  = 1.235,99 

Jan.2022   882,85 / 120 X 168  = 1.235,99 
----------------------------------------------- 
                                 Skupaj 3.707,98 / 3 = 1.235,99 

Mesečni znesek 'kot, da bi delal' se deli s fondom ur za februar 2022, ki ima 160 ur: 
1.235,99 / 160 = 7,7249 in to je 100% vrednost ure za boleznino v breme firme. 

Če gre za boleznino, ki se obračunava 80% je to  7,7249 x 80% = 6,1799. 

Za izvedbo takega izračuna mora biti v nastavitvah za boleznino v breme delodajalca v 
stolpcu 'Up' oznaka 'A3'. 

 

Če namesto oznake 'A3' uporabite 'A1', se bo uporabilo samo povprečje zadnjega meseca, 
za opisan primer, torej na osnovi plačilne liste za januar 2022. 

Če oseba povprečja nima, je pripadajoča urna postavka 0,000. To ne bi smela biti težava, 
saj je malo verjetno, da gre oseba že prvi mesec zaposlitve na bolniški dopust v breme 
delodajalca, če gre naslednji mesec, pa že ima povprečje. Se pa znesek boleznine, če ga 
računalnik ne izračuna, vedno lahko vnese!  

Urna postavka z oznako 'A1' ali 'A3' ni omejena samo na boleznine v breme delodajalca. 
'A3' se uporablja tudi kot zgornja omejitev pri boleznini v breme ZZZS (za tisto, kar se reče 
'kot da bi delal'). Če povprečja ni, zgornje omejitve ni! 

Program POSLI omogoča tudi določitev 100% urne postavke za boleznine v breme ZZZS. 
Tako izračunana urna postavka se zapiše v personalne podatke in se v nadaljevanju 
uporablja za ovrednotenje ur takih boleznin.   
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5.2 Določitev urne postavke in valorizacije za boleznine v breme ZZZS 
 na kazalo 

Ure boleznin v breme ZZZS se v principu obračunajo glede na povprečje plače in nadomestil 
v preteklem letu. Iz tega povprečja se izračuna ustrezna urna postavka, ki velja celo tekoče 
leto. Pri izračunu zneska se glede na naravo boleznine upošteva 100%, 90%, 80%, 70%, 
itd. te urne postavke. 

Program POSLI (ali PLACE) predvideva, da je pri vsaki zaposleni osebi v njenih personalnih 
podatkih v rubriki '40....:' zapisan podatek o tem, koliko ta oseba dobi za boleznino v breme 
ZZZS. Glede na nastavitev programa je tukaj bodisi vrednost ure, bodisi znesek, kot bi ga 
oseba dobila, če bi imela cel mesec 100% tako boleznino, bodisi plačilni razred. Vse te 
možnosti so posledica spreminjanja preteklih načinov obračuna boleznine v breme ZZZS. 
Ne glede na vse te možnosti pa za tako boleznino vnesen negativni znesek vedno pomeni 
100% vrednost ure. Zato zdaj, ko je določeno, da se taka boleznina vedno obračuna po 
povprečju preteklega leta, predlagamo, uporabite to negativnost. 
Zakaj, če je tako določeno, vnos v rubriko ni spremenjen? Program je narejen tako, da se 
vedno lahko pregledujejo (in po potrebi obnovijo) podatki iz davne zgodovine, npr. za leto 
2009. Zato morajo biti postopki, kot so takrat veljali, ohranjeni. 

Seveda lahko sami vsako leto na začetku za vsako zaposleno osebo izračunate to povprečje 
in ga kot negativno vrednost vnesete v rubriko '40....:'. Je pa to zamuden postopek. Zato 
vam računalnik nudi možnost, da mu prepustite to mukotrpno delo. 
V osnovnem meniju segmenta 
'Plačilni listi' izberete možnost 
'Določitev UP boleznin'. 
Zaslonska slika se spremeni in 
ponudi se izbor, kako se določi 
preteklo leto, glede na leto in 
mesec, za katerega velja 
obračun, ali glede na datum 
izplačila. Ne moremo vam 
svetovati, kaj izbrati. Mislimo, 
da se mora upoštevati datum 
izplačila, ne moremo pa za to 
dati roke v ogenj. Računalnik 
predlaga datum izplačila. 

 
 

 
 
 
 
 
 
in eno od spodnjih treh 
možnosti: 

 
 

 
 

5.2.1 Urna postavka boleznine v breme ZZZS 
 na koeficient valorizacije na kazalo 

Po izboru možnosti '1. Po veljavnosti obračuna' ali '2. Po datumu izplačila' (glede na 
trenutne razmere je pravilna ta možnost) v nadaljevanju računalnik zahteva, da vnesete 
začetni in končni datum obdobja, ki je osnova za določitev povprečja. Računalnik predlaga 
obdobje od 1.januarja do 31.decembra preteklega leta. V večini primerov bo tako prav, 
seveda pa obdobje lahko spremenite. Po vnosu obdobja vas računalnik še vpraša, ali naj v 
izračunu povprečja upošteva izplačilo za poslovno uspešnost (božičnico). Nato izračuna 
pripadajočo vrednost 100% urne postavke za boleznine. Brez posebnih nastavitev se 
izračuna samo urna postavka za boleznino v breme ZZZS. Na zaslonu se pojavi naslednja 
slika: 
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Računalnik v dodatnem okvirju (sortirano po priimku in imenu) prikaže seznam vseh 
zaposlenih oseb z urnimi postavkami boleznine v breme ZZZS, ki jih je izračunal. Zraven so 
prikazane tudi stare, trenutno še vedno veljavne urne postavke, če so obstajale. V seznamu 
na prehodni sliki je imel urno postavko boleznine v breme ZZZS vneseno samo Jež Tine 
(verjetno zato, ker je v preteklem letu imel tako boleznino, ostali je niso imeli, zato zanjo 
urne postavke niso potrebovali). 

Kot vidite, je v seznamu pripravljen tudi stolpec za izračun urne postavke za boleznino v 
breme delodajalca, kjer pa ni nič izračunano. Izračun take urne postavke je glede na način 
obračuna boleznine v breme delodajalca nepomemben, je pa pripravljen; v naši državi je 
vse mogoče, tudi sprememba na tem področju. 

V seznamu morate označiti vse osebe, za katere želite, da se izračunana urna postavka za 
boleznine v breme ZZZS prenese v personalne podatke.  

Označevanje izvedete po 
običajnem postopku, s tipkami 
presledek, F5, F6 ali F7. 

Običajno s tipko F5 označite vse 
osebe. 

Na prikazanem seznamu samo 
Jež Tine ni označen, zato, da je 
prikazan sistem označevanja. 

Preverite in če ste zadovoljni, s 
pritiskom na tipko Enter sprožite 

 
 

prenos označenih urnih postavk v personalne podatke. Računalnik vam ponudi še dve 
možnosti, da prenos v personalne podatke prekličete. Na zaslonu se pojavi se vprašanje 
'Ali naj ažuriram UP boleznin v breme ZZZD (N/D):'. Če odgovorite z 'D', se pojavi še: 
'Zadnja možnost, da si premislite. Potrjujete ažuriranje (N,D):'. Ponovna izbira črke 'D' 
sproži ažuriranje personalnih podatkov. Po končanem postopku dobite enega od naslednjih 
dveh obvestil: 
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ali 

 
 

V personalnih podatkih se za vse osebe, ki ste jih v seznamu označili, spremeni tudi opis 
rubrike '40....:'; vedno postane '40.UpZZZS:' in ima 4 decimalna mesta.    
 
Če vam privzeti način izračuna boleznine v breme ZZZS ne ustreza, si ga lahko po izboru 
'9. Nastavitve' → 'OD-Vr.plačil' prilagodite. 

 
 
In po pritisku na tipko F12 uporabite stolpec 'B' na dodatnem zaslonu 

 
 
V stolpcu 'B' označite vrsto plačila, ki se upošteva pri izračunu urne postavke za boleznino 
ZZZS. Pri izračunu teh urnih postavk računalnik najprej preveri, ali sploh katera vrsta plačila 
ima kakršnokoli oznako v tem stolpcu. 
- Če ni nobene oznake, se uporabi predhodno opisan običajen postopek. 
- Če vsaj pri eni vrsti plačila obstaja oznaka, računalnik opusti običajen postopek in pri 

izračunu upošteva samo tiste, ki v stolpcu 'B' imajo oznako. Error! Reference source n
ot found. kaže situacijo, ko se vrsta plačila 'Delovna uspešnost' ne upošteva pri 
izračunu. 
Možne oznake so: 

'*' (zvezdica) - Ta vrsta plačila se upošteva za določitev boleznine v breme ZZZS, znesek 

vedno, ure pa, če so vključene v fond ur (imajo v stolpcu 'F' oznako 'B', 'F', 
'L' ali 'P'). Upošteva se tudi znesek nadur in ure nadur, če imajo v stolpcu 
'F' oznako 'D'.  

'1' do 'F' - Vsebina znaka se najprej pretvori v binarni niz štirih znakov:  
'1' → '0001' '4' → '0100' '7' → '0111' 'A' → '1010' 'D' → '1101' 
'2' → '0010' '5' → '0101' '8' → '1000' 'B' → '1011' 'E' → '1110' 
'3' → '0011' '6' → '0110' '9' → '1001' 'C' → '1100' 'F' → '1111' 
Vsak od teh štirih znakov pa določa, kaj od vrste plačila se uporablja za 
izračun povprečja in za katero boleznino gre: 
1 1 1 1 
│ │ │ └─ ure za boleznine v breme delodajalca, 
│ │ └─── znesek za boleznine v breme delodajalca, 
│ └───── ure za boleznine v breme ZZZS, 

└─────── znesek za boleznine v breme ZZZS. 

Samo z uporabo take oblike nastavitve je možno določiti, da se izračuna 
tudi urna postavka za boleznino v breme delodajalca. Seveda dandanes 
to ni potrebno, je pač za vsak primer pripravljeno. 
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5.2.2 Koeficient valorizacije boleznine v breme ZZZS 
 na urno postavko na kazalo 

Urna postavka zaposlenca za boleznino v breme ZZZS se določi na osnovi plače, izplačane 
v preteklem koledarskem letu, če v takem obdobju plače ni imel, pa v zadnjem letu, ko jo je 
še imel. Koeficient revalorizacije urne postavke za boleznino v breme ZZZS je načeloma 
odvisen od takega leta. V letu 2022 sicer znaša 1,0490 ne glede na leto iz katerega je urna 
postavka določena, lahko pa bo v letu 2023 za osnovo iz leta 2022 drugačen kot za osnovo 
iz leta 2021. Glede na grozeče povečanje življenjskih stroškov je to zelo verjetno. 
Program je pripravljen tako, da lahko za različna leta osnove uporabi različne koeficiente 
revalorizacije. 
Po izboru možnosti '3. Koefic.revalorizacije' s Error! Reference source not found. r
ačunalnik najprej v personalnih pregleda vse vnesene zaposlene osebe in poišče vsa leta, 
za katera so določene urne postavke za  boleznine v breme ZZZS. Če imate npr. 4 
zaposlene kot kaže naslednja tabela, bo računalnik našel, da imajo vačši zaposlenci urne 
postavke boleznine v breme ZZZS izračunane na osnovi podatkov iz let 2021 in 2020. 

Oseba Leto, ki je bilo osnova za določitev UP boleznine v breme ZZZS 

Hrast Jože 2021 

Jagodic Zlatko 2021 

Jež Tine 2020 

Knez Gregor 2021 

Na zaslonu se bo prikazala naslednja slika: 

 

In dobite 
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Ker imate tudi osebe, katerih urna postavka boleznine je izračunana na osnovi povprečja iz 
leta 2020 (v opisanem primeru Jež Tine), postopek ponovite še za leto 2020. 

 

In končno 
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5.3 Upoštevanje datuma vstopa in izstopa pri izračunu olajšave 
 na kazalo 

Datum vstopa je dan, ko se je delavec zaposlil, torej prvi dan, ko je nastopil delo. 

Datum izstopa je dan, ko je delavec zadnjič delal ali zadnji dan dopusta, če ga je delavec 
koristil neposredno pred prenehanjem zaposlitve. 

Glede na nastavitve računalnik datuma vstopa in/ali izstopa, ki sta vnesena v personalnih 
podatkih o delavcu, upošteva ali ne upošteva pri izračunu dohodninske olajšave. 

Če računalnik datum vstopa in/ali izstopa upošteva, se znesek olajšave za mesec, ko je 
delavec nastopil in/ali prekinil zaposlitev, sorazmerno zmanjša glede na število dni, ki jih je 
delavec v takem mesecu zares opravil. 
Primer: delavec ima samo splošno olajšavo, ki za leto 2008 za posamezen mesec znaša 
246,64 EUR. Delavec se je zaposlil 09.05.2008. 01.05.2008 in 02.05.2008 sta sicer 
praznika, ki pa se, ker sta plačana, upoštevata kot delovna dneva, 03.05.2008 je neplačana 
sobota, 04.05.2008 pa neplačana nedelja. Pred 09.05.2008 (petek) je torej v maju 2008 
skupaj s praznikoma 7 plačanih dni. V maju 2008 je skupaj s praznikoma 22 delovnih dni, 
torej jih ima delavec 22 minus 7 = 15.     
Olajšava za maj v takem primeru znaša 246,64 * 15 / 22 = 168,16 EUR. 

Če računalnik olajšave ne upošteva, znaša olajšava v maju 2008 celih 246,64 EUR. 
 
Glede na trenutno tolmačenje zakonodaje naj bi datuma vstopa in/ali izstopa ne vplivala na 
velikost dohodninske olajšave. Če je bil delavec del obračunskega meseca zaposlen pri 
enem delodajalcu, drugi del meseca pa pri drugem (in je to v obeh primerih glavna 
zaposlitev), mu za tak mesec olajšavo obračunata oba. Poračun take, preveč obračunane 
olajšave, se bo poračunal pri dohodninski napovedi. 
Način upoštevanja datuma vstopa in/ali izstopa pri izračunu olajšav je možno določiti z 
nastavitvami programa v segmentu '9.Nastavitve': 
- za vse uporabnike naenkrat preko izbora 'Mes.nastavitve'. 
- za posameznega uporabnika preko izbora 'Dodat.nastavitve'; te so 'močnejše' od 

nastavitev za vse uporabnike. 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi                                                →      │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ Mes.nastavitve  Dodat.nastavitve  OD-Vr.plačil  Prispevki  Lestvice          │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Pomen                          E         Ure ali znesek         Ure ali znesek│ 

├──────────────────────────────┬─┬──────────────────────┬──────────────────────┤ 

│Dodatek po zakonu_____________│*│zasebn._______________│podjet._______________│ 

│Mesečni fond ur_______________│*│zasebn._________176,00│podjet._________176,00│ 

│Mes.fond ur kot se zares dela_│*│zasebn._______________│podjet._______________│ 

│Povp.mes.del.obveznost(174 ur)│*│zasebn._________174,00│podjet._________174,00│ 

│% reval.boln.UP, npr. 103,23__│*│zasebn._________100,00│podjet._________100,00│ 

│Upošt.olaj.v MesVstopa (0,1,2)│*│zasebn.___________1,00│podjet.___________1,00│<──┐ 

│Upošt.olaj.v MesIzstopa(0,1,2)│*│zasebn.___________1,00│podjet.___________1,00│<──┤ 

├──────────────────────────────┴─┴──────────────────────┴──────────────────────┤   │ 

│ Vsakomesečne splošne nastavitve                                              │   │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │ 

                                             1,00 dvakrat v vsaki od teh vrstic ───┘ 

0,00 oziroma prazno - datum vstopa oziroma izstopa se upoštevata pri izračunu olajšave, 

1,00 - datuma vstopa oziroma izstopa se ne upošteva, olajšava se 
izračuna tako, kot če bi bil vstop prvi dan v mesecu oziroma izstop 
zadnji dan v mesecu; taka nastavitev je pravilna glede na trenutno 
tolmačenje zakonodaje, 

2,00 - v mesecu vstopa oziroma izstopa se olajšava ne obračuna. 
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi                                                ↓      │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ Mes.nastavitve  Dodat.nastavitve  OD-Vr.plačil  Prispevki  Lestvice          │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Oznaka  Naziv nastavitve                         E Vsebina                    │ 

├───────┬────────────────────────────────────────┬─┬───────────────────────────┤ 

│**PFOND│Mesečni fond ur_________________________│*│___                        │ 

│**PFONR│Mes.fond ur kot se zares dela (npr.176)_│*│___                        │ 

│**POLAV│Upošt.olajšav v mes.vstopa  (praz,0,1,2)│*│1                          │<──┐ 

│**POLAI│Upošt.olajšav v mes.izstopa (praz,0,1,2)│*│1                          │<──┤ 

│**PDOD1│Dodatek po zakonu_______________________│*│__________                 │   │ 

│       │                                        │ │                           │   │ 

│       │                                        │ │                           │   │ 

├───────┴────────────────────────────────────────┴─┴───────────────────────────┤   │ 

│ Dodatne nastavitve za obdelovanega uporabnika                                │   │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │ 

                                                                                   │ 

                                                   prazno v vsaki od teh vrstic ───┘ 

 

prazno - upoštevajo se nastavitve iz izbora 'Mes.nastavitve', 

0 - datuma vstopa oziroma izstopa se upoštevata pri izračunu olajšave, 

1 - datuma vstopa oziroma izstopa se ne upoštevata, olajšava se izračuna tako, kot 
če bi bil vstop prvi dan v mesecu oziroma izstop zadnji dan v mesecu; taka 
nastavitev je pravilna glede na trenutno tolmačenje zakonodaje,  

2 - v mesecu vstopa oziroma izstopa se olajšava ne obračuna. 
 
Predlagamo, da se v izboru 'Mes.nastavitve' povsod (štirikrat) vnese 1,00, v izboru 
'Dodat.nastavitve' pa ostaneta obe nastavitvi prazni, ko je to prikazano na slikah. 
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6 NASTAVITVE PLAČ 
 na kazalo 

6.1 Nastavitve - VRSTE PLAČIL 

S temi nastavitvami postavite vrste plačil, ki jih vsebuje plačilna lista. Na slikah so prikazane 
vrste plačil, kot jih program POSLI postavi ob prvi instalaciji. Ker je stolpcev preveč za širino 
enega zaslonskega okna, sta dve okni, preklapljanje med njima omogoča tipka F12.  
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Prvi stolpec 'Šf' nosi šifro plačila (prvo mesto mora biti številka, drugo mesto pa je lahko tudi 

črka, npr. '9F'), zadnji stolpec 'So' pa določa vrstni red, kako so ta plačila prikazana na 

zaslonu in v izpisih. 

Če bi bil vrstni red prikaza na plačilni listi določen s šifro vrste plačila, bi bila plačilna lista 
rahlo smešna. Boleznine npr. bi bile raztresene po plačilni listi, praznik bi bil prikazan med 
bolezninami, itd.  

Za urejanje vrstnega reda lahko ta dva stolpca začasno zamenjate, tako da urejate vrstni 
red prikaza na zaslonu. Stolpec 'So' sel postavi na levo, stolpec 'Šf' pa na desno stran okna, 

s tem, da se obarva zeleno, kar pomeni, da ga ni možno spreminjati. Preklop tega prikaza 
naredite s tipko F8. Preklopljeno situacijo kaže naslednja slika. 
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Tak vrstni red je pa že lepši. Oznake v stolpcu 'So' lahko spreminjate, spremembe pa takoj 

vplivajo na vrsti red, s tem, da se šifre ohranijo. Če bi želeli, da se npr. vrsta plačila za 
'Minulo delo' pojavi pred vrsto plačila 'Nočno delo', bi 'So' oznako postavili na nekaj, kar je 

manjše od '12' kot jo ima 'Nočno delo', '10' bi bilo že v redu. 

Vsebina nekaterih stolpcev tukaj ne bo opisana. Za vsak stolpec program ponuja pomoč 
(tipka F1), kjer je opisan namen nastavitve in kaj lahko vsebuje. 
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Stolpec Vsebina 

'D' 'R' to je vrsta plačila za redno delo in nadomestila v breme firme 
 'B' to je vrsta plačila za boleznine v breme 
 'P' to je vrsta plačila za poračun 
 'D' to je vrsta plačila za nadurno (dopolnilno delo) 
 'S' to je vrsta plačila za mat.nadom. nad mejo (se pa uporabi kar 'R'), 
 'T' to je vrsta plačila za jubilejne nagrade nad mejo. 
 'N' to je vrsta plačila za regres 
 'A' to je vrsta plačila za avtorske honorarje 
 'C' to je vrsta plačila za pogodbe o delu 
 'K' to je vrsta plačila za najemnine 
 'L' to je vrsta plačila za nagrade  

'O' Določa način izračuna zneska iz vnesenih ur ali na osnovi drugih že 
izračunanih zneskov, kot je npr. minulo delo. 

'F' Če ni prazno, določa, da se ure poleg tega, da preko urne postavke določajo 
znesek tega, upoštevajo v mesečni fond ur: 

 'F' ure gredo v skupni fond ur meseca, 
 'P' kot 'F', hkrati pomenijo prisotnost (za izračun prevoza, malice), 
 'L' kot 'F', hkrati pomenijo ure porabljenega letnega dopusta, 
 'B' kot 'F', za boleznino, če naj se le-ta računa po normiranih urah. Ta 

nastavitev ni več pomembna, po normiranih urah se obračunavajo vse 
boleznine ali nobena. Način obračuna je zdaj določen v: 
 '9.Nastavitve'  
     → 'Dodat.nastavitve'  
          → '**PFIXO Boleznine po normiranih urah (N,D):' 

 'D' se šteje v fond ur dopolnilnega dela (rabi se samo za izračun urne 
postavke za boleznine v breme ZZZS), ki se določi na osnov plačil 
preteklega leta. 

 'S' izjema, pomeni vrsto plačila, ki nič ne izračuna, samo določa lokacijo 
vmesne sume na zaslonski sliki plačilne liste. Na zgornjih slikah je to 
vrsta plačila s šifro '24' (stolpec 'Šf') in '52'za sortiranje (stolpec 'So').   

'%' Odstotek, s katerim se potem, ko se izračuna znesek, ta popravi. Običajno 
100. Največkrat se uporabi pri bolezninah, če niso 100% in pri nadurnem 
delu. 

'01' do '07' Vnos šifre nekega drugega plačila v eno od teh sedmih polj pomeni, da se 
znesek tega plačila upošteva kot osnova za izračun tega drugega plačila. 
Primer takega drugega plačila je minulo delo. Na zgornjih slikah ima šifro 
'03'. To šifro imajo v svojih stolpcih '01' do '07' vnesene vrste plačil za 
prisotnost, dopust, praznik in nočno delo, kar pomeni, da se izračunani 
zneski za prisotnost, dopust, praznik in nočno delo seštejejo, nato pa se ta 
seštevek pomnoži z odstotkom minulega dela. 

'1'  Ta stolpec dodatno opredeli namen vrste plačila, povsod tam, kjer je 

potrebno ločiti med vrstami plačila, ki imajo v stolpcu 'O' enako oznako 
(običajno 'Z' za znesek). To so: 

 'I' invalidnina, 

 'N' neplačana odsotnost, 
 'M' dodatek do minimalne plače. Na tako vrsto plačila se zapiše znesek, ki 

potem, ko je vse vneseno, minimalna plača še vedno ni dosežena. 
Pazite, tukaj ne gre z min.osnovo za izračun prispevkov. 

 'P' poslovodenje, 
 'D' udeležba v dobičku, 
 In še precej drugih možnosti, ki pa se v glavnem več ne uporabljajo. 
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'M' Vsaka vrsta plačila, ki je osnova za izračun razlike do minimalne plače, ima 
v tem stolpcu označeno, kaj njenega se upošteva za izračun: 

 '1' ure, 
 '2' zneski,  
 '3' ure in zneski. Izračun do razlike do minimalne plače gre takole: 

a) iz ur in zneskov se izračuna urna postavka, 
b) iz min. plače in mesečnega fonda ur se izračuna urna postavka, 
c) od urne postavke b) se odšteje urna postavka a) 
d) razlika se množi z vsoto seštetih ur in to je razlika do min. plače. 

'Up' Dodatno določa, kakšna urna postavka se uporabi za izračun zneska, če 
tisto, kar omogoča stolpec 'O', ne zadošča. Največkrat uporabljene 
možnosti so: 

 'A1' Povprečna urna postavka iz predhodnega meseca, izračunana po 
pravilu, ki velja za boleznine 'kot da bi delal'; upoštevajo se omejitve, 
ki jih določa 2.del stolpca 'Ome' (tam so opisane).  

 'A3' Povprečna urna postavka iz predhodnih treh mesecev, izračunana po 
pravilu, ki velja za boleznine 'kot da bi delal';  

 'EP' Kot 'A3', se pa upoštevajo omejitve, kot veljajo za epidemijska plačila. 
 'P1' Povprečje preteklega meseca, 
 'P3' Povprečje preteklih treh mesecev, oboje na osnovi plačil, ki so kot 

izvor takega povprečja definirana v stolpcu 'p'. 
 'PB' Prvo najdeno povprečje za nazaj (TM-1 → TM-2 → TM-3 -> redna 

vrednost ure) 
 'X1' posebna urna postavka, izdelana po formuli, ki si jo v okviru možnosti 

izmisli stranka (tudi 'X2' in 'X3')  

'S' 'D' Določa, da se boleznine vnašajo po dnevih. 

'd' Če stolpec 'S' vsebuje 'D': 
 '*' za boleznine po dnevih se vnašajo samo ure, 

 '#' za boleznine po dnevih se vnašajo tudi zneski, 
 '$' za boleznine po dnevih se zneski izračunajo; za plačilne liste z 

datumom izplačila od vključno 01.05.2022 naprej je to vedno privzeto, 
ne glede na to, kaj je vneseno.  

Drugi zaslon (po pritisku na tipko F12) 

'$' Oznaka, ki pove, ali se vrsta plačila sploh uporablja ali ne, zraven pa določa 
še, če je to plačilo za delo v tujini. 
'0' vrsta plačila se (več) ne uporablja in ga ni na zaslonu, razen v 

primeru, da se gleda obstoječa plačilna lista, ki ima na tem plačilu 
vnesene ure in/ali znesek. Vrsta plačila obstaja samo še zaradi 
zgodovine, ko je nekoč bilo uporabljeno, 

'1' plačilo se uporablja v POSLI, 

'2' plačilo se uporablja v PLACE, 
' ' in '3' plačilo se uporablja v POSLI in PLACE (tudi za prazno). 

Če se doda 4, je to plačilo za delo v tujini; zanj se na plačilni listi 
prikaže tudi ustrezna urna postavka (nazaj izračunana iz zneska in 
ur). 

'4' in '7' plačilo se uporablja v POSLI in PLACE in je delo v tujini. 

'5' plačilo se uporablja v POSLI in je delo v tujini, 

'6' plačilo se uporablja v PLACE in je delo v tujini, 
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'Zun' Vnos v to rubriko določa, ali se ta vrsta plačila v delavčevi plačilni listi 
uporablja, glede na oznako zaposlitve v njegovih personalnih podatkih 
(rubrika '03....Zapos:'). Če se vsebina slednje ujema z eno od (do treh) črk 
v rubriki stolpca 'Zun', se vrsta plačila uporabi v plačilni listi.   
G - glavna zaposlitev S - Študent, dijak 
D - dodatna zaposlitev L - Lastnik, prispevke plača firma 
Z - zunanji sodelavec F - Lastnik, prispevke plača sam 
K - Kulturnik, športnik    
Prazna rubrika stolpca 'Zun' pomeni, da glede na oznako zaposlitve v 
personalnih podatkih ni omejitve uporabe vrste plačila. 
Opomba: od uvedbe različnih REK obrazcev naprej se uporabe vrste 

plačila vežejo na oznako REK in je vsebina 'Zun' rubrike 
praktično izgubila pomen. 

Naslednjih 4 nastavitve se že dolgo ne uporabljajo: 

'VV' Vnos v rubriko tega stolpca določa, kaj se za vrsto plačila v plačilno listo 
vnaša. V večini primerov to že določajo druge nastavitve te vrste plačila in 
se ta rubrika uporabi samo izjemoma. 
Rubrika ima 2 mesti, drugo nosi informacijo, ki se uporabi za osebe, 
zaposlene po individualni pogodbi, prvo pa za vse ostale. Vsebina se gleda 
binarno: 
1 1 1 1 
│ │ │ └─ to ure se vnašajo 

│ │ └─── bruto zneski se vnašajo, 
│ └───── neto zneski se vnašajo, 
└─────── ure se določijo na osnovi drugih plačil glede na njihovo vsebino 

v stolpcih od '01' do '07' (podobno kot ta minulo delo, s tem, da 
se tukaj upoštevajo ure). 

Primer: '0' - ne vnaša se nič, 
 '7' - vnašajo se ure in oba zneska, 
 '8' - ne vnaša se nič, ure temeljijo na urah drugih plačil.  

'Ku' Če je vneseno, je to 'nadrejena' vrsta plačila za izpis kuverte, 

'Re' Če je vneseno, je to 'nadrejena' vrsta plačila za izpis rekapitulacije, 

'Za' Če je vneseno, je to 'nadrejena' vrsta plačila za prikaz na zaslonu, 

'Oznake REK' Ločeno so vnesene 4-mestne oznake, ločene z vejicami, za REK obrazec, 
kateremu vrsta plačila pripada, npr. '1501;1502;2501,2502' za pogodbe o 
delu. To je dodatno določanje, poleg tistega, ki ga na grobo definira že 
oznaka v stolpcu 'D'.  

'C' Razne indikacije, od '1' do 'F', gledano binarno: 
1 1 1 1 
│ │ │ └─ to je plačilo za delo v tveganih razmerah (COVID); na 

│ │ │    koncu leta se znesek dohodnine mora poročati FURS-u; 
│ │ │    ta zanje zmanjša letno odmero dohodnine, 
│ │ └─── prosto, 
│ └───── prosto, 
└─────── prosto. 

'Z' Oznaka, ki pove, ali je to plačilo osnova za izračun prostovoljnega 
pokojninskega zavarovanja v odstotku, binarno (od '1' do '3'): 
1 1 
│ └─ to plačilo je osnova za tako zavarovanje v breme delojemalca, 

└─── to plačilo je osnova za tako zavarovanje v breme delodajalca. 
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'B' Indikacija, ki pove, kako se izračuna urna postavka za boleznine v breme 
ZZZS, ki se za vsako leto na začetku leta izračuna na osnovi podatkov za 
predhodno leto. Taka urna postavka se načeloma izračuna tako, da se iz 
redne zaposlitve seštejejo vsi zneski preteklega leta in delijo z urami 
preteklega leta; upoštevajo se tudi nadure. Če vam privzeti način izračuna 
tega ne ustreza, pa tukaj vsem vrstam plačila, za katere želite, da se 
upoštevajo, vnesete zvezdico ('*') 

 Poleg zvezdice so na voljo še drugi znaki, ki omogočajo zelo natančno 
nastavitev upoštevanih ur in zneskov. Omogočajo tudi določitev urne 
postavke boleznine v breme delodajalca, kar pa je trenutno nepomembno, 
ker se boleznine v breme delodajalca zdaj več ne računajo na osnovi plačil 
predhodnega leta. 

'SU' Oznaka, ki pove, kam se v 'S' rubrikah REK-O obrazca prenesejo ure tega 
plačila. Možnosti sta dve: 
'09' ure se prenesejo v 'S09' 
prazno kot '09', če: 

- je redno delo ('R') v stolpcu 'D' in 'P', 'L', 'F' v stolpcu 'F', ali 
- so nadure('D') v stolpcu 'D' in 'F' v stolpcu 'F'. 

'SZ' Oznaka, ki pove, kam se v 'S' rubrikah REK-O obrazca prenesejo zneski 
tega plačila. Možnosti sta dve: 
'03' - osnovna plača (prisotnost), kar je nad 100%, gre v '05', 
'04' - del plače za poslovno uspešnost (stimulacija variab.del) 
'05' - dodatki: min.delo, nočno, popoldansko, deljen čas, nadure, 
'06' - plačilo za poslovno uspešnost v okviru plače (ne 1151), 
'07' - nadomestila v breme delodajalca (praznik, dopust, boleznine 

v breme firme). 
'08' - ta oznaka se ne vnaša; ker nosi vsoto vseh neto plačil, 

izplačanih v breme delodajalca, se samodejno postavi 
povsod, kjer se postavi '03', '04', '05', '06' ali '07'. 

prazno - tekst 'PRAZNIK' ali 'DOPUST' v nazivu kot '07', 
- tekst 'STIMUL' ali 'VARIA' v nazivu kot '07', 
- redno in 'L' v stolpcu 'F' kot '07', 
- redno in 'M', 'P' ali '%' v stolpcu 'O': kot '05', 
- nadure ('D' v stolpcu 'D') : kot '05', 
- redno in '1' ali '8' v stolpcu 'O': kot '05', 
- redno  do  100% in 'P', 'L' ali 'F' v stolpcu 'F': kot '03', 
 redno nad 100%: kot '05'. 

'L' Določa, kako se vrsta plačila obravnava glede na to, ali se izdeluje plačilna 
lista za zasebnika oziroma lastnika, ali za drugo osebo, ki ji firma kar koli 
plačuje preko plačilnih list. 

'0' - vrsta plačila ne gre v plačilno listo, ne glede na to, ali gre za 
zasebnika oziroma lastnika ali drugo osebo, 

'1' - vrsta plačila se uporabi samo za zasebnika / lastnika, 
'2' - vrsta plačila se uporabi za zaposlence in druge, 
'3' - vrsta plačila se uporabi za vse (kot '1' in '2'), 

prazno - kot '3'. 
Ne glede na to nastavitev je vrsta plačila vedno prikazana, če zanjo v že 
narejeni plačilni listi obstaja znesek. Na tak način se lahko pravilno prikažejo 
stare plačilne liste, kjer je bila uporabljena vrsta plačila, ki je ni več. 
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6.2 Nastavitve - PRISPEVKI 
 na kazalo 

V nadaljevanju teh navodil imate tabele vrst prispevkov, ki smejo obstajati. Zaradi 
zgodovinskih razlogov so sicer lahko na drugačnih šifrah od tistih v izpisanih tabelah, vendar 
to ni priporočljivo. 

Aktivirate '9. Nastavitve' → 'PrispevkI' 

Na zaslonu se pokaže tabela, ki ima vsebino, podobno vsebini naslednjih tabel. 

Naslednji prispevki veljajo za podjetja in društva. 
Zeleno so obarvani tisti, ki jih ne morete spreminjati, rumeno pa neaktivni, torej tisti, ki 
obstajajo samo zato, ker so bili morebiti uporabljeni v že narejenih plačilnih listah.  
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Šf  Naziv                    Kratek naz. O 1 2 Obr.REK  Ozna│ 

├──┬─────────────────────────┬───────────┬─┬─┬─┬────────┬────┤ 

│01│Dohodnina                │Dohodnina  │D│ │ │R1.01.D0│DOHR│ 

│02│Pris.za PIZ iz plače     │Prisp.PIZ  │1│ │ │R1.12.B1│PIZ1│ 

│03│Pris.za zdr.var.iz plače │Prisp.zdr.v│1│ │ │R1.11.B1│ZDR1│ 

│04│Pris.za zaposlov.iz plače│Prisp.zapos│1│ │ │R1.13.B1│ZAP1│ 

│05│Pris.za PIZ od plače     │Prisp.PIZ  │2│ │ │R1.22.B2│PIZ2│ 

│06│Pris.za zdr.var.od plače │Prisp.zdr.v│2│ │ │R1.21.B2│ZDR2│ 

│07│Pris.za zaposlov.od plače│Prisp.zapos│2│ │ │R1.23.B2│ZAP2│ 

│08│Pris.za poškodbe od plače│Prisp.pošk.│2│ │ │R1.25.B2│PSK2│ 

│09│Pris.za star.var.iz plače│Prisp.starš│1│ │ │R1.14.B1│STA1│ 

│10│Pris.za star.var.od plače│Prisp.starš│2│ │ │R1.24.B2│STA2│ 

│12│Pris.za PIZ iz nepl.odsot│PIZ nepl.od│2│ │ │R1.16.B2│PIZO│ 

│13│Prost.dod.pok.zavarovanje│Pro.dod.pok│Z│P│ │R1.42.B2│POKP│ 

│14│Davek na plačo           │Dav.NaPlačo│L│ │ │R1.91.D9│DLS │ 

│15│Dohodnina regres         │Doh.regres │D│ │ │R1.01.D0│DOHN│ 

│16│Pris.za PIZ iz raz.min.p.│PIZ raz.min│2│ │ │R1.15.B2│PIZM│ 

│17│Pris.za star.var.raz.min.│Starš.r.min│2│ │ │R1.14.B2│STAM│ 

│18│Poveč.iz 12 na 14 mesecev│12-14 mes  │2│ │ │R1.31.B2│PP14│ 

│19│Poveč.iz 12 na 15 mesecev│12-15 mes  │2│ │ │R1.32.B2│PP15│ 

│23│Obvez.dod.pok.zavarovanje│Obv.dod.pok│Z│ │ │R1.41.B2│POKO│ 

│42│Akont.dohod.iz pogodb    │Ako.Doh.Pog│1│ │ │R2.205  │DOHC│ 

│43│PIZ od pogodb            │PIZ Pogodbe│2│ │ │R2.221  │PIZC│ 

│44│Zdrav.varstvo od pogodb  │Zdr.Var.Pog│2│ │ │R2.222  │ZDRC│ 

│45│Dajatve na začasna dela  │Daj.ZačDela│2│ │ │R2.910  │ZACC│ 

│46│Pos.davek na dol.prejemke│Pos.Dav.Pog│2│ │ │R2.900  │POSC│ 

│47│Pris.za PIZ poslovodenje │PIZ poslov.│2│ │ │R1.26.B2│PIZV│ 

│48│Poveč.iz 12 na 16 mesecev│12-16 mes  │2│ │ │R1.33.B2│PP16│ 

│49│Poveč.iz 12 na 17 mesecev│12-17 mes  │2│ │ │R1.34.B2│PP17│ 

│50│Poveč.iz 12 na 18 mesecev│12-18 mes  │2│ │ │R1.35.B2│PP18│ 

│51│Akont.dohod.iz dejavnosti│Ako.Doh.Dej│1│ │ │R2.205  │DOHA│ 

│52│Akont.dohod.iz najemnin  │Ako.Doh.Naj│1│ │ │R2.205  │DOHK│ 

│53│Akont.dohod.iz nagrad    │Ako.Doh.Nag│1│ │ │R2.205  │DOHL│ 

│54│Akon.doh.iz premož.pravic│Ako.DohPrem│1│_│_│R2.205__│DOHJ│ 

│60│Dohodnina praksa,vajenci_│Doh.PrakVaj│D│_│_│RA.01.D0│DOHW│ 

│61│Pris.PIZ praksa,vajenci__│PIZ_PrakVaj│2│_│_│RA.21.B2│PIZW│ 

│62│Pris.zdr.var.praksa,vaj__│ZdrVarPraVa│2│_│_│RA.22.B2│ZDRW│ 

│71│Dohod. praksa, vajenci   │Doh.Rek-1a │1│_│_│RA.301  │DOHP│ 

│72│PIZ praksa, vajenci      │PIZ Rek-1a1│1│_│_│RA.314  │PI1C│ 

│73│Zdr.var.praksa, vajenci  │Zdr.Rek-1a1│1│_│_│RA.313  │ZD1P│ 

│74│PIZ praksa, vajenci      │PIZ Rek-1a2│2│_│_│RA.311  │PIZP│ 

│75│Zdr.var. praksa, vajenci │Zdr.Rek-1a2│2│_│_│RA.312  │ZDRP│ 

│83│PIZ pogodbe 18.čl.ZPIZ-2 │PIZ 18.člen│1│_│_│R2.223  │PI1C│ 

│84│ZDR pogodbe delojemalec  │ZDR.delojem│1│_│_│R2.224  │ZD1C│ 

│90│Pris.za zdr.iz min.osnove│ZDR.min.osn│2│_│_│R1.11aB2│ZDRM│  

│93│Pris.za zdr.iz nepl.odsot│ZDR.nepl.od│2│_│_│R1.11.B2│ZDRX│ 

│94│Pris.za star.var nepl.ods│STA.nepl.od│2│_│_│R1.14.B2│STAX│ 

│95│Pris.za zaposlov.nepl.ods│ZAP.nepl.od│2│_│_│R1.13.B2│ZAPX│ 

└──┴─────────────────────────┴───────────┴─┴─┴─┴────────┴────┘ 

Z mastnim tiskom so označeni prispevki, ki  morajo obstajati, so pa lahko na drugačnih 
šifrah. Oznake v stolpcih 'O', '1', '2', 'Obr.REK' in 'Ozna' se morajo brezpogojno ujemati s 
pripadajočimi podatki iz prikazane tabele, priporočamo pa, da se ujemajo tudi nazivi. To 
velja tudi za tabelo na naslednji strani. Zeleno označenih ne morete spreminjati. 
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Naslednji prispevki veljajo za zasebnike (za enostavno in za dvostavno knjigovodstvo). 
Zeleno so obarvani tisti, ki jih ne morete spreminjati, rumeno pa neaktivni, torej tisti, ki 
obstajajo samo zato, ker so bili morebiti uporabljeni v že narejenih plačilnih listah.  
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Šf  Naziv                    Kratek naz. O 1 2 Obr.REK  Ozna│ 

├──┬─────────────────────────┬───────────┬─┬─┬─┬────────┬────┤ 

│01│Davek na OD (dohodnina)__│Davek na OD│_│_│_│________│____│ 

│02│Prispevki________________│Prispevki__│_│_│_│________│____│ 

│03│Prispevki________________│Prispevki__│_│_│_│________│____│ 

│04│Drugi prispevki__________│Prispevki__│_│_│_│________│____│ 

│05│Prispevki obrtnika_______│Prispevki__│_│_│_│________│____│ 

│06│Prispevki obrtnika_______│Prispevki__│_│_│_│________│____│ 

│07│Članarine obrt.zbornice__│Članarina__│_│_│_│________│____│ 

│08│Prispevek za porod.varst.│Prisp.porod│_│_│_│________│____│ 

│10│Prispevek za porod.varst.│Prisp.porod│_│_│_│________│____│ 

│15│Davek na regres__________│Dav.regres_│_│_│_│________│____│ 

│21│Dohodnina                │Dohodnina  │D│ │ │R1.01.D0│DOHR│ 

│22│Pris.za PIZ iz plače     │Prisp.PIZ  │1│ │ │R1.12.B1│PIZ1│ 

│23│Pris.za zdr.var.iz plače │Prisp.zdr.v│1│ │ │R1.11.B1│ZDR1│ 

│24│Pris.za zaposlov.iz plače│Prisp.zapos│1│ │ │R1.13.B1│ZAP1│ 

│25│Pris.za star.var.iz plače│Prisp.starš│1│ │ │R1.14.B1│STA1│ 

│26│Pris.za PIZ od plače     │Prisp.PIZ  │2│ │ │R1.22.B2│PIZ2│ 

│27│Pris.za zdr.var.od plače │Prisp.zdr.v│2│ │ │R1.21.B2│ZDR2│ 

│28│Pris.za zaposlov.od plače│Prisp.zapos│2│ │ │R1.23.B2│ZAP2│ 

│29│Pris.za star.var.od plače│Prisp.starš│2│ │ │R1.24.B2│STA2│ 

│30│Pris.za poškodbe od plače│Prisp.pošk.│2│ │ │R1.25.B2│PSK2│ 

│31│Pris.za PIZ iz raz.min.os│PIZ raz.min│2│ │ │R1.15.B2│PIZM│ 

│32│Prisp.star.var.raz.min.os│Starš.r.min│2│ │ │R1.14.B2│STAM│ 

│33│Članarina gospod.zbornice│Čl.gosp.zbo│2│C│G│        │CLNG│ 

│34│Pris.za PIZ iz nepl.odsot│PIZ nepl.od│2│ │ │R1.16.B2│PIZO│ 

│35│Dohodnina regres         │Doh.regres │D│ │ │R1.01.D0│DOHN│ 

│36│Davek na plačo           │Dav.NaPlačo│L│ │ │R1.91.D9│DLS │ 

│37│Prost.dod.pok.zavarovanje│Pro.dod.pok│Z│P│ │R1.42.B2│POKP│ 

│38│Poveč.iz 12 na 14 mesecev│12-14 mes  │2│ │ │R1.31.B2│PP14│ 

│39│Poveč.iz 12 na 15 mesecev│12-15 mes  │2│ │ │R1.32.B2│PP15│ 

│41│Obvez.dod.pok.zavarovanje│Obv.dod.pok│Z│ │ │R1.41.B2│POKO│ 

│42│Akont.dohod.iz pogodb    │Ako.Doh.Pog│1│ │ │R2.205  │DOHC│ 

│43│PIZ od pogodb            │PIZ Pogodbe│2│ │ │R2.221  │PIZC│ 

│44│Zdrav.varstvo od pogodb  │Zdr.Var.Pog│2│ │ │R2.222  │ZDRC│ 

│45│Dajatve na začasna dela  │Daj.ZačDela│2│ │ │R2.910  │ZACC│ 

│46│Pos.davek na dol.prejemke│Pos.Dav.Pog│2│ │ │R2.900  │POSC│ 

│47│Pris.PIZ posebni primeri │PIZ PosPrim│2│ │ │R1.26.B2│PIZV│ 

│48│Poveč.iz 12 na 16 mesecev│12-16 mes  │2│ │ │R1.33.B2│PP16│ 

│49│Poveč.iz 12 na 17 mesecev│12-17 mes  │2│ │ │R1.34.B2│PP17│ 

│50│Poveč.iz 12 na 18 mesecev│12-18 mes  │2│ │ │R1.35.B2│PP18│ 

│51│Akont.dohod.iz dejavnosti│Ako.Doh.Dej│1│ │ │R2.205  │DOHA│ 

│52│Akont.dohod.iz najemnin  │Ako.Doh.Naj│1│ │ │R2.205  │DOHK│ 

│53│Akont.dohod.iz nagrad    │Ako.Doh.Nag│1│ │ │R2.205  │DOHL│ 

│54│Akon.doh.iz premož.pravic│Ako.DohPrem│1│_│_│R2.205__│DOHJ│ 

│60│Dohodnina praksa,vajenci_│Doh.PrakVaj│D│_│_│RA.01.D0│DOHW│ 

│61│Pris.PIZ praksa,vajenci__│PIZ_PrakVaj│2│_│_│RA.21.B2│PIZW│ 

│62│Pris.zdr.var.praksa,vaj__│ZdrVarPraVa│2│_│_│RA.22.B2│ZDRW│ 

│71│Dohod. praksa, vajenci   │Doh.Rek-1a │1│_│_│RA.301  │DOHP│ 

│72│PIZ praksa, vajenci      │PIZ Rek-1a1│1│_│_│RA.314  │PI1C│ 

│73│Zdr.var.praksa, vajenci  │Zdr.Rek-1a1│1│_│_│RA.313  │ZD1P│ 

│74│PIZ praksa, vajenci      │PIZ Rek-1a2│2│_│_│RA.311  │PIZP│ 

│75│Zdr.var. praksa, vajenci │Zdr.Rek-1a2│2│_│_│RA.312  │ZDRP│ 

│83│PIZ pogodbe 18.čl.ZPIZ-2 │PIZ 18.člen│1│_│_│R2.223  │PI1C│ 

│84│ZDR pogodbe delojemalec  │ZDR.delojem│1│_│_│R2.224  │ZD1C│ 

│90│Pris.za zdr.iz min.osnove│ZDR.min.osn│2│_│_│R1.11aB2│ZDRM│ 

│93│Pris.za zdr.iz nepl.odsot│ZDR.nepl.od│2│_│_│R1.11.B2│ZDRX│ 

│94│Pris.za star.var nepl.ods│STA.nepl.od│2│_│_│R1.14.B2│STAX│ 

│95│Pris.za zaposlov.nepl.ods│ZAP.nepl.od│2│_│_│R1.13.B2│ZAPX│ 

└──┴─────────────────────────┴───────────┴─┴─┴─┴────────┴────┘ 

V tabeli na predhodni strani so osenčeni deli tekstov v nazivih, ki se ujemajo z vsebino 
stolpcev 'Obr.REK' in 'Ozna'. To pomeni, da prispevku, ki ima take dele teksta v nazivu, 
pripadata prikazani vsebini omenjenih stolpcev. Odnos je 1 : 1. Zakaj je to pomembno? 
Nekateri starejši izpisi, predvsem pa izpisi, ki so bili posebej prirejeni glede na željo naše 
stranke (po domače pisani na kožo), še vedno pomen prispevka ugotavljajo na osnovi 
delčkov tekstov v nazivih in ne na osnovi vsebine stolpca 'Ozna'. 
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Pravila: 
- Prispevki, ki so v zgornjih tabelah označeni rumeno, se več ne uporabljajo. Omogočeni 

so ostali samo zato, ker so bili morda nekoč uporabljeni v personalnih podatkih in zato 
pri tudi izdelavi plačilne liste, pa računalnik to plačilno listo še hrani v spominu. 

- Prispevkov, ki so v zgornjih tabelah označeni zeleno, ne morete spreminjati. 
- Vsi ostali vpisi, ki imajo v stolpcu 'O' nekaj vneseno, morajo imeti vnesena tudi stolpca 

'Obr.REK' in 'Ozna'. Ujemati se morajo z vsebino zgornjih tabel, s tem, da so šifre v 
prvem stolpcu lahko tudi deloma drugačne (kot je že omenjeno na začetku tega 
poglavja), kar pomeni seveda tudi drugačno zaporedje. Če se ne bodo ujemali, boste 
morali poklicati v APLICOM, da bomo ugotovili razlog. 
Izjema so članarine, ki imajo stolpec 'Obr.REK' prazen. Članarin je lahko več! 

 
Še to: 

Ponekod je med prispevki vneseno veliko raznih članarin, za območno obrtno zbornico tukaj, 
za območno obrtno zbornico v sosednji vasi, itd. Med prispevki ni potrebno imeti vnesene 
članarine posebej za zbornico Žabja vas, posebej za Gotna vas in ne vem česa še. Komu 
se članarina plačuje, se vidi iz pripadajočega poslovnega partnerja. Članarina pa je ena, in 
sicer 'članarina območne obrtne zbornice'.  

Slišali smo pripombo, da nam manjka 'prispevek za kolektivne pogodbe'. Saj ga zares ni, to 
je v bistvu članarina sindikata obrtnih delavcev Slovenije (SODS), ki se plačuje enkrat letno 
in ima iz vidika programa POSLI status članarine. Ustrezna oznaka je 'CLNK'. 

Članarine se pri izdelavi plač upoštevajo samo pri zasebniku (šifra '0000'). Zaposlenim (torej 
tudi za šifro '0000' pri podjetjih) se nikoli ne obračunavajo, čeprav so v personalnih podatkih 
morda vnesene. 
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6.3 SPREMEMBE PRI IZDELAVI UPN (prenosnih) NALOGOV 

 na kazalo 

 
Tekst, ki se prikaže na UPN nalogih, ki pomenijo neto plačilo prejemniku, je odvisen od 
uporabljenega REK obrazca. Za večino REK-1 obrazcev je to 'PLAČA MM/LL' (MM/LL tukaj 
in v nadaljevanju pomeni mesec/leto, za katerega velja obračun), za tiste, ki ne pomenijo 
plače, pa bodisi: 

'NAKAZILO PO OBRAČUNU MM/LL' - za poslovodenje in udeležbo v dobičku 
'NAKAZILO STROŠKOV MM/LL' - za REK 1190 (samostojni potni stroški) 
'NAKAZILO NAJEMNINE MM/LL' - za najemnine 
'NAKAZILO NAGRADE MM/LL' - za nagrade 
'NAKAZILO OBRESTI MM/LL' - za obresti 
'NAKAZILO DIVIDEND MM/LL' - za dividende 
'NAKAZILO MM/LL' - za jubilejne nagrade, odpravnine, pogodbe in 

drugo, kar ni plača. 

Podobno velja za tekst, ki se prikaže na UPN nalogih prispevkov, dohodnine in davkov v 
rubriki 'Namen'. Za obračune plače je to 'Plača MM/DD', za vse ostalo pa 'Obrač.MM/LL', 
temu pa se zadaj doda še naziv davka ali prispevka iz 'Nastavitve' → 'Prispevki', npr. 
'Obrač.03/15 PIZ od pogodb'. 
Če se več različnih prispevkov združi na isti prenosni nalog (ker imajo enak TRR in enako 
referenco), se tekst namena temu prilagodi. Program ga glede na uporabljeni REK obrazec 
in prispevek določi sam, ne glede na naziv prispevka v nastavitvah. 

Za pravilno izdelavo UPN prenosnega naloga mora biti v poslovnih partnerjih vnesen 
prejemnik: 
- banka, če se neto za več oseb, ki imajo osebni račun pri isti banki plača z enim samim 

nalogom, za razdelitev pa se pripravi seznam, ali 
- oseba, če se neto nakaže za vsako osebo s svojim nalogom. 

Če je v tako vnesenem prejemniku izpolnjena rubrika '09.Dodat.podatki 1:' (in po potrebi 
še 'Dodat-podatki 2:'), se njena vsebina upošteva pri izdelavi teksta namena, tako, da se 
vzame vsebina te rubrike, ki se ji doda MM/LL. Primer pri obračunu za februar 2015: 

09.Dodat.podatki 1:Nakazilo pogodbe________________________ 

10.Dodat.podatki 2:________________________________________ 

postavi namen plačila 'Pogodbe 02/15'. 
Če npr. istemu prejemniku firma plačuje najemnino in prokuro, je možno v ti dve vrstici vnesti 
dve ali več vsebin, ločenih s podpičji, s tem, da ima vsaka na začetku 4 znake, ki povedo, 
za kateri REK obrazec se uporabijo, kot kaže naslednji primer: 

09.Dodat.podatki 1:1502Nakazilo prokure;1701Nakazilo najemn 

10.Dodat.podatki 2:ine;Nakazilo po pogodbi_________________ 

za REK 1502  se postavi namen 'Nakazilo prokure 02.15', 
za REK 1701  se postavi namen 'Nakazilo najemnine 02.15', 
za druge REK se postavi namen 'Nakazilo po pogodbi 02.15'. 

Če manjka zadnji del brez oznake REK obrazca na prvih 4 mestih, to pomeni, da se namen 
naloga spremeni samo navedena REK-a, za ostale pa ostane v namenu taka vsebina, kot 
bi bila, če bi bili rubriki prazni: 

09.Dodat.podatki 1:1502Nakazilo prokure;___________________ 

10.Dodat.podatki 2:1701Nakazilo najemnine__________________ 

za REK 1502  se postavi namen 'Nakazilo prokure 02.15', 
za REK 1701  se postavi namen 'Nakazilo najemnine 02.15', 
za druge REK se postavi namen, ki je opisan na začetku. 
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Pri pripravi prenosov v XML datoteko za uvoz v bančne programe je možno omejiti dolžino 
teksta namena nakazila na 35 znakov. Nekateri bančni programi namreč ne sprejmejo 
daljšega namena.  

 
 
Skrajšanje teksta namena se doseže tako, da se nekatere besede okrajšajo, npr. namesto 
'iz plače' se uporabi 'iz pl.', namesto 'zavarovanje' 'zavar.', namesto 'pogodbe' 'pogod.', 
itd. Če je tudi po takem skrajšanju dolžina še vedno prevelika, se znaki od vključno 36. 
Naprej preprosto odstranijo. 
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6.4 Nastavitve - Konfiguracijska datoteka POSLI.CFG 
 na kazalo 

Na plače vpliva nastavitev CPLS. Ima 15 delov.  

[1] Če vsebuje: 

D - V programu POSLI se aktivirajo vse možnosti, ki so sicer na voljo v programu 
PLACE. To ni edini in zadosten pogoj. Dodatni pogoji so: 

         - Program PLACE instaliran (obstaja PLACE.EXE),  
 - vsaj ena plačilna lista mora biti narejena s PLACE.EXE,  
 - SET APLICOM in SET APLPLACE morata biti enaka. 

Ta nastavitev se upošteva samo za zelo stare verzije programa POSLI in ni več 
aktualna.  

A - Privzeto. V programu POSLI so vedno dovoljene polne plače, ki pa jih je 
potrebno z aktivirati z vnosom 'D' v podatke o firmi: 'Personalni podatki' → 
'9999' → F3 → rubrika 'Polne plače POSLI (N,D):'.  

[2]   Če vsebuje: 

D - Ni nujno, da sta SET APLICOM in SET APLPLACE enaka (ta nastavitev je bila 
potrebna, če je del [1] vseboval 'D', zato ni več aktualna), 

N - Obratno kot 'D', zato tudi ta nastavitev ni več aktualna. Tukaj sta nastavitvi 'D' 
in 'N' opisani samo zato, da, če ju nekje še vedno najdete, ne tuhtate, kaj 
pomenita.  

M - Prispevek do minimalne osnove za obračun prispevkov za invalide nad kvoto 
ni samo obračunan, se plača. Zakaj nastavitev, če tako ni prav? 

 Prispevki iz razlike do minimalne osnove za obračun prispevkov za invalida 
nad kvoto so načeloma odstopljeni, kar je pravilno. Tako narejen REK eDavki 
sprejmejo. Če pa se pritisne gumb 'Izračun', napravijo napako; prispevek, ki 
je samo obračunan, preselijo v stolpec 'Za Plačilo', v stolpcu 'Obračunani' pa 
ostane. Posledica je, da eDavki javijo napako. Temu se program izogne tako, 
da se prispevek iz razlike do minimalne osnove za obračun prispevkov šteje, 
da je plačan; v takem primeru tudi klik na gumb 'Izračun' v eDavki ne javijo 
napake. Brez klika na 'Izračun' eDavki REK sprejmejo! 

S - Na plačilnih listah je dovoljena SBC (Slovenian Bussiness Club) rekapitulacija. 
Da to deluje, obstaja dodaten pogoj, ki ga moramo aktivirati v APLICOM-u. 

[3]   Niz znakov z oznakami obračunov, ki se štejejo kot osnovni obračun. Kaj je glavni 
obračun? To je tisti, pri katerem se odtegnejo morebitna posojila in obračunajo 
morebitne članarine. Ta nastavitev se uporabi tam, kjer ne dobijo vsi delavci glavno 
plačo na isti dan v mesecu, npr. '189', če se obračuni z oznakami '1', '8' in '9' štejejo 
kot osnovna plača. 

[4] niz znakov z oznakami obračunov, na katerih je dovoljeno brisati neto odbitke, da se 
ne pojavi napaka 'manjše od zneska v person.podatkih'. Seveda je to smiselno 
samo, če je enaka oznaka tudi v [3]. 

[5] Dovoljene oznake obračuna. Privzeto je '0123456789'. Če to ne zadošča, lahko 
uporabite tudi črke (brez šumnikov), npr. '0123456789ABCDEFGH'. 

[6]   Če vsebuje: 
N - nenumerične vrste plačil niso dovoljene, 
D - nenumerične vrste plačil so dovoljene, npr. '1A', nenumeričen je lahko samo 

drugi znak. 
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[7] Če vsebuje: 

2 - bruto 2 prispevki se na koncu obračunajo od skupne osnove, razlika se 
upošteva pri sumi bruto 2 prispevkov, ki pripadajo največjemu posameznemu 
plačilu. Zakaj je to potrebno? Obrazci REK v eDavki znesek prispevka 
izračunajo tako, da celotno osnovo zanj pomnožijo s stopnjo in dobijo znesek. 
Program POSLI ta naredi za vsako posamezno plačilo (če ne bi bilo tako, ne 
bi bil možen niti neto izračun niti neto vnos posameznega plačila). Vsota 
zneska prispevkov, izračunanih za posamezno plačilo, pa se v nekaterih 
primerih za malenkost ne ujema z zneskom, kot ga izračunajo eDavki. Odkar 
so poostrili tolerance, se lahko zgodi, da zato eDavki javijo napako. 
Program POSLI to rešuje tako, da ob izračunavanju prispevka za posamezno 
vrsto plačila znesek le-tega sproti uskladi tako, da se vsota prispevkov iz 
posameznih vrst plačil ujema z izračunom prispevka glede na vsoto osnov teh 
plačil.        

[8] Krizni dodatek v času epidemije. Privzeto 200.00€. 

[9] Dvomestna indikacija, ki določa razdelitev zneskov za M4 poslovne uspešnosti 
(božičnice) na 'M01' in 'M05'), če obstajajo boleznine: 

1.znak: U - na osnovi ur (privzeto), 
 Z - na osnovi zneskov. 
 N - ni razdelitve (2.znak nepomemben), 

2.znak: 1 - upoštevajo se boleznine v breme delodajalca in ZZZS (privzeto), 
 2 - upoštevajo se samo boleznine v breme ZZZS. 
Zakaj ne vedno na osnovi zneskov? Zato, ker nekateri zneskov boleznine v breme 
ZZZS ne izračunajo, nekateri pa jih izračunajo in jih dobijo refundirane! 

[10] LLLLMM začetka veljave maksimiziranja števila dni boleznine v breme firme mesečno 
na število dni v [11] in letno na število dni v [12]. 

[11] Maksimalno.število dni boleznine v breme firme v mesecu. Privzeto je 20. 

[12] Maksimalno število dni boleznine v breme firme v letu. Privzeto je 80. 

[13] LLLLMM plače za prvi mesec, ko se izračun faktorja za določitev zneska 'M08' določi 
na osnovi enačbe M08nesek = (min.osnova / mes.fond × M01ure ) - M01znesek 

[14] LLLLMM plače za prvi mesec, ko se boleznine ne glede na nastavitev v stolpcu 'd' 
vnašajo po dnevih. 

 Opomba: vnos po dnevih se v vsakem primeru forsira, če gre za delovnik "5x7+5" 

[15] Nosi število dni, ko boleznina v breme ZZZS dobi oznako 'B' namesto 'A'. Privzeto je 
91. Ta podatek je potreben za izdelavo ZZZS EXCEL-a. 
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7 REŠEVANJE MOREBITNIH TEŽAV 
 na kazalo 

7.1 Poročila (izpisa) davka na izplačane plače ni možno izdelati 

Nikakor ni možno dobiti poročila (izpisa) davka na izplačane plače, čeprav je pravilno 
izračunan in prikazan na plačilnih listah in na rekapitulaciji. 

Odkar se poročilo o izplačanih plačah oddaja skupaj z REK-1 obrazcem, mora biti način 
upoštevanja obdobja za REK-1 in za davek na plačo enak, torej oboje glede na mesec, za 
katerega velja obračun in ne na datum izplačila. 
Za REK-1 obrazec to ni sporno, saj je vedno vezan na mesec obračuna. 
Davek na plačo pa je lahko vezan tudi na datum izplačila; to smo rabili za plačo za december 
2006, ki je bila izplačana v EUR in se je tudi davek na plačo izjemoma računal po datumu 
izplačila. Vendar je to veljalo samo za tisto plačo. Za vse plače za mesece v letu 2007 (torej 
od plače za januar 2007 naprej) pa se je davek na plačo zopet izračunaval glede na mesec, 
za katerega plača velja. Ker zaradi vseh možnih variant datumov izplačila božičnic, 
poračunov in rednih plač tega ni bilo možno določiti programsko, smo omogočili, da si sami 
nastavite, kako se upošteva davek na plačo, po mesecu veljave ali po datumu izplačila. 

Če je v nastavitvah določeno, da se davek na plačo obračuna glede na datum izplačila, ni 
možno dobiti pripadajočega poročila.  

Na naši spletni strani smo sicer objavili, kaj je potrebno narediti, da bo vse prav, pa si tega 
vsi niste prebrali. 

Rešitev težave: 

V segmentu obračuna plač v osnovnem menuju aktivirajte '9.Nastavitve', nato 'Lestvice' in 
nato še 'Dav.na pl.listo'. 

Popravite vnos v rubriki 'Oznake metode izračuna:'. Na prvem mestu mora biti črka 'D', ki 
pomeni obračun davka na plačo glede na mesec, za katerega velja obračun. 
 
┌──────────────────────C:\APLICOM\podatki\KOVAC_07.O───────────────────────────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi                                                       │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ Mes.nastavitve  Dodat.nastavitve  OD-Vr.plačil  Prispevki  Lestvice          │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ Ak.dohodnine   Olajšave   Dav.na pl.listo   Ak.doh.pred 2005                 │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│                                                                              │ 

│   ┌────────────────────────┐                                                 │ 

│   │     nad osnovo     %   │       Oznake metode izračuna: DDDDD             │ 

│   ├────────────────┬───────┤                                                 │ 

│   │ ________688,53 │ _1,10 │                                                 │ 

│   │ ______1.669,17 │ _2,30 │                                                 │ 

│   │ ______3.129,69 │ _4,40 │                                                 │ 

│   │                │       │                                                 │ 

│   │                │       │                                                 │ 

│   │                │       │       Osnove morajo biti vnesene                │ 

│   │                │       │       naraščajočem vrstnem redu.                │ 

│   │                │       │                                                 │ 

│   │                │       │       Za vnos osnov in odstotkov pritisni <F2>  │ 

│   └────────────────┴───────┘                                                 │ 

│                                                                              │ 

│                                                                              │ 

│                                                                              │ 

│                                                                              │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ Podatki za obračun davka na plač.listo                                       │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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7.2 Pri plačilih iz dejavnosti ni možno uporabiti 40% odvisnih stroškov 
 na kazalo 

Pri plačilih iz dejavnosti (obrazec REK-2, oznaka 1601) ni možno postaviti 40% odvisnih 
stroškov za samozaposlene v kulturi oziroma samostojne novinarje. Ne glede na vnos 
računalnik obračuna 25%. 

Najprej razčistimo naslednje dejstvo. Zakon nikjer ne predvideva 40% odvisnih stroškov, 
temveč samo 25%. 15% je dodatna olajšava, ki se obračuna od deleža, ki se v REK-2 
obrazcu nahaja v rubriki 102 (dohodek, izplačan zavezancem z upoštevanjem posebne 
olajšave za samozaposlene v kulturi in novinarstvu). 

Zadnja navodila za izpolnjevanje REK-2 obrazca več ne predvidevajo vnosa v rubriko 102, 
kar pomeni, da tudi ni več 15% olajšave. Zato tega obračun s programom POSLI ne podpira. 
Vseeno smo v program PLACE dodali tudi to možnost. 

Dodatnih 15% olajšave dobijo tisti zaposleni, ki imajo v personalnih podatkih v rubriki 03, 
4.del namesto oznake 'Z' oznako 'K', ki pomeni samostojnega kulturnega delavca oziroma 
novinarja. 

 

 

┌───────────────────────────C:\APLICOM\podatki\KOVAC_07.O──────────────────────┐ 

│ PERSON - Personalni podatki                            delavec          SPR. │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│01.Šifra:0002 02.Priimek,ime:Petrovič____________ Janez__________ PosPart:____│ 

│              03.D.Št/DN/R/Z:12345679 Novinar_________________________ _ K N:_│ 

│04.Pošt,kraj:_____ ________________    07.Dat.rojst./De.doba:__.__.__ __.__.__│ 

│       ulica:    __________________    08.Dat.vstopa/izstopa:__.__.__ __.__.__│ 

│05.Rš/Emšo:__________ _____________    09.Tar.razred/Iz.M4/I:*___ _ _ Delov:_8│ 

│06.Tel:______________ 10.OR/HK:T ________________ __ ________________ 1201 987│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
 

 
Primer takega izračuna, če sta dva delavca, eden od njiju je samozaposlen v kulturi: 
 

 Samozaposlen drugačen delavec 

bruto znesek 1.000,00 1.000,00 

norm.stroški 25% 250,00 250,00 

Osnova za olajšavo 15% 1.000,00  

Olajšava 15% 150,00  

Davčna osnova 600,00 750,00 

Dohodnina 25% 150,00 187,50 
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in izvleček iz REK-2 obrazca: 
 
PODATKI O IZPLAČANEM DOHODKU 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

010 Vrsta dohodka:                          013 Št.zaposl.-rezidentov:      2 

    Dohodki iz dejavnosti                   014 Št.zaposl.-nerezid.  : 

    1601 25% normiranih stroškov            015a Št.zavarovancev ZZ  : 

011 Izplačilo za : januar 2008              015b Št.zavarovancev PIZ : 

012 Datum izplač.: 15.02.2008               016 Neto izplačilo:      1.662,50 

 

                                                         Zneski v EUR s centi 

============================================================================= 

I. OSNOVE ZA IZRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA                               Znesek 

----------------------------------------------------------------------------- 

101 Dohodek                                                          2.000,00 

102 Dohodek, izplačan zavezancu z olajš.za samozaposlene             1.000,00 

103 Dohodek, izplačan nerezidentom 

104 Dohodek, od katerega se ne odtegne davčni odtegljaj 

105 Bonitete 

106 Normirani stroški/odhodki                         25,00%           500,00 

107 Davčna osnova                                                    1.350,00 

108 Davčna osnova nerezidenti, ki uveljavljajo mednarod.pogodbe 

109 Davčna osnova rezidenti, oprostitev po mednarodni pogodbi 

110 Davčna osnova zavezancev z akont.po zn.stopnji ali lestvici 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

============================================================================= 

II.DAVČNI ODTEGLJAJ              Stopnja   Podračun                Za plačilo 

----------------------------------------------------------------------------- 

201 Po splošni stopnji            25,00%                               337,50 

 

 

 

 

7.3 Za zasebnika z dopolnilno dejavnostjo se ne obračunajo fiksni prispevki 
 na kazalo 

Zasebniku z dopolnilno dejavnostjo (to je popoldanska obrt) je potrebno odvajati samo 
prispevke v fiksnem znesku. Program pa tudi prispevek, ki je zabeležen v fiksnem znesku, 
obračuna samo, če se pojavi kakšno plačilo. Zato je potrebno vnesti vsaj 0,01 EUR nekega 
plačila! 

Ne bo držalo, le zasebnika s tako dejavnostjo je potrebno posebej označiti. To se doseže 
tako, da se v personalnih podatkih na šifri '0000' (ki pomeni zasebnika), v četrti del rubrike 
'03.' vnese oznaka 'D', ki pomeni dopolnilno dejavnost. Če bo tako, se bodo prispevki v 
fiksnem znesku pojavili tudi na sicer prazni plačilni listi!. 
 
┌──────────────────────────────────POPOLDAN.O──────────────────────────────────┐ 

│ PERSON - Person. podatki                               podjet.          SPR. │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│01.Šifra:0000 02.Priimek,ime:Kovač_______________ Janez__________ PosPart:____│ 

│              03.D.Št/DN/R/Z:12345679 Samostojni podjetnik____________ _ D N:_│ 

│04.Pošt,kraj:8000 Novo mesto_______    07.Dat.rojst./De.doba:15.04.76 __.__.__│ 

│       ulica:   Ljubljanska 112____    08.Dat.vstopa/izstopa:20.09.02 __.__.__│ 

│05.Rš/Emšo:__________ _____________    09.Tar.razred/Iz.M4/I:____ _ _ Delov:_8│ 

│06.Tel:______________ 10.OR/HK:_ ________________ __ ________________ ____ ___│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  
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7.4 Računalnik v plačilno listo ne dovoli vnesti REK oznake 1090 za regres  
 na kazalo 

Pri poskusu obračuna regresa računalnik ne dovoli vnosa oznake REK-1 obrazca 1090, ki 
se izdeluje za posredovanje podatkov o izplačanem regresu. 

Ni napaka, napačen je vnos. Regresa ni dovoljeno obračunavati na obračunih z oznako 1. 
Ti so namenjeni redni plači. 

Pri vnosu ali spremembi oznake REK obrazca računalnik kontrolira plačila, ki imajo vnesene 
ure in/ali zneske. Dovoli samo vnos tistih REK oznak, ki ustrezajo vnesenim plačilom. Če 
nastavite kažejo, da se pri redni plači z oznako 1 obračunava 'dodatek po zakonu', ki ni 
odvisen od števila opravljenih delovnih ur, se ta znesek avtomatsko vnese takoj, ko se 
plačilna lista pojavi na zaslonu. Zato je v takem primeru ob vnosu oznake REK obrazca že 
prisoten znesek rednega dela in računalnik dovoli samo REK oznake, ki pripadajo rednemu 
delu. 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi Mesec in leto:11.07 Ozn.Obr:1│BUP:____11,023│NOVO│ 

├─────────────────────────────────Sob──────────Pon────┘              └────┤ 

│Delavec:0003 Kovač Miha DatPlč:15.12.07 Lst:10.12.07 OznREK:____ Doh:████│ 

├───────────────URE─────BRUTO───────NETO┬─────────Prisp.iz OD─────────────┤ 

│Prisotnost   █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│Praznik      _____ _________ ┌───────────────────────────────────────────┤ 

│Dopust       _____ _________ │Izberi šifro dohodka za REK obrazec        │ 

│Nočno delo   _____ _________ ├───────────────────────────────────────────┤ 

│Min.delo     █████%█████████ │1001 Plača in nadomestila plače____________│ 

│Stimulacija  _____%_________ │1106 Avtorsko delo v del.razmerju          │ 

│Dod.Zakon          ____23,00 │                                           │ 

│Poslovodenje       _________ │                                           │ 

│Regres             _________ │                                           │ 

 
 
 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi Mesec in leto:11.07 Ozn.Obr:2│BUP:____11,023│NOVO│ 

├─────────────────────────────────Sob──────────Pon────┘              └────┤ 

│Delavec:0003 Kovač Miha DatPlč:15.12.07 Lst:10.12.07 OznREK:____ Doh:████│ 

├───────────────URE─────BRUTO───────NETO┬─────────Prisp.iz OD─────────────┤ 

│Prisotnost   █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│Praznik      _____ _________ ┌───────────────────────────────────────────┤ 

│Dopust       _____ _________ │Izberi šifro dohodka za REK obrazec        │ 

│Nočno delo   _____ _________ ├───────────────────────────────────────────┤ 

│Min.delo     █████%█████████ │1001 Plača in nadomestila plače____________│ 

│Stimulacija  _____%_________ │1090 Regres________________________________│ 

│Dod.Zakon          ____23,00 │1098 Poračun (božičnica)                   │ 

│Poslovodenje       _________ │1106 Avtorsko delo v del.razmerju          │ 

│Regres             _________ │1501 Doh.iz pog.razm.-pogodbe s pos.davkom │ 

 
 
 
 
 
Želimo vam uspešno delo in velike plače! 
 
Dodatne informacije o plačah so na voljo tukaj (kopiraj in prenesi v internetni brkljalnik) 
 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200621&stevilka=819 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200621&stevilka=819
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 na kazalo 

8 KAKO NAREDIM  

8.1 Prikaz osnovne plače brez dodatkov 
 na kazalo 

Za plače od leta 2020 naprej je določena minimalna bruto vrednost osnovne plače, ki jo zaposleni 
morajo prejeti, s tem, da morebitni dodatki, kot je minulo delo, dodatek na pogoje dela in podobno, 
v to niso všteti. Taki dodatki bruto plačo povečajo. 
Če bi bilo npr. določeno, da znaša minimalna bruto plača 1.000,00€ in ima zaposlenec 10% dodatka 
za minulo delo, in še 10% dodatka za posebne, težje delovne pogoje, bi moral dobiti 1.200,00€. 
Kontrola tega ob vnosu je relativno preprosta, če obstaja samo ena vrsta plačila. Težava pa nastopi, 
če mesec vsebuje praznik, če ima v istem mesecu zaposlenec dopust, zraven pa še razne dodatke. 
Takrat je potrebno kar dobro popaziti. Da bi bilo delo lažje, je v desni zgornji kot zaslona dodana 
rubrika s prikazom deleža plače, ki mora biti najmanj tako velik kot minimalna plača. Spodnja slika 
prikazuje tako plačilno listo. 

 

Zdaj pa še enak primer, s tem, da je je v personalnih podatkih v rubriki '08.Datum vstopa/izstopa:' 
vnesen datum 30.01.2020 (zadnji dan, ko je bila oseba zaposlena). 

 

Izračun je naslednji. Vsota deleža plače, ki se primerja z minimalno plačo, je 1.760,00€. Januar 2020 
ima 23 delovnih dni oziroma 184,0 delovnih ur. Ker oseba dne 31.01.2020 ni bila več zaposlena,  je 
delala 22 dni oziroma 176,0 ur. Računalnik to preračuna na 23 ur, takole: 

1.760,00 / 176,0 x 184,0 = 1.840,00 
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Pa še primer, ko nastopijo dodatki, kot je npr. nočno delo. Če so ti nastavljeni tako, da znesek 
predstavlja prirastek k znesku, ki bi ga delavec dobil za delo v običajnem delovnem času, bi bilo 
podobno kot v predhodnih primerih. Nastavitev vrste plačila za tak vnos nočnega dela in pripadajočo 
plačilno listo kažeta naslednji sliki: 

 

 

Zgornji sliki kažeta primer plačilne liste iz prve slike, s tem, da je dodano nočno delo, Zaposlenec je 
delal cel januar, od tega pa 10 dni ponoči. Vneseno je 128,0 ur prisotnosti in od tega dodatno 80,0 
ur nočnega dela. 

Ponekod je nastavitev drugačna. Nočno delo je samostojna postavka, plačana po 150%. Tako 
nastavitev in pripadajoč vnos plačilne liste kažeta naslednji sliki. 
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Podobno se upoštevajo boleznine, ki so običajno plačane 90%, 80%, 70% ali še manj. 16,0 ur 
boleznine po 80% bi zneslo 128,00€. Izračun deleža boleznine za kontrolo z minimalno plačo vrne 
100% → 128,00 / 80% = 128,00 / 0,8 = 160,00 

Pa je v zgornjih primerih samo nočno delo. Ponekod pa je nočno, nedeljsko, izmensko delo in bog 
ve, kaj še. Vsako od teh nastavljeno kot samostojna vrsta plačila, kjer je potrebno upoštevati 100% 
delež. Brez take pomoči še kalkulator pregori! 

V primeru, da je po zgoraj opisanih postopkih osnovna plača manjša od minimalne, se desno od 
osnovne plače prikaže še razlika. Seveda pa je ta prikazana pravilno samo, če je minimalna plača v 
nastavitvah pravilno vnesena. Pazite, minimalna plača ni isto kot minimalna osnova za določitev 
prispevkov! 

 

8.2 Prilagajanje min.osnove za obračun prispevkov vnesenim uram. 
 na kazalo 

V nastavitvah plač '9.nastavitve' → 'Mes.nstavitve' → 'Min.osnova za obrač.prispevkov' je 
vnesena minimalna osnova za izračun prispevkov, kot velja, če zaposlenec dela celoten delovni čas. 
Ob izdelavi nove plačilne liste se le-ta prikaže na zaslonu. Če je plača manjša od te osnove, se v 
breme delodajalca dodatno izračunata prispevka za PIZ in ZZZS od razlike med dejansko bruto 
plačo in to osnovo. 
Dokler se ni dogajalo, da je potrebno za isti mesec izdelati več plačilnih list, je bilo to v redu. Samo 
za zaposlence, ki so začeli z zaposlitvijo sredi meseca ali pa so sredi meseca zaključili zaposlitev, 
ste takrat to minimalno osnovo za obračun prispevkov glede na dneve zaposlitve ročno sorazmerno 
ustrezno zmanjšali. 
Ob nastopu epidemije se je pokazalo, da je v določenih pogojih iz različnih razlogov narediti več 
plačilnih list, za mesec marec 2020 npr. plačilno listo za REK 1001 za obdobje od 01.03.2020 do 
12.03.2020 in za REK 1002 za obdobje od 13.03.2020 do 31.03.2020. Tukaj pa je postalo zamudno, 
ker je bilo za vsako od obeh plačilnih list treba ročno izračunati in vnesti pripadajoč delež te 
minimalne osnove. 
Da bi se izognili takim postopkom, je v program dodana možnost, da računalnik minimalno osnovo 
za izračun prispevkov prilagaja vnesenemu številu ur, ki gredo v mesečni fond ur, izračunan po 
koledarju delovnih dni. Če ima npr. mesec april 2020 22 delovnih dni (skupaj s plačanim praznikom), 
je to 176 ur; za teh 176 ur znaša minimalna osnova za izračun prispevkov 1.017,23€. Za 96 
opravljenih ur bi bila minimalna osnova 1.017,23 / 176 x 96 = 554.85. 
Lahko bi rekli, v redu, dajmo to minimalno osnovo vedno vezati na vnesene ure. Pa to ne bi bilo 
dobro, ker se vedno najde razlog, da mora nekaj, kar velja za 96% primerov, biti za 4% primerov 
narejeno drugače. Zato je prilagajanje dodano, vendar narejeno tako, da ga lahko vklapljate in 
izklapljate. Ob vstopu v izdelavo plačilne liste je prilagajanje minimalne osnove uram pri plačilnih 
listah za mesec 04.2020 in naprej vklopljeno, za starejše mesece pa izklopljeno. Stanje prilagajanja 
(vklop / izklop) spremenite s pritiskom na kombinacijo tipk Ctrl/F12 v katerikoli rubriki za vnos ur, 
bruto ali neto zneska. Ob vklopu se minimalna osnova prilagodi trenutnemu stanju vnesenih ur in 
celotna plačilna lista na novo preračuna. Računalnik si stanje prilagajanja posamezne plačilne 
zapomni, zato ga ob vsakem aktiviranju plačilne liste obnovi. Slike v nadaljevanju kažejo postopek 
korak po korak. Ob vklopljenem prilagajanju je pripadajoč tekst 'MinOsnova:' obarvan poudarjeno. 
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Pritisnete Ctrl/F12 in prilagajanje izklopite (tega običajno ne boste naredili, saj rabite vklopljeno); 
prikazano je samo zaradi razlage. 

 

Vnesete 96,0 ur, min.osnova ostane 1.017,23 

 

Pritisnete Ctrl/F12, tekst 'MinOsnova:' se obarva, vsebina rubrike pa se spremeni glede na vnesene 
ure v 554,85  

 

Prilagajanje je ostalo aktivirano. Vnesete 72,0 ur dopusta, 'MinOsnova:' se prilagodi 

 

Popravite 'Redno delo' na 104,0 ure, skupaj je zdaj 176,0 ur. 'MinOsnova:' je spet 1.017,23 

 

  na kazalo 



-101- 

 Na kako naredim na kazalo 
8.3 Napoteni (detaširani) delavci v času epidemije 

Postopek vnosa podatkov o napotitvi v času epidemije (na REK '1002') je zelo podoben kot na REK 
'1001' v času, ko ni epidemije. Posebnost sta mesec začetka in mesec konca epidemije. V mesecu 
začetka so na REK '1001' za napotitev na voljo samo dnevi do vključno 12.03.2020, na REK '1002' 
pa dnevi od vključno 13.03.2020 naprej. Podobno bo v mesecu konca epidemije. 

Ker slika pove več ko 1000 besed, takole: 

Na REK '1001' (pred epidemijo) 

 

Na REK '1002' (od dneva začetka epidemije) 

 

Slik za zadnji mesec epidemije seveda ni možno prikazati, ker še niti ne vemo, kdaj to bo, vendar 
bo način podoben. 

V času epidemije pazite na boleznine. Načeloma jih med napotitvijo ne bi smelo biti. Če so, naj bodo 
v času, ko oseba ni napotena in narejene preko REK '1001'. Ker je pravilo za mesec marec 2020 
drugačno kot za april 2020 (11.04.2020) in drugačno kot za maj 2020, računalnik tega ne kontrolira. 
Boste pač morali malo paziti. Če ne prej, boste to opazili, ko boste poskušali oddati REK obrazec in 
ga bodo eDavki zavrnili!  

V času epidemije se o dneh napotitve ne poroča na REK '1091'! Poroča se kar prek REK '1002', s 
tem, da se v sintetičnem delu REK obrazca znesek razdeli: 
- bruto plača iz napotitve v rubriki '102' in '103', preostali delež v rubriko '101', 
- osnova za prispevke iz napotitve v '302', preostali delež v '301'. 
V analitičnem delu se ure in zneski iz napotitve v oznakah 'M01' ustrezno razdelijo, 'M02', ki pomeni 

boleznino ZZZS, pa v napotitvi v času epidemije nima kaj iskati! 
 
Razmislek. Če se napotitev v REK '1002' lahko javlja skupaj z nenapotenim delo, zakaj hudiča to ne 
more biti tudi na REK '1001', ko ni epidemije!  
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 Na kako naredim na kazalo 
8.4 REK-1 obrazci za obračune od vključno septembra 2020 naprej 

Izdelava REK-1 obrazcev je preoblikovana. Zaradi epidemije COVID-19 sta se pojavila 2 nova REK 
obrazca, '1002' za delo v času epidemije in '1004' za čakanje na delo zaradi epidemije, poleg njiju 
pa za namen kriznega dodatka še dopolnjen '1190'; ta se v primeru, da na '1002' obstaja krizni 
dodatek, izdela v ozadju. Vendar pozor! '1190' se uporablja tudi za samostojno poročanje o potnih 
stroških (kar je njegova osnovna funkcionalnost). 

Zaradi navedenega se za vsak mesec v epidemiji za vsako osebo pojavi več obračunov. Za marec 
2020 ste vnesli eno plačilno listo za obdobje od 01.03.2020 do 12.03.2020 na REK '1001' na oznako 
obračuna '1', drugo za obdobje od 13.03.2020 do 31.03.2020 na REK '1002' z oznako obračuna '2' 
in morda celo tretjo za REK '1004' za čakanje na delo z oznako '4'. Potem pa so bile še pomote, ko 
je bil npr. za eno osebo čakanje na delo ('1004') vneseno na oznako obračuna '2', za drugo pa res 
na '4', ali pa celo na '1' ali '3'. To je potem zahtevalo popravljanje in usklajevanje, sicer so se REK-i 
med sabo križali ali podvajali. 

Zato smo se odločili, da bomo podobno, kot za 
plačilne liste, rekapitulacije in UPN naloge tudi pri 
REK-1 obrazcih omogočili vnos '*' (zvezdice) v 

oznako obračuna, kot kaže slika desno. 
Vnos zvezdice zbere vse pripravljene REK-1 
izračune za podani mesec, nato združi vse z isto 
oznako skupaj (ne glede na to, ali so bile  plačilne  

liste narejene za tako oznako, ali so posledica druge oznake, kot je opisano zgoraj) in neodvisno, 
na kakšni oznaki obračuna so narejene. Zvezdica je dovoljena samo za obrazce REK-1! 
Za primer vzemite, da imate 7 zaposlencev: 
- dva imata plačilno listo za REK '1002' na oznaki obračuna '1' in oba tudi krizni dodatek. 
- pet jih ima plačilno listo za REK '1002' na oznaki '2', od teh imata 2 tudi krizni dodatek. 
- eden od njih je imel dodatno plačilno listo, s katero se posebej javljajo potni stroški v tujini. 
 Računalnik bo: 
- vseh 7 sestavil na REK '1002', 
- vse 4, ki imajo krizni dodatek, pa na REK '1190', s tem, da bo na isti REK '1190' dodal tudi potne 

stroške v tujini, kar pomeni, da bo na '1190' 5 oseb. 

Podobna situacija se lahko pokaže še kje drugje. Nekaj časa smo celo pričakovali, da bo za delo 
napotenih (detaširanih) delavcev v času epidemije, ki se javljajo prek REK '1002', za napoten del 
potrebno izdelovati REK '1091'. Tako bi bila 2 REK '1091', eden, ki izvira iz '1001' in drugi, ki izvira 
iz '1002'. 

Zaradi zbiranja podatkov za enake REK-1 ne glede na primarno (vneseno) REK oznako plačilne liste 
oziroma sekundarno (ki je posledica primarne) se je oblika ponujanja pripravljenih REK-1 obrazcev 
spremenila, ko kažeta spodnji sliki: 

 
zdaj 

 
prej 

Seveda še vedno lahko izdelujete REK-1 obrazce tako, kot do uvedbe zvezdice. Računalnik bo v 
takem primeru pač ponudil tiste REK-1, ki se nahajajo na posamezni oznaki obračuna. Se pa tudi v 
takem primeru zgodi združevanje podatkov iz plačilnih list z isto oznako REK, ne glede na to, ali je 
taka oznaka primarna, vnesena v plačilno listo (npr. '1190'), ali sekundarna, kot posledica primarne 
oznake ('1190' kot posledica vnesene '1002'). Brez zvezdice, torej z dejansko oznako obračuna 
morate delati tudi v primeru, da bi imeli plače tedensko ali kaj podobnega. Je pa to že malo 
znanstvena fantastika in za sabo potegne še kaj drugega, na kar je treba paziti!  
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8.5 Vnos boleznin po oznaki bolezni in obdobju 
 Na kako naredim na kazalo 
Vnos podatkov o bolezninah po oznaki in obdobju se aktivira tako, da se ob vstopu v rubriko za vnos 
ur prikaže okence, kjer se tak vnos naredi. Obstajajo 3 načini, kot kažejo spodnje slike: 

 
1. Vsebina nastavitve v stolpcu 

'd' je znak '*' 

 
2. Vsebina nastavitve v stolpcu 

'd' je: 
- znak '#', ali 
- znak '$' in manj kot 100% 

v stolpcu '%'. 

 
3. Vsebina nastavitve v stolpcu 

'd' je znak '$' in 100% v 
stolpcu '%' 

Priporočamo ta način! 

Naslednja slika kaže, kje so nastavitve, ki krmilijo vnos boleznin po obdobjih. To sta stolpca '  %' in 
'd'. Boleznine v prikazu na spodnji sliki imajo v stolpcu 'd' oznako '$', zato se za vse vnos po obdobjih 
aktivira: 
- za 'Bolezn.v br.firme' in 'Bolez.v br. ZZZS' bo vnos, kot ga kaže zgornja slika 3, 
- za 'Bolez.v br. ZZZS 90%' in 'Bolez.v br. ZZZS 80%' pa bo kljub oznaki '$' vnos, kot ga kaže 

slika 2, zaradi odstotka, ki ni 100. Če bi zanju bila v stolpcu 'd' oznaka '#', bi bilo enako! 

Če bi katerakoli od teh boleznin v stolpcu 'd' imela oznako '*', bi bil vnos, kot ga kaže slika 1.  

 
Razlog, da se za boleznine, ki imajo v nastavitvah v stolpcu '  %' manj kot 100%, odstotek ne sme 

vnašati je, da bi se sicer oba odstotka med sabo pomnožila in bi npr. vnos 70% v boleznino, ki 
ima v nastavitvah 80%, pomenilo skupni odstotek 0,80 * 0,70 = 0,56 → 56%. 

Če se v nastavitvah v stolpcu 'd' nahaja znak '$' in v stolpcu '%' 100 ter pri boleznini v breme firme 
v stolpcu 'Up' oznaka 'A3' (kar priporočamo) računalnik izračuna zneske tako, kot zahteva 
zakonodaja: 
- boleznine v breme firme po povprečju zadnjih treh mesecev (zaradi oznake 'A3'), 
- boleznine v breme ZZZS pa po povprečju preteklega leta, pod pogojem, da je tako povprečje 

določeno na način, kot je opisano v poglavju Error! Reference source not found.. 

Na slikah vidite, da se v spodnjem delu okna sproti prikazuje vsota vnesenih ure in zneskov. Za sam 
izračun to ni pomembno, delo pa olajšuje, predvsem vsota ur. 

Določitev skupnega zneska boleznine: 

- če v okencu za vnos po obdobjih ni nobenega zneska, se znesek boleznine izračuna šele po 
izstopu iz vnosnega okenca, potem, ko se vsota ur boleznine prenese v boleznini pripadajočo 
rubriko ur. Ur v tej rubriki z vnosom ni možno spremeniti; tudi, če jih spremenite, bo računalnik 
takoj ponovno postavil vsoto ur iz vnosnega okenca, 

- če se v okencu pojavi kakršen koli znesek, se po izstopu iz okenca v rubriko za vnos ur prenesejo 
skupne ure, v bruto znesek pa skupni znesek, tak, kot je v okencu, posledično pa se izračuna 
tudi neto znesek. Tako dobljeni bruto znesek, ki je bil določen v okencu, lahko v rubriki 'BRUTO' 
spremenite. Sprememba zneska v rubriki 'NETO' ni dovoljena, ker se morajo po zakonu 
boleznine obračunavati po povprečju iz bruto plače v preteklem obdobju. Ob ponovnem vstopu 
v okence in izstopu iz njega se ne bosta spremenila, če ne boste v okencu nič spremenili. Vsaka 
sprememba v okencu, ki ima zneske, pa bo brez milosti ponovno postavila skupni bruto in neto 
znesek boleznine. 
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Prehod na vnos boleznin po dnevih in vrstah bolezni 

Predhodno opisan način vnosa boleznin je zelo uporaben, vendar nastopi problem, kako preiti nanj 
tako, da se zaradi spremembe nastavitev že narejene plačilne liste ne spremenijo. Najlažje se to 
naredi tako, da: 

- se uvedeta 2 novi vrsti plačila, ena za boleznine v breme delodajalca in druga za boleznine v 
breme ZZZS, obe z 100 v stolpcu '%' in oznako '$' v stolpcu 'd', pri boleznini v breme delodajalca 
pa še oznaka 'A3' v stolpcu 'Up', 

- se stare vrste plačil ohranijo s tem, da vnos nanje ni več mogoč; to se doseže tako, da se jim v 
stolpec 'L' postavi oznaka '0' (ničla). Tako označene vrste plačil se na novih plačilnih listah več 
ne pojavijo, na starih pa se prikažejo samo, če imajo vsebino, bodisi ure, bodisi zneske. Dodatno 
jih lahko zaščitite tudi tako, da jim preprečite spremeniti vsebino. Zakaj to? Ker bi v primeru, da 
jim v neki stari plačilni listi pomotoma pobrišete tako ure kot znesek, več ne bi mogli ponovno 
vnesti. 

Naslednji 2 sliki prikazujeta ustrezne nastavitve. 
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8.5.1 Obračun boleznin v breme ZZZS po normiranih urah. 
 Na kako naredim na kazalo 

Kaj so normirane ure? To so ure, preračunane na mesec, ki bi imel 174 ur, kar je glede na 
2088 ur letno povprečna mesečno število ur. Izračunate jih tako, da dejanske ure na 
bolniškem dopustu množite z povprečnim mesečnim številom delovnih ur in to delite z 
dejanskim mesečnim številom delovnih ur. Zato je število normiranih ur v mesecih z manj 
kot 174 urami večje, v mesecih z več kot 174 urami pa manjše od dejanskih ur. 

Obračun boleznine v breme ZZZS po normiranih urah aktivirate tako, da v segmentu 
'9.Nastavitve'  → 'Dodat.nastavitve' v rubriko 'Bol.ZZZS po normiranih urah (N,D)' 
vnesete črko D. Pomembna je tudi nastavitev vrste plačila za boleznino v stolpcu 'F'. Tam 
mora imeti vneseno oznako 'B'. Na zgornjih slikah je taka boleznina tista s šifro '1H' in 
opisom 'Bolez.v breme ZZZS'. Obračun po normiranih urah ni smiseln, če boleznine ne 
vnašate in izračunavate po dnevih (znak '$' v stolpcu 'd')! 
Pri obračunu boleznine v breme ZZZS po normiranih urah je v okence za vnos podatkov o 
bolezninah po oznaki in obdobju dobi dodaten stolpec 'UreNor', v katerem so prikazane 
dejanskim uram pripadajoče normirane ure. 
Obračun boleznine v breme ZZZS po normiranih 
urah aktivirate tako, da v segmentu 
'9.Nastavitve'  → 'Dodat.nastavitve' v rubriko 
'Bol.ZZZS po normiranih urah (N,D)' vnesete 
črko D. Pomembna je tudi nastavitev vrste plačila 
za boleznino v stolpcu 'F'. Tam mora imeti 
vneseno oznako 'B'. Na zgornjih slikah je taka 
boleznina tista s šifro '1H' in opisom plačila 
'Bolez.v breme ZZZS'. Obračun po normiranih 
urah ni smiseln, če boleznine ne vnašate in 
izračunavate po dnevih (znak '$' v stolpcu 'd')! 
Pri obračunu boleznine v breme ZZZS po 
normiranih urah okence za vnos podatkov o 
bolezninah po oznaki in obdobju dobi dodaten 
stolpec 'UreNor', v katerega se vnašajo 
pripadajoče normirane ure (slika desno).  
Podatki na sliki so narejeni za mesec marec 2022, glede na urno postavko, določeno na 
osnovi povprečja preteklega leta, ki znaša 29.441,58 € / 2.088 = 14,1004 € ≈ 14,10. 
Ker ima mesec marec 2022 184 delovnih ur, povprečen mesečni fond ur pa znaša 174 ure, 
je za dejansko število ur 33 (prva vrstica) normirano število ur 33,0 * 174,0 / 181,0 = 31,724; 
pripadajoči 90% znesek pa 31,724 × 14.10 × 90% = 402,58 €.  
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8.6 Poročanje o stroških službenih potovanj 
  na kazalo 

Podatke o stroških službenih potovanj je potrebno javljati razčlenjeno, posebej stroške 
prehrane, posebej prevoza in posebej nočnin. Za delavce, napotene v tujino, so še dodatne 
razčlenitve. Ker bodo spremembe REK obrazcev na voljo šele od 01.04.2018 naprej 
(izkušnje nas učijo, da se verjetno tudi tega roka ne bodo držali), bo za prve mesece 
potrebno poročati naknadno. Kako, še ne vemo. Programa POSLI in PLACE sta že 
spremenjena tako, da že od vključno verzije V6.08 R02 naprej lahko vnesete te podatke 
razčlenjeno. 
V rubriki, kjer ste vnašali skupen strošek, pritisnete tipko F12 in odpre se okence za 
razčlenjen vnos. 

 

 

Za delavce, napotene na delo v tujino (detaširane), za katere se uporabi osnova za obračun 
dohodnine, določena s 45.a členom ZDOH-2S, so na zaslonu desno zgoraj 3 dodatne 
rubrike, kamor se vnese: 

- oznaka, da se uveljavlja 45.a člen 

- datum prve napotitve na delo v tujino in 

- zaporedna številka meseca uveljavljanja take osnove.  
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9 ZGODOVINA DOHODNINSKIH LESTVIC 
 na kazalo 

9.1 DOHODNINA V LETU 2022 
 na kazalo 

Lestvica in olajšave za leto 2022 sicer načeloma veljajo za vsa izplačila v letu 2022, vendar 
jih programa POSLI/PLACE upoštevata šele za izplačila od vključno 01.04.2022 naprej. 
Preveč plačno dohodnino v prvih treh mesecih leta 2022 bo FURS obračunal pri letni odmeri 
dohodnine.   

Lestvica akontacije dohodnine za 2022 (letna in mesečna): 

Mesečno  Letno 

nad EUR do EUR Znes.dohod.  nad EUR do EUR znes.dohod. 

0,00 729,58 0,00 16%  0,00 8.755,00 0,00 16% 

729,58 2.145,83 116,73 +26%  8.755,00 25.750,00 1.400,80 +26% 

2145,83 4.291,67 484,96 +33%  25.750,00 51.500,00 5.819,50 +33% 

4.291,67 6.180,00 1.193,08 +39%  51.500,00 74.160,00 14.317,00 +39% 

6.180,00 999.999,99 1.929,53 +45%  74.160,00 999.999,99 23.154,40 +45% 

 
Olajšave za dohodnino za 2020 (nespremenjene glede na leto 2019): 

Olajšava Mesečno Letno 

Osnovna splošna olajšava              375,00 4.500,00 

  1.otrok              209,17 2.510,03 

  2.otrok              227,39 2.728,72 

  3.otrok              379,26 4.551,10 

  4.otrok              531,12 6.373,48 

  5.otrok              682,99 8.159,86 

  6.otrok              834,86 9.982,24 

  7.otrok             986,73 11.804,62 

  8.otrok             1.138,60 13.627,00 

  9.otrok           1.290,47 15.449,38 

10.otrok           1.442,34 17.271,76 

  1.otrok s posebno nego              757,91 9.094,90 

Vzdrževan družinski član              209,17 2.510,03 

Vzdrževan invalid           1.515,72 18.188,61 

naslednje olajšave program ne obravnava avtomatsko 

po dopolnjenem 65. letu starosti 118.45 1.421,35 

za prostovoljno dodatno pokojn. zavarovanje 234,92 2819.09 

Dodatne olajšave za 2022: 
Za leto 2022 se je spremenila formula za izračun dodatne olajšave.  
DodatLetnaOlajšava   = 19.261,43 - (1,40427 * LetnaBrutoPlača ) 
DodatMesečnaOlajšava =  1.605,12 - (1,40427 * MesečnaBrutoPlača ) 

Celotna olajšava je lahko največ letno 8.822,29 oziroma mesečno 735,19 in ta vrednost 
določa največjo dovoljeno dodatno olajšavo 8.822,29 – 4.500,00 = 4.322,29 letno 
oziroma mesečno 735,19 - 375,00 = 360,19 mesečno. 

Ob uporabi zgornje enačbe in upoštevanju omejitve največje celotne olajšave na 735,19 
ostaja dodatna olajšava 360,19 do višine mesečne bruto plače 886,53, potem pa se 
zvezno zmanjšuje in pri mesečni bruto plači 1143,03 pade na nič. 

Za najemnine (in vse drugo, kar se obravnava preko REK-2 obrazcev 17xx) se stopnja 
dohodnine zmanjša iz 27,5% na 15%, priznani normirani stroški pa iz 15% na 10%.  
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9.2 DOHODNINA V LETU 2021 
 na kazalo 

 
Za leto 2021 je vse enako kot za leto 2020.  

Lestvica akontacije dohodnine za 2021 (letna in mesečna): 

Mesečno  Letno 

nad EUR do EUR Znes.dohod.  nad EUR do EUR znes.dohod. 

0,00 708,33 0,00 16%  0,00 8.500,00 0,00 16% 

708,33 2.083,33 113,33 +26%  8.500,00 25.000,00 1.360,00 +26% 

2083,33 4.166,67 470,83 +33%  25.000,00 50.000,00 5.650,00 +33% 

4.166,67 6.000,00 1.158,33 +39%  50.000,00 72.000,00 13.900,00 +39% 

6.666,00 999.999,99 1.911,96 +50%  72.000,00 999.999,99 22.480,00 +50% 

 
Olajšave za dohodnino za 2021 (nespremenjene glede na leto 2020): 

Olajšava Mesečno Letno 

Osnovna splošna olajšava              291,67 3.500,00 

  1.otrok              203,08 2.436,92 

  2.otrok              220,77 2.649,24 

  3.otrok              368,21 4.418,54 

  4.otrok              515,65 6.187,85 

  5.otrok              663,09 7.957,14 

  6.otrok              810,53 9.726,44 

  7.otrok             957,97 11.495,74 

  8.otrok             1.105,41 13.265,04 

  9.otrok           1.252,85 15.034,34 

10.otrok           1.400,29 16.803,64 

  1.otrok s posebno nego              735,83 8.830,00 

Vzdrževan družinski član              203,08 2.436,92 

Vzdrževan invalid           1.471,57 17.658,84 

naslednje olajšave program ne obravnava samodejno 

po dopolnjenem 65. letu starosti 118.45 1.421,35 

za prostovoljno dodatno pokojn. zavarovanje 234,92 2819.09 

Dodatne olajšave za 2021: 
Za leto 2021 velja enaka formula za izračun dodatne olajšave kot za leto 2020.  
DodatLetnaOlajšava   = 18.700,38 - (1,40427 * LetnaBrutoPlača ) 
DodatMesečnaOlajšava =  1.558,37 - (1,40427 * MesečnaBrutoPlača ) 

Celotna olajšava je lahko največ letno 7.777,98 oziroma mesečno 648,17 in ta vrednost 
določa največjo dovoljeno dodatno olajšavo 7.777,98 – 3.500,00 = 4.277,98 letno 
oziroma mesečno 648,17 - 291,67 = 356,50 mesečno. 

Ob uporabi zgornje enačbe in upoštevanju omejitve največje celotne olajšave na 648,17 
ostaja dodatna olajšava 356,50 do višine mesečne bruto plače 855,87, potem pa se 
zvezno zmanjšuje in pri mesečni bruto plači 1109,74 pade na nič. 

Za najemnine (in vse drugo, kar se obravnava preko REK-2 obrazcev 17xx) stopnja 
dohodnine znaša 27%, priznani normirani stroški pa 15%.  
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9.3 DOHODNINA V LETU 2020 
 na kazalo 

Za leto 2020 je glede na leti 2018 in 2019 sta spremenjena samo dohodninska lestvica in 
izračun splošne olajšave, olajšave za vzdrževane družinske pa so nespremenjene.  

Lestvica akontacije dohodnine za 2020 (letna in mesečna): 

Mesečno  Letno 

nad EUR do EUR Znes.dohod.  nad EUR do EUR znes.dohod. 

0,00 708,33 0,00 16%  0,00 8.500,00 0,00 16% 

708,33 2.083,33 113,33 +26%  8.500,00 25.000,00 1.360,00 +26% 

2083,33 4.166,67 470,83 +33%  25.000,00 50.000,00 5.650,00 +33% 

4.166,67 6.000,00 1.158,33 +39%  50.000,00 72.000,00 13.900,00 +39% 

6.666,00 999.999,99 1.911,96 +50%  72.000,00 999.999,99 22.480,00 +50% 

 
Olajšave za dohodnino za 2020 (nespremenjene glede na leto 2019): 

Olajšava Mesečno Letno 

Osnovna splošna olajšava              291,67 3.500,00 

  1.otrok              203,08 2.436,92 

  2.otrok              220,77 2.649,24 

  3.otrok              368,21 4.418,54 

  4.otrok              515,65 6.187,85 

  5.otrok              663,09 7.957,14 

  6.otrok              810,53 9.726,44 

  7.otrok             957,97 11.495,74 

  8.otrok             1.105,41 13.265,04 

  9.otrok           1.252,85 15.034,34 

10.otrok           1.400,29 16.803,64 

  1.otrok s posebno nego              735,83 8.830,00 

Vzdrževan družinski član              203,08 2.436,92 

Vzdrževan invalid           1.471,57 17.658,84 

naslednje olajšave program ne obravnava avtomatsko 

po dopolnjenem 65. letu starosti 118.45 1.421,35 

za prostovoljno dodatno pokojn. zavarovanje 234,92 2819.09 

Dodatne olajšave za 2020: 
Za leto 2020 se je spremenila formula za izračun dodatne olajšave.  
DodatLetnaOlajšava   = 18.700,38 - (1,40427 * LetnaBrutoPlača ) 
DodatMesečnaOlajšava =  1.558,37 - (1,40427 * MesečnaBrutoPlača ) 

Celotna olajšava je lahko največ letno 7.777,98 oziroma mesečno 648,17 in ta vrednost 
določa največjo dovoljeno dodatno olajšavo 7.777,98 – 3.500,00 = 4.277,98 letno 
oziroma mesečno 648,17 - 291,67 = 356,50 mesečno. 

Ob uporabi zgornje enačbe in upoštevanju omejitve največje celotne olajšave na 648,17 
ostaja dodatna olajšava 356,50 do višine mesečne bruto plače 855,87, potem pa se 
zvezno zmanjšuje in pri mesečni bruto plači 1109,74 pade na nič. 

Za najemnine (in vse drugo, kar se obravnava preko REK-2 obrazcev 17xx) se stopnja 
dohodnine poveča iz 25% na 27%, priznani normirani stroški pa iz 10% na 15%.  
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9.4 DOHODNINA V LETU 2018 in 2019 
 na kazalo 

Lestvica akontacije dohodnine in zneski olajšav se več ne objavljajo v obliki podzakonskega 
akta, temveč z odločbo ministrstva za finance, v decembru tekočega leta za prihodnje leto. 
Ta je vedno na voljo na FURS-ovi spletni strani. 

Za leto 2018 lestvica, splošna olajšava in olajšave za vzdrževane družinske člane glede na 
leto 2017 niso spremenjene, spremenjen pa je način določanja dodatne olajšave. 

 

Lestvica akontacije dohodnine za 2018 (letna in mesečna): 

Mesečno  Letno 

od EUR do EUR Znes.dohod.  od EUR do EUR znes.dohod. 

0,00 668,44 0,00 16%  0,00 8.021,34 0,00 16% 

668,45 1.700,00 106,95 +27%  8.021,35 20.400,00 1.283,41 +27% 

1700,01 4.000,00 385,47 +34%  20.400,01 48.000,00 4.625,65 +34% 

4.000,01 5.908,93 1.167,47 +39%  48.000,01 70.907,20 14.009,65 +39% 

5.908,94 999.999,99 1.911,96 +50%  70.907,21 999.999,99 22.943,46 +50% 

 
Olajšave za dohodnino za 2018 (nespremenjene glede na leto 2017): 

Olajšava Mesečno Letno 

splošna olajšava              275,22 3.302,70 

  1.otrok              203,08 2.436,92 

  2.otrok              220,77 2.649,24 

  3.otrok              368,21 4.418,54 

  4.otrok              515,65 6.187,85 

  5.otrok              663,09 7.957,14 

  6.otrok              810,53 9.726,44 

  7.otrok             957,97 11.495,74 

  8.otrok             1.105,41 13.265,04 

  9.otrok           1.252,85 15.034,34 

10.otrok           1.400,29 16.803,64 

  1.otrok s posebno nego              735,83 8.830,00 

Vzdrževan družinski član              203,08 2.436,92 

Vzdrževan invalid           1.471,57 17.658,84 

naslednje olajšave program ne obravnava avtomatsko 

po dopolnjenem 65. letu starosti 118.45 1.421,35 

za prostovoljno dodatno pokojn. zavarovanje 234,92 2819.09 

Dodatne olajšave za 2018: 

- do izplačanega bruto zneska 11.166,18 € letno oziroma 930,53 € mesečno se prizna 
dodatna olajšava 3.217,12 € letno oziroma 268,10 € mesečno. 

- med izplačanim bruto zneskom 13.316,83 € letno oziroma 1.109,74 € mesečno se 
dodatna olajšava izračuna po formuli: 

 LetnaOlajšava   = 19.922,15 - (1,49601 * LetnaBrutoPlača ) 
 MesečnaOlajšava =  1.660,18 - (1,49601 * MesečnaBrutoPlača ) 

- za izplačan bruto znesek nad 13.316,83 € letno oziroma nad 1.109,74 € mesečno 
dodatne olajšave ni. 

 
 



-111- 

9.5 DOHODNINA V LETU 2017 
 na kazalo 

Glede na leto 2016 se spremeni dohodninska lestvica, kjer je stopnja 41% zamenjana s 
stopnjama 34% in 39% ter višja dodatna olajšava. Spremembe gleda na leto 2016 so 
označene z rdečo barvo.  

Lestvica akontacije dohodnine za 2017 (letna in mesečna): 

Mesečno  Letno 

od EUR do EUR Znes.dohod.  od EUR do EUR znes.dohod. 

0,00 668,44 0,00 16%  0,00 8.021,34 0,00 16% 

668,45 1.700,00 106,95 +27%  8.021,35 20.400,00 1.283,41 +27% 

1700,01 4.000,00 385,47 +34%  20.400,01 48.000,00 4.625,65 +34% 

4.000,01 5.908,93 1.167,47 +38%  48.000,01 70.907,20 14.009,65 +39% 

5.908,94 999.999,99 1.911,96 +50%  70.907,21 999.999,99 22.943,46 +50% 

 
Olajšave za dohodnino za 2017 (drobni popravki glede na leto 2016): 

Olajšava Mesečno Letno 

splošna olajšava              275,22 3.302,70 

  1.otrok              203,08 2.436,92 

  2.otrok              220,77 2.649,24 

  3.otrok              368,21 4.418,54 

  4.otrok              515,65 6.187,85 

  5.otrok              663,09 7.957,14 

  6.otrok              810,53 9.726,44 

  7.otrok             957,97 11.495,74 

  8.otrok             1.105,41 13.265,04 

  9.otrok           1.252,85 15.034,34 

10.otrok           1.400,29 16.803,64 

  1.otrok s posebno nego              735,83 8.830,00 

Vzdrževan družinski član              203,08 2.436,92 

Vzdrževan invalid           1.471,57 17.658,84 

naslednje olajšave program ne obravnava avtomatsko 

po dopolnjenem 65. letu starosti 118.45 1.421,35 

za prostovoljno dodatno pokojn. zavarovanje 234,92 2819.09 

 
Dodatne olajšave za 2017: 
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Dodatna olajšava 

Če je dohodek Je dodatna olajšava 

Mesečno letno Mesečno letno 

Nižja dodatna olajšava         1.047,57 12.570,89 93,00 1.115,94 

Višja dodatna olajšava             930,53 11.166,37 268,10 3.217,12 

9.6 DOHODNINA V LETU 2016 
 na kazalo 

V Uradnem listu št. 104/15 z dne 28.12.2015 je bil objavljen pravilnik o določitvi olajšav in 
lestvice za odmero dohodnine za leto 2016, z veljavnostjo od 01.01.2016 naprej. 

Glede na leto 2015 se spremeni samo dohodninska lestvica, in to meja med 27% in 41% 
obdavčitvijo.   

Lestvica akontacije dohodnine za 2016 (letna in mesečna): 

Mesečno  Letno 

od EUR do EUR Znes.dohod.  od EUR do EUR znes.dohod. 

0,00 668,44 0,00 16%  0,00 8.021,34 0,00 16% 

668,45 1.700,00 106,95 +27%  8.021,35 20.400,00 1.283,41 +27% 

1.700,01 5.908,93 385,47 +41%  20.400,01 70.907,20 4.625,65 +41% 

5.908,94 999.999,99 2.111,13 +50%  70.907,21 999.999,99 25.333,60 +50% 

 
Olajšave za dohodnino za 2016 (veljajo že od 01.01.2013 naprej): 

Olajšava Mesečno Letno 

splošna olajšava              275,23 3.302,70 

  1.otrok              203.08 2.436.92 

  2.otrok              220,77 2.649.24 

  3.otrok              368,21 4.418,54 

  4.otrok              515,65 6.187,85 

  5.otrok              663,10 7.957,14 

  6.otrok              810,54 9.726,44 

  7.otrok             957,98 11.495,44 

  8.otrok             1.105,42 13.265,04 

  9.otrok           1.252,86 15.034,34 

10.otrok           1.400,30 16.803,64 

  1.otrok s posebno nego              735,83 8.830,00 

Vzdrževan družinski član              203,08 2.436,92 

Vzdrževan invalid           1.471,57 17.658,84 

naslednje olajšave program ne obravnava avtomatsko 

po dopolnjenem 65. letu starosti 118.45 1.421,35 

za prostovoljno dodatno pokojn. zavarovanje 234,92 2819.09 

 
Dodatne olajšave za 2016 (veljajo že od 01.01.2013 naprej): 

 
Dodatna olajšava 

Če je dohodek Je dodatna olajšava 

Mesečno letno Mesečno letno 

Nižja dodatna olajšava         1.047,57 12.570,89 93,00 1.115,94 

Višja dodatna olajšava             905,53 10.866,37 268,09 3.217,12 
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9.7 DOHODNINA V LETIH 2013, 2014 in 2015 
 na kazalo 

V Uradnem listu RS, št. 102/12 so bile objavljene dohodninska lestvica in olajšave za leto 
2013. Lestvica se razlikuje od tiste, ki je bila za leto 2013 vnaprej objavljena dne 30.05.2012 
in je bila poprej prikazana na tem mestu.   

Lestvica akontacije dohodnine za 2013, 2014 in 2015 (letna in mesečna): 

Mesečno  Letno 

od EUR do EUR Znes.dohod.  od EUR do EUR znes.dohod. 

0,00 668,44 0,00 16%  0,00 8.021,34 0,00 16% 

668,45 1.580,02 106,95 +27%  8.021,35 18.960,28 1.283,41 +27% 

1.580,03 5.908,93 353,08 +41%  18.960,29 70.907,20 4.236,92 +41% 

5.908,94 999.999,99 2.127,93 +50%  70.907,21 999.999,99 25.535,16 +50% 

 
Olajšave za dohodnino za 2013, 2014 in 2015: 

Olajšava Mesečno Letno 

splošna olajšava              275,23 3.302,70 

  1.otrok              203.08 2.436.92 

  2.otrok              220,77 2.649.24 

  3.otrok              368,21 4.418,54 

  4.otrok              515,65 6.187,85 

  5.otrok              663,10 7.957,14 

  6.otrok              810,54 9.726,44 

  7.otrok             957,98 11.495,44 

  8.otrok             1.105,42 13.265,04 

  9.otrok           1.252,86 15.034,34 

10.otrok           1.400,30 16.803,64 

  1.otrok s posebno nego              735,83 8.830,00 

Vzdrževan družinski član              203,08 2.436,92 

Vzdrževan invalid           1.471,57 17.658,84 

naslednje olajšave program ne obravnava avtomatsko 

po dopolnjenem 65. letu starosti 118.45 1.421,35 

za prostovoljno dodatno pokojn. zavarovanje 234,92 2819.09 

 
Dodatne olajšave od 01.01.2013 naprej 

 
Dodatna olajšava 

Če je dohodek Je dodatna olajšava 

Mesečno letno Mesečno letno 

Nižja dodatna olajšava         1.047,57 12.570,89 93,00 1.115,94 

Višja dodatna olajšava             905,53 10.866,37 268,09 3.217,12 
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9.8 DOHODNINA V LETU 2012 
 na kazalo 

Lestvica akontacije dohodnine za 2012 (letna in mesečna) 

Mesečno  Letno 

od EUR do EUR Znes.dohod.  od EUR do EUR znes.dohod. 

0,00 653,38 0,00 16%  0,00 7.840,53 0,00 16% 

653,39 1.306,73 104,54 +27%  7.840,54 15.681,03 1.254,48 +27% 

1.306,74 999.999,99 280,95 +41%  15.681,04 999.999,99 3.371,42 +41% 

 
Olajšave za dohodnino 

Olajšava Mesečno letno 

splošna olajšava              269,04 3.228,45 

  1.otrok              198,51 2.382,13 

  2.otrok              215,81 2.589,68 

  3.otrok              359,93 4.319,20 

  4.otrok              504,06 6.048,73 

  5.otrok              648,19 7.778,24 

  6.otrok              792,31 9.507,76 

  7.otrok             936,44 11.237,28 

  8.otrok             1.080,57 12.966,32 

  9.otrok           1.224,69 14.696,32 

10.otrok           1.368,82 16.425,84 

  1.otrok s posebno nego              719,29 8.631,48 

Vzdrževan družinski član              198,51 2.382,13 

Vzdrževan invalid           1.438,49 17.261,82 

naslednje olajšave program ne obravnava avtomatsko 

po dopolnjenem 65. letu starosti 115.78 1.389,39 

za prostovoljno dodatno pokojn. zavarovanje 229,64 2.755.71 

 
Dodatne olajšave od 01.01.2012 naprej 

 
Dodatna olajšava 

Če je dohodek Je dodatna olajšava 

Mesečno letno Mesečno letno 

Nižja dodatna olajšava         1.024,02 12.288,26 90,90 1.090,85 

Višja dodatna olajšava             885,17 10.622,06 262,07 3.144,79 

 
Zaposlenemu pripadajoče olajšave se določijo na personalnih podatkih o delavcu, v rubrike 
0d 61. do 66. se vnesejo ustrezne številke in indikacija, če delavec v primeru dovolj majhne 
plače uveljavlja posebno dodatno splošno olajšavo. 

Na zaslonu oziroma v oknu s 25 vrsticami se te rubrike dosežejo tako, da se v rubriki 
'Pozicija:' pritisne tipka F2. 

Za možnosti, ki niso opisane v zgornji tabeli, npr. osebna olajšava po dopolnjenem 65.letu 
starosti se vnese kar znesek, ki se pri obračunu prišteje olajšavam, izračunanim na osnovi 
ostalih vnosov. 
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9.9 DOHODNINA V LETU 2011 
 na kazalo 

 
Lestvica akontacije dohodnine za 2011 (letna in mesečna) 

Mesečno  Letno 

od EUR do EUR Znes.dohod.  od EUR do EUR znes.dohod. 

0,00 636,20 0,00 16%  0,00 7.634,40 0,00 16% 

636,21 1.272,40 101,47 +16%  7.634,41 15.268,77 1.221,50 +27% 

1.272,41 999.999,99 273,57 +41%  15.268,78 999.999,99 3.282,78 +41% 

 
Olajšave za dohodnino 

Olajšava Mesečno letno 

splošna olajšava              261,96 3.143,57 

  1.otrok              193,29 2.319,50 

  2.otrok              210,13 2.521,59 

  3.otrok              350,47 4.205,64 

  4.otrok              490,81 5.889,70 

  5.otrok              631,15 7.573,75 

  6.otrok              771,48 9.257,80 

  7.otrok             911,82 10.941,85 

  8.otrok             1.052,16 12.625,90 

  9.otrok           1.192,50 14.309,95 

10.otrok           1.332,83 15.994,00 

  1.otrok s posebno nego              700,38 8.404,56 

Vzdrževan družinski član              193,29 2.319,50 

Vzdrževan invalid           1.400,67 16.808,00 

naslednje olajšave program ne obravnava avtomatsko 

po dopolnjenem 65. letu starosti 112.74 1.352,86 

za prostovoljno dodatno pokojn. zavarovanje 223,61 2.683.26 

 
Dodatne olajšave od 01.01.2011 naprej 

 
Dodatna olajšava 

Če je dohodek Je dodatna olajšava 

Mesečno letno Mesečno letno 

Nižja dodatna olajšava         997,10 11.965,20 88,51 1.062,17 

Višja dodatna olajšava             861,90 10.342,80 255,18 3.062,11 
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9.10 DOHODNINA V LETU 2010 
 na kazalo 

Lestvica akontacije dohodnine za 2010 (letna in mesečna) 

Mesečno  Letno 

od EUR do EUR Znes.dohod.  od EUR do EUR znes.dohod. 

0,00 627,42 0,00 16%  0,00 7.528,99 0,00 16% 

627,43 1.254,83 100,39 +27%  7.529,00 15.057,96 1.204,64 +27% 

1.254,84 999.999,99 269,79 +41%  15.057,97 999.999,99 3.237,46 +41% 

 
Olajšave za dohodnino 

Olajšava Mesečno letno 

splošna olajšava              258,35 3.100,17 

  1.otrok              190,62 2.287,48 

  2.otrok              207,23 2.486,78 

  3.otrok              345,63 4.147,58 

  4.otrok              484,03 5.808,39 

  5.otrok              622,43 7.469,19 

  6.otrok              760,83 9.129,99 

  7.otrok             899,23 10.790,79 

  8.otrok             1.037,63 12.451,59 

  9.otrok           1.176,03 14.112,39 

10.otrok           1.314,43 15.773,19 

  1.otrok s posebno nego              690,71 8.288,52 

Vzdrževan družinski član              190,62 2.287,48 

Vzdrževan invalid           1.381,33 16.575,94 

naslednje olajšave program ne obravnava avtomatsko 

po dopolnjenem 65. letu starosti 111.18 1.334,18 

za prostovoljno dodatno pokojn. zavarovanje 205,35 2.464.21 

 
Dodatne olajšave od 01.01.2010 naprej 

 
Dodatna olajšava 

Če je dohodek Je dodatna olajšava 

Mesečno letno Mesečno letno 

Nižja dodatna olajšava         838,00 10.055,96 87,29 1.047,50 

Višja dodatna olajšava             724,52 8.694,22 174,58 2.094,99 
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9.11 DOHODNINA V LETU 2009 
 na kazalo 

Lestvica davka na plačo za 2009 ne obstaja, ker je ta davek ukinjen! 

Lestvica akontacije dohodnine za 2009 (letna in mesečna) 

Mesečno  Letno 

od EUR do EUR Znes.dohod.  od EUR do EUR znes.dohod. 

0,00 617,54 0,00 16%  0,00 7.410,42 0,00 16% 

617,55 1.235,07 98,81 +27%  7.410,43 14.820,83 1.185,67 +27% 

1.235,08 999.999,99 265,54 +41%  14.820,84 999.999,99 3.186,48 +41% 

 
Olajšave za dohodnino 

Olajšava Mesečno letno 

splošna olajšava              254,35 3.051,35 

  1.otrok              187,62 2.251,46 

  2.otrok              203,97 2.447,62 

  3.otrok              340,19 4.082,27 

  4.otrok              476,41 5.716,92 

  5.otrok              612,63 7.351,57 

  6.otrok              748,85 8.986,22 

  7.otrok             885,07 10.620,87 

  8.otrok             1.021,29 12.255,52 

  9.otrok           1.157,51 13.890,17 

10.otrok           1.293,73 15.524,82 

  1.otrok s posebno nego              679,83 8.157,99 

Vzdrževan družinski član              187,64 2.251,64 

Vzdrževan invalid           1.359,58 16.314,90 

 
Dodatne olajšave od 01.01.2009 naprej 

 
Dodatna olajšava 

Če je dohodek Je dodatna olajšava 

Mesečno letno Mesečno letno 

Nižja dodatna olajšava         824,80 9.897,60 85,92 1.031,00 

Višja dodatna olajšava             713,11 8.557,30 171,83 2.062,00 
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9.12 DOHODNINA IN DAVEK NA PLAČO V LETU 2008 
 na kazalo 

 

Lestvica davka na plačo za 2008 (in primerjalno za 2007) 

od EUR do EUR leto 2008 Leto 2007 

0,000 688,53 0,0 % 0,0 % 

688,54 1.669,17 1,1 % 2,3 % 

1.669,18 3.129,69 2,3 % 4,7 % 

3.129,70 999.999,99 4,4 % 8,9 % 

 
Lestvica akontacije dohodnine za 2008 (letna in mesečna) 

Mesečno  Letno 

od EUR do EUR Znes.dohod.  od EUR do EUR znes.dohod. 

0,00 598,97 0,00 16%  0,00 7.187,60 0,00 16% 

598,98 1.197,93 95,84 +27%  7.187,61 14.357,20 1.150,02 +27% 

1.197,94 999.999,99 257,56 +41%  14.357,21 999.999,99 3.090,67 +41% 

 
Olajšave za dohodnino 

Olajšava Mesečno letno 

splošna olajšava              246,63 2.959,60 

  1.otrok              181,98 2.183,76 

  2.otrok              197,84 2.374,02 

  3.otrok              329,96 3.959,52 

  4.otrok              462,09 5.545,02 

  5.otrok              594,21 7.130,52 

  6.otrok              726,34 8.716,02 

  7.otrok             858,46 10.301,52 

  8.otrok             990,59 11.887,02 

  9.otrok           1.122,71 13.472,52 

10.otrok           1.254,84 15.058,02 

  1.otrok s posebno nego              659,39 7.912,70 

Vzdrževan družinski član              181,98 2.183,76 

Vzdrževan invalid           1.318,70 15.824,35 

 
Dodatne olajšave od 01.08.2008 naprej 

 
Dodatna olajšava 

Če je dohodek Je dodatna olajšava 

Mesečno Letno Mesečno letno 

Nižja dodatna olajšava         800,00 9.600,00 83,33 1.000,00 

Višja dodatna olajšava             691,67 8.300,00 166,67 2.000,00 
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10 ZGODOVINSKE SPREMEMBE PRI VNOSU PLAČ 
 na kazalo 

10.1 Spremembe pri vnosu 

Spremembe so najbolj opazne pri vnosu nove plačilne liste. Takoj po vnosu šifre delavca 
boste ugotovili: 
- da se spodaj (v delu zaslona, kjer so prikazane olajšave), pokažeta oznaki, ki povesta, 

če je delavec rezident oziroma nerezident ('Rez', 'Nrz') in kakšna je njegova zaposlitev 
('Gla' za osnovno zaposlitev, 'Dod' za dodatno zaposlitev, 'Zun' za zunanje sodelavce 
in 'Štu' za študente na delu). Če se podatek ne ujema z vsebino v personalnih podatkih, 
je prikaz v rumeni barvi, sicer pa beli. 

- da so rubrike prispevkov in odbitkov prazne (razen za zasebnika na šifri '0000', kjer ni 
sprememb). To ni napaka. Potrpite! Opazili boste, da se desno od rubrike za vnos 
datuma plačilne liste nahajata dve novi rubriki, dolgi po 4 mesta, in sicer 'OznREK:' in 
'Doh:'. 

Vnesite datum izplačila in datum plačilne liste, kot ste že navajeni, nato pa 'OznREK:', ki je 
ključnega pomena za nadaljevanje vnosa plače. Vanjo vnesete šifro vrste dohodka (REK 
obrazca), ki se izplačuje. Če poskusite pustiti rubriko prazno, če vnesete napačno šifro ali 
pa, če pritisnete tipko <F2>, se v desnem spodnjem kotu zaslona pripravi seznam možnih 
šifer, ki je videti takole: 
┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi Mesec in leto:11.09 Ozn.Obr:2│BUP:____11,023│NOVO│ 

├─────────────────────────────────Sob──────────Pon────┘              └────┤ 

│Delavec:0003 Kovač Miha DatPlč:15.12.09 Lst:10.12.09 OznREK:████ Doh:████│ 

├───────Od─Do───URE─────BRUTO───────NETO┬─────────Prisp.iz OD─────────────┤ 

│Prisotnost   █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│Praznik      █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│Dopust       █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│Min.delo     █████%█████████ ██████████│                                 │ 

│Stimulacija  █████%█████████ ██████████│                                 │ 

│Nadure       █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│Poslovodenj  █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│Božičnica    ██ ██ █████████ ██████████│                                 │ 

│Bol.1 100%   █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│Bol.1  90%   █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│Bol.1  80%   █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│Bol.2 100%   █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│Bol.2  90%   █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│Bol.2  80%   █████ █████████ ██████████│S K U P A J            ██████████│                                 

│OdpNadMejo         █████████ ██████████├────────Prisp.iz doh─────────────┤ 

│Pogodbe            █████████ ██████████│                                 │ 

│Dejavnost          ████████┌─────────────────────────────────────────────┤ 

│SKUPAJ (176)       ████████│Izberi šifro za REK obrazec                  │ 

│T.rzr:SKP7┌───Neto odbitki─├─────────────────────────────────────────────┤ 

│          │                │1001 Plača in nadomestila plače              │ 

│Bonit: P,D│                │1090 Regres                                  │ 

│██████████│                │1098 Poračun (božičnica)                     │ 

│██████████│                │1106 Avtorsko delo v del.razmerju            │ 

│██████████│                │1108 Poslovodenje                            │ 

│          │                │1501 Doh.iz pog.razm.-pogodbe s pos.davkom██ │ 

│          │                │1502 Doh.iz pog.razm.-pogodbe brez pos.davka │ 

│Min.plača │                │1504 Doh.iz pog.razm.-avtorsko delo          │ 

│████480,00│S K U P A J ████│1507 Doh.iz pog.razm.-osebno dopolnilno delo │ 

│          └────────────────│1601 Doh.iz dejavn.- 25% norm.stroškov       │ 

│   Prevoz ███████ Prehrana ├─────────────────────────────────────────────┤ 

│ Ter.dod. ███████ Dr.nadom │1001 Plača in nadomest.plače█████████████████│ 

│ Jub.nagr ███████          │     ████████████████████████████████████████│ 

├───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤ 

│                                       Rez Gla SK:0 *Ni* Olaj:█████254,28│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Izberite eno od možnosti (REK-1 niso dovoljeni za zunanje sodelavce in študente). Zaslon 
se spremeni: 

- v področju plačil ostanejo samo še rubrike za tista plačila, ki jih je možno vnašati glede 
na izbrano vrsto dohodka (šifro REK), 

- v področjih davkov in prispevkov pojavijo samo tisti, ki se za izbrano vrsto dohodka 
obračunavajo, 

- nad rubriko za vnos šifre REK se pojavi odstotek priznanih normiranih stroškov za to vrsto 
dohodka. 

Taka zaslonska slika nastane, če izberete vrsto dohodka 1501, ki pomeni dohodek iz 
pogodbenega razmerja - pogodbe s posebnim davkom: 

┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi Mesec in leto:11.09 Ozn.Obr:2│BUP:____11,023│NOVO│ 

├─────────────────────────────────Sob──────────Pon────┘ norm:10%     └────┤ 

│Delavec:0003 Kovač Miha DatPlč:15.12.09 Lst:10.12.09 OznREK:1501 Doh:████│ 

├───────Od─Do───URE─────BRUTO───────NETO┬─────────Prisp.iz OD─────────────┤ 

│Pogodbe            █████0,00 ██████████│Ako.Doh.Pog    █25,000 ██████████│ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │S K U P A J            ██████████│ 

│                                       ├────────Prisp.iz doh─────────────┤ 

│                                       │PIZ Pogodbe    ██6,000 ██████████│ 

│                                       │Zdr.Var.Pog    ███████ ██████████│ 

│SKUPAJ (176) █████ █████████ ██████████│Pos.Dav.Pog    █25,000 ██████████│ 

│T.rzr:SKP7┌────────Neto odbitki────────┤                                 │ 

│          │Samopris  ██1,000 ██████████│                                 │ 

│Bonit: P,D│                            │                                 │ 

│██████████│                            │                                 │ 

│██████████│                            │                                 │ 

│██████████│                            │                                 │ 

│          │                            │                                 │ 

│          │                            │                                 │ 

│Min.plača │                            │                                 │ 

│██████████│S K U P A J       ██████████│                                 │ 

│          └────────────────────────────┤                                 │ 

│  Prevoz ██████████ Prehrana ██████████│S K U P A J            ██████████│ 

│Ter.dod. ██████████ Dr.nadom ██████████├─────────────────────────────────┤ 

│Jub.nagr ██████████                    │I Z P L A Č I L O      ██████████│ 

├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ 

│                                        Rez Gla SK:0 *Ni* Olaj:██████████│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Pri izbrani vrsti dohodka '1501' je tudi posebni davek na določene prejemke, upoštevajo se 
vsi trije 'C' prispevki, ki so vneseni v personalne podatke, je pa pri prispevku za PIZ 
spremenjena stopnja, tukaj 6,000%, v personalnih podatkih 6,500%. 

Prav tako so spremenjeni normirani stroški,  10%, kar bi ustrezalo vnosu '90' na koncu 
rubrike 11., stolpec 'Os/mes', tam pa je vneseno '80'. 
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Taka zaslonska slika nastane, če izberete vrsto dohodka 1502, ki pomeni dohodek iz 
pogodbenega razmerja - pogodbe brez posebnega davka: 

┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi Mesec in leto:11.09 Ozn.Obr:2│BUP:____11,023│NOVO│ 

├─────────────────────────────────Sob──────────Pon────┘ norm:10%     └────┤ 

│Delavec:0003 Kovač Miha DatPlč:15.12.09 Lst:10.12.09 OznREK:1502 Doh:████│ 

├───────Od─Do───URE─────BRUTO───────NETO┬─────────Prisp.iz OD─────────────┤ 

│Pogodbe            █████0,00 ██████████│Ako.Doh.Pog    █25,000 ██████████│ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │S K U P A J            ██████████│ 

│                                       ├────────Prisp.iz doh─────────────┤ 

│                                       │PIZ Pogodbe    ██6,000 ██████████│ 

│                                       │Zdr.Var.Pog    ███████ ██████████│ 

│SKUPAJ (176) █████ █████████ ██████████│!!!tukaj je razlika!!!           │ 

│T.rzr:SKP7┌────────Neto odbitki────────┤                                 │ 

│          │Samopris  ██1,000 ██████████│                                 │ 

│Bonit: P,D│                            │                                 │ 

│██████████│                            │                                 │ 

│██████████│                            │                                 │ 

│██████████│                            │                                 │ 

│          │                            │                                 │ 

│          │                            │                                 │ 

│Min.plača │                            │                                 │ 

│██████████│S K U P A J       ██████████│                                 │ 

│          └────────────────────────────┤                                 │ 

│  Prevoz ██████████ Prehrana ██████████│S K U P A J            ██████████│ 

│Ter.dod. ██████████ Dr.nadom ██████████├─────────────────────────────────┤ 

│Jub.nagr ██████████                    │I Z P L A Č I L O      ██████████│ 

├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ 

│                                        Rez Gla SK:0 *Ni* Olaj:██████████│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Pri izbrani vrsti dohodka '1502' ni posebnega davka na določene prejemke, čeprav so 
prispevki v personalnih podatkih isti kot za vrsto dohodka '1501'. 
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Taka zaslonska slika nastane, če izberete vrsto dohodka 1001, ki pomeni plačo in 
nadomestila plače: 

┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi Mesec in leto:11.09 Ozn.Obr:2│BUP:____11,023│NOVO│ 

├─────────────────────────────────Sob──────────Pon────┘              └────┤ 

│Delavec:0003 Kovač Miha DatPlč:15.12.09 Lst:10.12.09 OznREK:1001 Doh:████│ 

├───────Od─Do───URE─────BRUTO───────NETO┬─────────Prisp.iz OD─────────────┤ 

│Prisotnost   ██0,0 █████████ ██████████│Prisp.PIZ      █15,500 ██████████│ 

│Praznik      █████ █████████ ██████████│Prisp.zdr.v    ██6,360 ██████████│ 

│Dopust       █████ █████████ ██████████│Prisp.zapos    ██0,140 ██████████│ 

│Min.delo     ██0,5%█████████ ██████████│Prisp.starš    ██0,100 ██████████│ 

│Stimulacija  █████%█████████ ██████████│Dohodnin    ██████████ ██████████│ 

│Nadure       █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│Poslovodenj  █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│Bol.1 100%   █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│Bol.1  90%   █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│Bol.1  80%   █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│Bol.2 100%   █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│Bol.2  90%   █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│Bol.2  80%   █████ █████████ ██████████│                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │S K U P A J            ██████████│ 

│                                       ├────────Prisp.iz doh─────────────┤ 

│                                       │Prisp.PIZ      ██8,850 ██████████│ 

│                                       │Prisp.zdr.v    ██6,560 ██████████│ 

│SKUPAJ (176) █████ █████████ ██████████│Prisp.zapos    ██0,060 ██████████│ 

│T.rzr:SKP7┌────────Neto odbitki────────┤Prisp.starš    ██0,100 ██████████│ 

│          │Samopris  ██2,000 ██████████│Prisp.pošk.    ██0,530 ██████████│ 

│Bonit: P,D│Sindikat  ██1,000 ██████████│PIZ raz.min    █15,500 ██████████│ 

│██████████│                            │PIZ nepl.od    █15,500 ██████████│ 

│██████████│                            │ZDR nepl.od    ██6,360 ██████████│ 

│██████████│                            │STA.nepl.od    ██0,100 ██████████│ 

│          │                            │ZAP.nepl.od    ██0,140 ██████████│ 

│          │                            │                                 │ 

│Min.plača │                            │                                 │ 

│██████████│S K U P A J       ██████████│                                 │ 

│          └────────────────────────────┤                                 │ 

│  Prevoz ██████████ Prehrana ██████████│S K U P A J            ██████████│ 

│Ter.dod. ██████████ Dr.nadom ██████████├─────────────────────────────────┤ 

│Jub.nagr ██████████                    │I Z P L A Č I L O      ██████████│ 

├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ 

│                                        Rez Gla SK:0 *Ni* Olaj:████254,28│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

Naslednja rubrika, ki jo je potrebno vnesti pred vnosom odstotkov, ur in zneskov, je 4-mestna 
oznaka za dohodnino. Ta vnos pri plačah, izplačanih v letu 2007 še ni obvezen, pri 
obračunih, izplačanih po 31.12.2007 pa že. Pove, kam naj računalnik uvrsti dohodek pri 
poročilih o obračunani akontaciji dohodnine, ki jih je potrebno pripraviti vsako leto do konca 
januarja. Nekaterim REK oznakam vrste dohodka, ki so večje od '1500', računalnik že 
predlaga oznako za dohodnino. Priporočamo, da vsem plačilom, ki ne pomenijo rednih plač 
ali regresa, tudi za nazaj vnesete ustrezne oznake; boste pa to lahko naredili tudi, če boste 
ugotovili, da jih računalnik ni pravilno razvrstil. 
V nadaljevanju je vnos tak, kot ste ga navajeni, s tem, da se zneski prispevkov, ki se 
obračunavajo v fiksnem znesku (npr. prispevek za zdravstveno varstvo od pogodb), na 
zaslonu pojavijo šele, ko vnesete prvo plačilo. 
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10.2 BOŽIČNICA oziroma POSLOVNA USPEŠNOST 
 na kazalo 

 
Od vključno leta 2017 naprej je na voljo ugodnost, da firma enkrat letno izplača izplačilo, 
kjer se za bruto vrednost, ki za leto 2017 znaša 70%, za leto 2018 in naprej pa 100% 
povprečne plače v RS ne obračuna dohodnina. 

V nadaljevanju tega poglavja se tudi za poslovno uspešnost uporablja termin 'božičnica'. 

Da bi bilo tako izplačilo dovoljeno, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 
- pravica do takega izplačila mora biti opredeljena v splošnem aktu delodajalca ali 

kolektivni pogodbi, 
- tako izplačilo morajo dobiti vsi zaposleni. Izjema so zaposleni, ki imajo v individualni 

pogodbi določeno nagrado za poslovno uspešnost in do olajšave niso upravičeni. 

Izplačilo božičnice se poroča z dvema REK-1 obrazcema: 
- z obrazcem '1152' se poroča tisti del plače, ki je oproščen dohodnine; na takem obrazcu 

so vsi delavci, ki so dobili božičnico. 
- z obrazcem '1151' se poroča tisti del plače, ki ima obračunano dohodnino; na takem 

obrazcu so samo delavci, katerih bruto božičnica presega neobdavčeni znesek. 

Dohodnina za redno zaposlene se obračuna na osnovi lestvice. Pri tem se ne upoštevajo 
morebitni obračuni redne plače, ki je izplačana v istem mesecu. Če bi se upoštevali, bi v 
primeru, da je pred tem že bila izplačana plača, kjer je bila upoštevana dodatna olajšava, 
prišlo do zanimivega primera, da se za božičnico, ki je ravno malo pod neobdavčeno mejo, 
pojavi dohodnina. Kako zaposlencu, ki je dobil plačilno listo s tako božičnico, na njej pa 
izračunano dohodnino, pojasniti nekaj, česar nikakor ne pričakuje, pa noben 'strokovnjak' ni 
pomislil. 

Za olajšave v nobenem predpisu niti v nobeni razlagi 'strokovnjakov' ni določeno, ali se 
upoštevajo, ali ne. Če se upoštevajo, ali naj se pri tem upoštevajo že porabljene ola 
- ne upoštevajo (ker se upoštevajo     

Potrebne nastavitve:    

- V '9.Nastavitve' → 'OD-Vr.plačil' je potrebno dodati vrsto plačila za REK-1 obrazca 
'1151' in '1152' kot kaže naslednja slika. 

 
 
- DohoDodatna tako Poračun za nazaj (oziroma božičnica) je narejen na novo. Za izračun 

morate imeti v ta namen vneseno ustrezno vrsto plačila, če je še nimate. Namesto 
posebnega plačila za božičnico se lahko uporabi kar plačilo za poračun. Seveda imate 
lahko dve plačili, posebej za božičnico in posebej za poračun, saj je po novem prostora 
za taka posebna plačila dovolj. Preverite torej v '9. Nastavitve' → 'OD-Vr.plačil', kjer 
mora biti vneseno ustrezno plačilo, nekako takole: 
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10.3 PORAČUN ali BOŽIČNICA, ki se obravnava kot PORAČUN 
 na kazalo 

 
Poračun za nazaj (oziroma božičnica) je narejen na novo. Za izračun morate imeti v ta 
namen vneseno ustrezno vrsto plačila, če je še nimate. Namesto posebnega plačila za 
božičnico se lahko uporabi kar plačilo za poračun. Seveda imate lahko dve plačili, posebej 
za božičnico in posebej za poračun, saj je po novem prostora za taka posebna plačila dovolj. 
Preverite torej v '9. Nastavitve' → 'OD-Vr.plačil', kjer mora biti vneseno ustrezno plačilo, 
nekako takole: 
 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šf Opis k.     Opis          D O F   % p o BD ND BO NO 01 02 03 04 05 06 07 So│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│01 Prisotnost  Prisotnost    R U P 100 3               03 04                10│ 

│02 Dopust      Dopust        R U L 100 3               03 04                20│ 

│03 Min.delo    Minulo delo   R M   100 2                  04                30│ 

│04 Stimulacija Stimulacija   R %   100 2                                    35│ 

│05 Bol.1 100%  Bolez.v br.fi R 1 F 100                                      50│ 

│06 Bol.2 100%  Bolez.v br. Z B 2 B 100                                      55│ 

│07 Regres      Regres        N Z   100                                      70│ 

│08 Praznik     Praznik       R U F 100 3                                    15│ 

│09 Nadure      Nadure        D U D 150                                      45│ 

│11 Poslovodenj Poslovodenje  R U F 100                                      47│ 

│12 Bol.1  90%  Bolez.v br.fi R 1 F  90                                      51│ 

│13 Bol.1  80%  Bolez.v br.fi R 1 F  80                                      52│ 

│16 Bol.2  90%  Bolez.v br. Z B 2 B  90                                      56│ 

│17 Bol.2  80%  Bolez.v br. Z B 2 B  80                                      57│ 

│18 Invalid.    Invalidnina   B 2 B 100                                      58│ 

│20 Božičnica   Božičnica     P Z   100                                      48│ 

│23 Razl.do min Razl.do minim R Z   100 2                                    65│ 

 

Pomembne so oznake v stolpcih 'D', 'O', 'F' in '%', ki morajo biti 'P', 'Z', prazno in 100. 

Kakšna je razlika med poračunom (ali božičnico) in redno plačo, saj so v obeh primerih 
prisotni isti prispevki ter dohodnina in davek na plačo? Razlika je v načinu obračuna 
dohodnine (in, dokler je obstajal, davka na plačo). 
Poračun (ali božičnica, ki je narejena kot poračun) ni iz vidika dohodnine in davka na plače 
nikoli osnova za ostale obračune v istem mesecu. To pomeni, da se v primeru, ko se v istem 
mesecu najprej izplača poračun in nato še redna plača, dohodnina in davek pri redni plači 
obračunata tako, kot da poračuna ne bi bilo. 
Seveda velja tudi obratno, tudi redna plača v istem mesecu nikoli ne vpliva na višino 
dohodnine in davka pri poračunu. 
 
Pri poračunu se vnese znesek poračuna, vendar to ni dovolj. 

Pred zneskom je potrebno vnesti obdobje, za katerega obračun velja. Vnos obdobja je 
pomemben zaradi izračuna dohodnine in davka na plačo. 

- Če obdobje ni vneseno (kar program dopušča) se dohodnina in davek na plačo 
izračunata na enak način kot sta se računala do sedaj, oboje glede na indikatorje, ki so 
postavljeni pri lestvici za obračun dohodnine oziroma lestvici za obračun davka na plačo 
(glavni izbor '9.Nastavitve' → 'Lestvice').  

- Če obdobje je vneseno, potem prva rubrika obdobja pomeni začetni, druga pa končni 
mesec obdobja. Končni mesec, ki je enak mesecu, v katerem se dela poračun, pomeni 
za eno leto nazaj. Če je obračun npr. 03.09 in je vnesen končni mesec 03, to pomeni 
03.2008; vnos 02 pa v takem primeru pomeni 02.2009! Začetni mesec vedno pomeni 
mesec, ki je enak ali pa manjši od končnega. V opisanem primeru bi začetni mesec 11 
pomenil 11.2007, če je bil končni mesec 03, oziroma 11.2008, če je bil končni mesec 02. 
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Grafična ponazoritev: 
 

      2007                    2009                    2009 

  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 

  1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 

      │                       │                       │ 

┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴ 

                ┌─────────┘       │               │     │ └─── tekoči 

                │ ┌───────────────────────────────┘     │      mesec 

    začetni 11 ─┘ │   končni 03 ──┘                     │ 

    začetni 11 ───┘   končni 02 ────────────────────────┘ 

 

Poračun oziroma obračun božičnice je treba napraviti posebej (ne skupaj s plačo). Ima tudi 
svojo oznako vrste dohodka. (REK šifra 1098). Rdeče (temno na črnobelem tiskalniku) je 
označena rubrika za začetni mesec obdobja poračuna. 

┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi Mesec in leto:11.09 Ozn.Obr:2│BUP:____11,023│NOVO│ 

├─────────────────────────────────Sob──────────Pon────┘              └────┤ 

│Delavec:0003 Kovač Miha DatPlč:15.12.09 Lst:10.12.09 OznREK:1001 Doh:████│ 

├───────Od─Do───URE─────BRUTO───────NETO┬─────────Prisp.iz OD─────────────┤ 

│Božičnica    ██ ██ █████████ ██████████│Prisp.PIZ      █15,500 ██████████│ 

│                                       │Prisp.zdr.v    ██6,360 ██████████│ 

│                                       │Prisp.zapos    ██0,140 ██████████│ 

│                                       │Prisp.starš    ██0,100 ██████████│ 

│                                       │Dohodnin    ██████████ ██████████│ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │                                 │ 

│                                       │S K U P A J            ██████████│ 

│                                       ├────────Prisp.iz doh─────────────┤ 

│                                       │Prisp.PIZ      ██8,850 ██████████│ 

│                                       │Prisp.zdr.v    ██6,560 ██████████│ 

│SKUPAJ (176) █████ █████████ ██████████│Prisp.zapos    ██0,060 ██████████│ 

│T.rzr:SKP7┌────────Neto odbitki────────┤Prisp.starš    ██0,100 ██████████│ 

│          │Samopris  ██2,000 ██████████│Prisp.pošk.    ██0,530 ██████████│ 

│Bonit: P,D│Sindikat  ██1,000 ██████████│PIZ raz.min    █15,500 ██████████│ 

│██████████│                            │PIZ nepl.od    █15,500 ██████████│ 

│██████████│                            │ZDR nepl.od    ██6,360 ██████████│ 

│██████████│                            │STA.nepl.od    ██0,100 ██████████│ 

│          │                            │ZAP.nepl.od    ██0,140 ██████████│ 

│          │                            │                                 │ 

│Min.plača │                            │                                 │ 

│██████████│S K U P A J       ██████████│                                 │ 

│          └────────────────────────────┤                                 │ 

│  Prevoz ██████████ Prehrana ██████████│S K U P A J            ██████████│ 

│Ter.dod. ██████████ Dr.nadom ██████████├─────────────────────────────────┤ 

│Jub.nagr ██████████                    │I Z P L A Č I L O      ██████████│ 

├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ 

│                                        Rez Gla SK:0 *Ni* Olaj:████254,08│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Pri podanem začetnem in končnem obdobju se tako dohodnina kot tudi davek na plačo 
računata na osnovi mesečnega deleža. Določi se mesečni delež obdobja, nato pa se z 
lestvicama določi delež dohodnine in davka, ki bi pripadal znesku mesečnega deleža, brez 
upoštevanja drugih dohodkov v istem mesecu. Tako dobljeni mesečni znesek dohodnine 
oziroma davka se pomnoži s številom mesecev obdobja, kar da skupno dohodnino in skupni 
davek. 
Seveda se takoj vidi, da bo država dobila manj, če bo obdobje daljše. Pri dohodnini se to ne 
pozna, če delavec plača manj akontacije, bo pa več plačal na koncu, ko bo prijavil celoletne 
dohodke. Pri davku na plače pa je popolnoma druga pesem, če je znesek poračuna tak, da 
preseže neobdavčeni znesek po lestvici. Ker pri tem davku ni letnega poračuna, država pri 
daljšem obdobju dobi manj. Morda so pri cesarju mislili na tak izračun, ki bi mesečnim 
deležem prištel že izplačane plače mesecev, na katere se davek nanaša in nato na taki 
osnovi računal davek na plačo, vendar nismo nikjer zasledili podobnega navodila. 
Obdobje za poračun ne more biti daljše od 12 mesecev. To pa je zapisano v predpisih! 

Primer izračuna davka na plačo, če je znesek poračuna 1.000,00 EUR, z lestvico, ki velja za leto 2007: 

Poračun za en mesec: mesečni delež 1.000,00, to je več od 688,53 EUR in manj kot 1669,17 
EUR, torej bo 2,3% davka na plačo, 23,00 EUR. 

Poračun za dva meseca: mesečni delež 500,00, to je manj od 688,53 EUR, torej ne bo nič 
davka na plačo. 

Vseeno priporočamo, da z dolžino obdobja ne pretiravate! 
 
Če obstaja več plačil, npr. tako poračun kot božičnica, velja za vsa taka plačila na isti plačilni 
listi isto obdobje. Vnaša se pri tistem plačilu, ki je na zaslonu prikazan najprej! 
 
 

10.4 POSLOVODENJE 
 na kazalo 

 
Poslovodenje je kategorija plačila, ki je program POSLI ne podpira. Podpira jo program 
PLACE; od verzije V6.02 R04 naprej je tudi v POSLI dovoljeno v omejeni verziji.  
Poslovodenje je neke vrste pogodbeno delo, ki pa se DURS-u javlja z REK-1 obrazcem in 
ima s tem status zaposlitve. Zato so za uporabo poslovodenja potrebne posebne nastavitve: 
 
OD-Vr.plačil: Definirana mora biti vrsta plačila 'Poslovodenje'. Dovoljeno je 

aktivirati tako vnos ur kakor tudi zneskov. Pomembna je oznaka 'P' v 
stolpcu '1' nastavitve, 3.zaslon (2-krat F12), ki vrsto plačila določa; V 
POSLI ni stolpca '1', zato mora kratki opis plačila vsebovati tekst 
'POSLOVOD' (lahko z malimi ali velikimi črkami). 

Personalni podatki: Delavec mora imeti oznako zaposlitve (rubrika 03. 4.del): 
'G' - glavna zaposlitev (lahko tudi prazno), ali 
'D' - dodatna zaposlitev. 
Ostale oznake niso dovoljene, torej ne poskušajte z oznako 'Z', ki 
pomeni zunanjega sodelavca, čeprav je mamljivo. 
Vnesen mora biti tudi podatek o prispevku v breme firme za 
poslovodenje, dohodnino pa računalnik najde v podatkih na šifri 
'9999' (uporabi kat tisto za redno delo, s tem, da bo stopnja 
avtomatsko 25% (glej sliko). 

Vnos plač.liste: Obvezno morate uporabiti eno od oznak REK obrazca '1108', '1141' 
ali '1144'. Po vnosu se na zaslonu pojavijo samo plačila, ki so v 'OD-
vr.plačil' ustrezno označena! 
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┌──────────────────────────────────LABOD_DD.P──────────────────────────────────┐ 

│ PERSON - Personalni podatki                            delavec          SPR. │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│01.Šifra:0010 02.Priimek,ime:KOVAČ███████████████ JANEZ██████████ PosPart:____│ 

│              03.D.Št/DN/R/Z:12345679███████████████████████__________ █ D N: │ 

│04.Pošt,kraj:8000 NOVO MESTO███████    07.Dat.rojst./De.doba:03.04.45 ██.  . █│ 

│       ulica:    TRDINOVA 5B███████    08.Dat.vstopa/izstopa: █.  . █ ██.  . █│ 

│05.Rš/Emšo: █████████ 2908949500488    09.Tar.razred/Iz.M4/I: █ █ █ █ Delov: █│ 

│06.Tel: █████████████ 10.OR/HK:T ████████████████ ██ 24101-1002401616 1037 624│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   N Os/Mes     Stp/Št     Znesek Pr Prej Naziv prej Vp 33.D/SM/I: ███ 1430 ██│ 

│11.2 RD████████ ██████ ██████████ 47 0031 Pr2 PogPIZ ██ 34.Prev: █████ █_█████│ 

│12.  ██████████ ██████ ██████████ ██ ████ ██████████ ██ 35.Preh: █████ █_█████│ 

│13.  ██████████ ██████ ██████████ ██ ████ ██████████ ██ 36.Bonit.: █ █████████│ 

 
 
 
 

11 DRUGA ZGODOVINA 

11.1 SPREMEMBE OD 01.01.2017 naprej 
  na kazalo 

Od 01.01.2017 naprej se bodo uporabljale naslednje novosti:  

Spremenjena je dohodninska lestvica. Meja, do katere je prejemnik plače upravičen do višje 
dodatne olajšave, je povišana  

Za obračun poslovne uspešnosti sta pripravljena dva nova REK-1 obrazca: 
1151 - Del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom, določenim v 44.členu ZDoh-2, in 
1152 - Del plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo. 

Opomba: za enak obračun se pogosto uporablja naziv 'božičnica'.  

Za uporabo takega obračuna je treba pripraviti naslednje: 

- v '9. Nastavitve': 

V 'Mes.nastavitve' je potrebno vnesti povprečno plačo v RS, kot kaže naslednja slika: 

 

- V 'OD-Vr.plačil' je potrebno vnesti novo ali poiskati in spremeniti obstoječe plačilo, ki ga 
nameravate uporabiti v ta namen. Če spremenite obstoječega, morate poprej zagotoviti, 
da ni bil že uporabljen za kaj drugega. Obvezno mora biti črka 'R' v stolpcu 'D', črka 'Z' v 
stolpcu 'O' in oznaki '1151,1152' v stolpcu 'Oznake REK', kot kaže naslednja slika: 

 

- Nato pa na običajen način vnašate podatke v plačilne liste. V rubriki 'OznakaREK:' vedno 
izberete obrazec '1152', torej za tistega, ki se oddaja za neobdavčen del, rubrika 
'OznakaDoh:' pa ostane prazna. Če bo znesek manjši od meje (ta znaša 70% povprečne 
plače v RS), se dohodnina ne obračuna. Če bo znesek večji, se od zneska nad mejo 
dohodnina obračuna po splošnih pravilih za obračun dohodnine, Takole: 
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- izračuna se razlika med mejo in skupnim zneskom plačilne liste, 
- izračuna se tej razliki pripadajoč delež prispevkov, ki se odšteje od prej določene 

razlike in to je osnova za izračun dohodnine. Ta osnova se zmanjša za še morebitne 
neupoštevane (neporabljene) olajšave v mesecu izplačila in na osnovi tega se 
izračuna dohodnina preko lestvice. Pri tem se upošteva morebitni drug obračun z 
izplačilom v istem mesecu. 

 Izračun dohodnine torej deluje povsem enako, kot pri običajnih obračunih, Razlika je 
samo v tem, da se 100% povprečne plače v RS (za izplačila do 31.12.2017 70%) ne 
upošteva v dohodninski osnovi, ki je zato manjša. 

- Tudi podatki za M4 se pripravijo na enak način kot pri redni plači, s tem da nosijo samo 
znesek, ker ur ni.  

- Izpis plačilnih list, izpis rekapitulacije in ostali izpisi se izdelujejo povsem enako kot pri 
redni plači. 

Omejitev: za plačilno listo z oznako REK 1151 ali 1152 sicer lahko nastavite več vrst plačil, 
npr. prvega z imenom 'Posl.uspeš.' in drugega z imenom 'Božičnica'. Na 
zaslonu se pojavita obe, vendar v isti plačilni listi lahko uporabite samo eno od 
njiju. To se pogosto zgodi v servisih, ki imajo skupne nastavitve, pa neke stranke 
hočejo 'božičnico', neke druge pa 'poslovno uspešnost'. 

Naslednja slika kaže plačilno listo obračuna poslovne uspešnosti, ki predstavlja prvo 
izplačilo v mesecu januarju 2017, torej se upoštevajo tudi olajšave. 

 

Izračun dohodnine lepo prikazuje izpis, ki ga dobite po F4 → '7.Izrač.dohod.': 
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Zdaj pa še REK obrazca: 

Za vsi deleži do meje, ki znaša 70% povprečne plače v RS, se morajo javljati preko REK 
obrazca 1152, morebitni deleži nad mejo pa preko REK obrazca 1151. Kako to računalnik 
naredi, saj so vse plačilne liste v celoti vnesene na oznako 1152? 

Pri pripravi REK obrazcev računalnik za oznako 1152 preveri, ali ima kakšno plačilno listo, 
kjer skupni bruto znesek presega mejo. Če je tako, ponudi dva REK obrazca, oba pa izhajata 
iz plačilnih list, narejenih na 1152. Naslednja slika to prikazuje: 

 

Ker gre za dvojnost, mora računalnik vedeti, kaj je izvor podatkov in kateri REK naj na osnovi 
tega naredi. Rubrika 'Kateri REK-1:' na zgornji sliki predstavlja izvor, zato se vanjo prenese 
bodisi edina bodisi prva od obeh oznak iz vrstice seznama spodaj levo. Takoj po prenosu 
se odpre nova rubrika, kamor računalnik predlaga ciljni REK obrazec, to pa je bodisi edina, 
bodisi druga od obeh oznak iz vrstice seznama. Ta predlog potrdite. 

 

Od tu naprej gre postopek po standardnem načinu. 

Seveda, če imate mazohistične težnje, lahko naredite za tiste prejemnike plačila uspešnosti, 
ki presegajo mejo, po dve plačilni listi. Prvo z oznako '1152' z zneskom do meje in drugo z 
oznako '1151' in zneskom, ki presega mejo. Računalnik se ne bo pritoževal, imeli pa boste 
več dela. 

Ne vemo, ali je napaka ali ne, vendar za ta dva obrazca pri oznaki, da gre za invalidsko 
podjetje, rubrike '013a število zaposlenih invalidov' ne sprejme. Za obrazec '1001' to 
rubriko sprejme. 
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11.2 SPREMEMBE OD 01.01.2016 naprej  
  na kazalo 

Od 01.02.2016 naprej se bodo uporabljale naslednje novosti:  

Podatki za M4 se ne posredujejo več s posebno obdelavo enkrat letno, temveč skupaj s 
plačo preko REK obrazcev. Več o tem najdete, ko tukaj kliknete navodila. 
  

11.3 SPREMEMBE OD 01.01.2014 / 01.02.2014 naprej 
  na kazalo 

Od 01.02.2014 naprej se bodo uporabljale naslednje novosti:  

OPSVZ in OPSVL: 

V obrazec OPSVZ (ki bo veljal za obračune od vključno za februar 2014 naprej) so dodane 
nove rubrike. Omogočajo oddajo obračuna po novih predpisih, kjer velja: 

- za obračun osnova ni več predpisana, temveč se določa na osnovi dobička preteklega 
obdobja. V ta namen se uporabi ista rubrika kot poprej, seveda pa morate sami poskrbeti, 
da vnesete pravilno osnovo. Za tiste, ki so začeli s samozaposlitvijo, se lahko uporabi 
minimalna osnova za prispevke, kot velja za zaposlene. Lahko je tudi večja. Omejitve 
imate opisane v nadaljevanju in so prepisane iz pravilnika iz uradnega lista. 

- v primeru, da zavezanec ugotovi, da v tekočem letu ne bo dosegel dohodkov kot v 
predhodnem, je možno, da uveljavlja olajšavo, vendar največ v višino 20%. 

- Za prispevke za ZZ (zdravstveno varstvo) je minimalna osnova v letu 2014 60% 
povprečne plače v RS. Ker je minimalna osnova za prispevke lahko manj od tega, je treba 
v takem primeru dodatno vnesti osnovo za prispevke ZZ. Za OPSVL to zdaj ne velja, zato 
rubrika takrat ni vnosna; kolikor pa poznam našo pogoltno oblast, bo kmalu; če bo tako, 
bomo popravili, pripravljeno je že!  

Da bi bile vse te različne variante obračuna omogočene, so na zaslonu za vnos obrazca 
OPSVZ dodane 3 nove vnosne rubrike, namembnost edine do zdaj pa se je spremenila. 

Dodani sta še dve (za OPSVZ samo ena) informativni rubriki, ki kažeta šifro zavarovalne 
podlage in zavarovalne podlage 2 (OPSVL); ta nosi vsebino, ki se prenese iz personalnih 
podatkov, kot kaže slika v nadaljevanju.  

Nove rubrike na plačilni listi za OPSVZ kaže naslednja slika. 

 

http://www.aplicom.org/prenosi/POSLI_DOC/P_PLL_M4.pdf
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'Mesečni fond:' V to rubriko se vpiše osnova za prispevke, ki je določena na podlagi 
dobička v preteklem obdobju. Določitev je opisana v pravilniku iz 
uradnega lista (izvleček je v nadaljevanju opisa novosti na obrazcu 
OPSVZ in OPSVL). 
Če za zavezanca v tega ni možno določiti, ker je ravno začel in zato 
nima preteklega obdobja, ostane ta rubrika prazna. 
Po vnosu te osnove se samodejno predlaga osnova za prispevke. Če 
je osnova za ZZ prispevke manjša od osnove za druge prispevke, se 
popravi tudi ta; če je večja, ostane taka, kot je. 

'%Zman:' Odstotek zmanjšanja osnove iz predhodne rubrike. Največ 20%. 
Če zavezanec, kateremu je možno določiti osnovo za prispevke na 
podlagi dobička, ugotovi, da je osnova neustrezna glede na 
pričakovani promet v naslednjem obdobju, lahko uveljavi zmanjšanje 
osnove iz predhodne rubrike. Pri tem se tam vpisani zneska ne sme 
zmanjšati, ker mora biti zapisan v OPSVZ (OPSVL) obrazec. 
Zmanjšanje se doseže z vpisom odstotka v to rubriko. 
Po vpisu novega odstotka se spremeni tudi osnova za prispevke, 
osnova prispevke ZZ pa samo, če je bila manjša od nove osnove za 
druge prispevke.     

'Osn.za prisp. Zz:' Tu se vpiše osnova za prispevke ZZ (zdravstveno varstvo). Običajno 
bo enaka kot osnova za ostale prispevke in jo od tam enostavno 
prepišete. V večini primerov se tudi sama postavi. 
Po pritisku na tipko F2 se v to rubriko prepiše osnova za ostale 
prispevke.  

'Osn.za prispevke:' V to rubriko se vpiše osnova za prispevke, ki niso za ZZ. Vnos osnove 
na podlagi dobička v rubriko 'Mesečni fond:' avtomatsko spremeni 
tukajšnjo vsebino. Ker je možno, da se zavezanec odloči za večjo 
zavarovalno osnovo (pri tem je seveda potrebno upoštevati zakonske 
omejitve), tukaj lahko to vnesete. 

'ZvPodl:' Oznaka zavarovalne podlage. Na plačilni list je ne morete vnesti. Ob 
izdelavi nove plačilne liste se prenese iz personalnih podatkov. Služi 
zato, da eDavki ne javljajo tečnega opozorila, da se oznaka 
zavarovalne podlage ne ujema s podatki iz registra. Na plačilni listi za 
OPSVL je še podobna rubrika za zavarovalno podlago 2. 

 

V personalne podatke zavezanca je možno postaviti vrednosti, ki se predlagajo ob izdelavi 
nove OPSVZ / OPSVL plačilne liste. Postavijo se v rubrike 38., 39., 40., 42. In 43. 

 



-133- 

 

Izvleček iz predpisa o izpolnjevanju OPSVZ obrazca iz Uradnega lista: 
 
OPSVZ rubrika 085 se polni iz rubrike '%Zman;' 
 
Polje označi zavezanec, če oceni, da njegova zavarovalna osnova, določena na podlagi doseženega 
dobička v preteklem letu, v skladu s 145. členom ZPIZ-2 in Pravilnikom o določanju zavarovalne 
osnove (Uradni list RS, št. 89/13) ne ustreza pričakovanemu dobičku v tekočem letu, in se na tej 
podlagi odloči za zmanjšanje zavarovalne osnove. V polje se vpiše odstotek zmanjšanja polne 
zavarovalne osnove, ki lahko znaša največ 20 odstotkov. Zavezanec lahko zmanjšanje zavarovalne 
osnove uveljavlja enkrat za posamezno obdobje določanja zavarovalne osnove na podlagi 
doseženega dobička za preteklo leto. Zavezanec mora podatek o uveljavljanju zmanjšanja 
zavarovalne osnove ter o izbranem odstotku zmanjšanja dosledno vpisovati v mesečni obračun 
prispevkov za socialno varnost do njegove odločitve za zvišanje zavarovalne osnove, določitve nove 
zavarovalne osnove na podlagi doseženega dobička ali začetka plačevanja prispevkov na podlagi 
odločbe davčnega organa zaradi ugotovljene nepravilne zavarovalne osnove.  
 

105 Polna zavarovalna osnova (se polni iz vrednostnega dela rubrike 'MesečniFond:')  
 
Vpiše se znesek zavarovalne osnove, ki je zavezancu, ki je zavarovanec po 15. členu ZPIZ-2 
(samozaposlene osebe), določena na podlagi doseženega dobička, v skladu z drugim odstavkom 
145. člena ZPIZ-2. Znesek polne zavarovalne osnove se za navedene zavezance določi na podlagi 
dobička, ugotovljenega v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani  
obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, 
preračunanega na mesec. Tako določen dobiček se pri določitvi zavarovalne osnove za 
zavarovanca iz 15. člena ZPIZ-2 zniža za 25 % (oziroma v letu 2014 za 30 %, v letu 2015 pa za 
28 %).  
Zavarovalna osnova ne sme biti nižja od 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki 
Sloveniji, preračunane na mesec oziroma v prehodnem obdobju ne sme biti nižja od: zneska 
minimalne plače za leto 2013 v letu 2014, zneska 54 % zadnje znane povprečne letne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljnjem besedilu: PP) v letu 2015, 56 
% PP v letu 2016, 58 % PP v letu 2017.  
V znesku polne zavarovalne osnove se ne upošteva znižanje zavarovalne osnove, če ga zavezanec 
uveljavlja na podlagi oznake v polju 085. 
Če je zavarovalna osnova, ugotovljena na podlagi dejanskega dobička za leto, v katerem je bilo 
uveljavljeno znižanje zavarovalne osnove, presegla znižano zavarovalno osnovo, od katere so se 
plačevali prispevki za več kot 20 %, se v prihodnjem obdobju, v katerem se plačujejo prispevki po 
na novo določeni zavarovalni osnovi, kot znesek polne zavarovalne osnove vpiše zavarovalna 
osnova, določena na podlagi dejansko ugotovljenega dobička, povečana za 20 %.  
Za zavezanca ob vstopu v zavarovanje se vpiše: 
– za zavarovanca iz 15. člena ZPIZ-2 (samozaposlene osebe) znesek 60 % PP oziroma v 

prehodnem obdobju: znesek minimalne plače za leto 2013 v letu 2014, znesek 54 % PP v letu 
2015, 56 % PP v letu 2016 in 58 % PP v letu 2017;  

– za zavarovanca iz 16. člena ZPIZ-2 (družbeniki) znesek 90 % PP oziroma v prehodnem obdobju: 
znesek minimalne plače za leto 2013 v letu 2014, 65 % PP v letu 2015, 70 % PP v letu 2016, 75 
% v letu 2017, 80 % v letu 2018 in 85 % v letu 2019;  

– če je bil zavarovanec iz 15. člena ZPIZ-2 ali zavarovanec iz 16. člena ZPIZ-2 v obdobju šestih 
mesecev pred vstopom v zavarovanje zavarovan na enaki zavarovalni podlagi, se vpiše znesek 
zavarovalne osnove, od katere je prispevke plačeval pred izstopom iz zavarovanja, brez 
upoštevanja znižanj in povečanj zavarovalne osnove iz 11. člena Pravilnika o določitvi 
zavarovalne osnove.  

Za zavezanca – verskega delavca se vpiše znesek osnove za plačilo prispevka, ki skladno s četrtim 
odstavkom 147. člena ZPIZ-2 znaša 60 % PP oziroma v prehodnem obdobju: znesek minimalne 
plače v letu 2014, 54 % PP v letu 2015, 56 % PP v letu 2016 in 58 % PP v letu 2017.  
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Opisi polj 110, 120, 130 in 170 se spremenijo tako, da se glasijo:  
 

110 Mesečna osnova za polni delovni čas  
 
Vpiše se število ur v mesecu obračuna za polni delovni čas, upoštevaje polni tedenski sklad ur – 40 
ur in število delovnih dni v mesecu obračuna in ne glede na dejanski tedenski sklad ur zavezanca 
ter ure rednega dela zavezanca v mesecu obračuna (število dni v mesecu obračuna, zmanjšano za 
število sobot in nedelj v mesecu obračuna, ter pomnoženo z 8 ur). Vpiše se tudi znesek zavarovalne 
osnove za mesec obračuna, kot je za zavezanca določena v skladu s 145. členom ZPIZ-2 oziroma 
do določitve zavarovalne osnove na podlagi doseženega dobička v letu 2013 na podlagi 209. člena 
ZPIZ-1 (npr. znesek minimalne plače za mesec obračuna, če je zavezanec v skladu z 209. členom 
ZPIZ-1 uvrščen v prvi razred zavarovalnih osnov). V znesku mesečne osnove za polni delovni čas 
se upošteva tudi odstotek znižanja zavarovalne osnove, ki ga zavezanec uveljavlja, če ocenjuje, da 
polna zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu dobičku v tekočem letu (odstotek, ki se vpiše 
v polje 085).  
Če se zavezanec odloči za plačevanje prispevkov od osnove, ki je višja od polne zavarovalne 
osnove, določene na podlagi doseženega dobička (podatek v polju 105), se vpiše znesek višje 
zavarovalne osnove. Ta osnova ne sme presegati zneska 2,4-kratnika povprečne plače za 
predzadnji mesec pred mesecem obračuna, če je za zavezanca zavarovalna osnova določena na 
podlagi 209. člena ZPIZ-1 oziroma 3,5-kratnika povprečne letne plače zaposlenih v Republiki 
Sloveniji, če je za zavezanca zavarovalna osnova določena na podlagi 145. člena ZPIZ-2.  
Za zavezanca – verskega delavca se vpiše znesek osnove za plačilo prispevka, ki skladno s četrtim 
odstavkom 147. člena ZPIZ-2 znaša 60 % PP oziroma v prehodnem obdobju: znesek minimalne 
plače v letu 2014, 54 % PP v letu 2015, 56 % PP v letu 2016 in 58 % PP v letu 2017.  
Podatek o znesku mesečne osnove za polni delovni čas se vpiše v polje »Osnova« ter v polje 
»Osnova ZZ«.  
Če je v primeru zavarovanca iz 15. člena ZPIZ-2 (samozaposlene osebe) ter zavarovanca – 
verskega delavca znesek v polju »Osnova« nižji od zneska 60 % PP, se v polje »Osnova ZZ« vpiše 
znesek 60 % PP (v skladu z določbo 51. člena ZZVZZ).  
 

120 Redno delo  
 
Vpiše se število ur rednega dela zavezanca (upoštevaje tedenski sklad ur zavezanca, obdobje 
zavarovanja v mesecu obračuna in število ur zadržanosti od dela) ter znesek pripadajoče osnove za 
prispevke, ločeno za znesek »Osnove« ter za znesek »Osnove ZZ«.  
Za invalida, ki ima pravico do dela s skrajšanim delovnim časom od polnega po predpisih, ki urejajo 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se vpiše število ur, dejansko prebitih na delu s krajšim 
delovnim časom. Število ur zadržanosti od dela, za katere ta zavezanec prejema nadomestilo od 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, se vpiše v polje 160.  
 

130 Zadržanost od dela – v breme zavezanca  
 
Vpiše se število ur zadržanosti od dela, za katere je zavezanec sam dolžan obračunati in plačati 
prispevke za socialno varnost (npr. odsotnost od dela za čas bolezni do 30 delovnih dni). Vpiše se 
tudi znesek pripadajoče osnove za prispevke, ločeno za znesek »Osnove« ter za znesek »Osnove 
ZZ«.  
 

170 SKUPAJ  
 
Vpiše  se skupno število ur za mesec obračuna, ki ustreza tedenskemu številu ur polnega delovnega 
časa zavezanca (podatek v polju 060) ter znesek pripadajoče zavarovalne osnove, in sicer ločeno v 
polju »Osnova«, od katere se obračunajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za 
starševsko varstvo ter za zaposlovanje in v polju »Osnova ZZ«, od katere se obračunajo prispevki 
za zdravstveno zavarovanje. 
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Plačila, ki se poročajo z REK-1 in REK-2: 

Pri redni plači (REK-1) se vsi prispevki obračunavajo od minimalne osnove za prispevke 
(prej se je temu reklo minimalna plača), kar pomeni, da se obračunajo tudi za zdravstveno 
varstvo in poškodbe pri delu; do 01.02.2014 se ti prispevki niso obračunavali. 

Pri pogodbenem delu (REK-2) se v obračunava dodaten prispevek 6,36% za zdravstveno 
varstvo v breme delojemalca. 

Za tiste, ki prejemajo pogodbeni dohodek in niso na noben način vključeni v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se obračuna prispevek PIZ 15,5% v breme 
delojemalca. Neto bo kar precej manjši! Za take obračune se namesto REK-2 1501, 1502, 
1503 in 1504 uporabijo 2501, 2502, 2503 in 2504. Težko vam povemo, kako določite, ali se 
teh 15,5% mora obračunati ali ne. Zanesljivo ne upokojencem, to vemo. Razlaga je 
napisana tako, da je vprašanje, ali jo razume tisti, ki jo je napisal.  
Za enak pogodbeni bruto bo neto kar precej manjši. Pa so jih zašili, barabe, ki si upajo delati 
po pogodbi! 

Zaradi spremembe obračuna prispevkov so se spremenili: 
- podatki o prispevkih (dodani so novi), in 
-  in podatki v personalnih podatkih, ki krmilijo obračun prispevkov. 

Prikaz sprememb v nadaljevanju je samo informativen. Prispevke v nastavitve računalnik 
sam doda, ko novo verzijo programa prvič zaženete. Spremembe v personalnih podatkih pa 
se naredijo, ko prvič vstopite v segment 'Personalni podatki' in vtipkate šifro '9999', kar 
pomeni podatke o firmi. Novosti so takoj na zaslonu, vaša naloga je samo, da v osvetljeni 
rubriki 'Pozicija:' (levo spodaj) pritisnete Enter in jih s tem potrdite.  

Nič hudega, če boste na to pozabili. Ko boste prvič poskusili izračunati plačo, vas bo 
računalnik opomnil in ne bo hotel nadaljevati, dokler postopka ne izvedete. 

Podobno boste postopali, če komur koli obračunavate pogodbeno delo in imate v ta namen 
zanj v njegovih personalnih podatkih že pripravljeno dohodnino in prispevke za delovno 
razmerje z oznako 'C', ki pomeni pogodbe. Preden vam bo dovolil v plačilno listo vnesti 
zneske, bo zahteval, da uredite podatke o prispevkih. Aktivirali boste programski segment 
'Personalni podatki' in poiskali ustrezno osebo, nato pa bo računalnik že predlagal 
manjkajoče podatke o prispevkih. Podobno, kot na podatkih o firmi, to potrdite z Enter.   

Novi prispevki: 
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Naslednji sliki kažeta, kako naj bodo po 01.02.2014 vnesene karakteristike o uporabljenih 
prispevkov na podatkih o firmi: 

Zasebniki, prispevki od 01.02.2014 naprej 

 

Ker je ravno priložnost, je računalnik ob predlogu sprememb vrstni red vnosa uporabljenih 
prispevkov popravil tako, da je vse skupaj bolj pregledno. Najprej so standardni prispevki v 
breme delojemalca, nato standardni v breme delodajalca, izza teh pa podatki za dohodnino. 
Čisto na koncu so še tisti, ki se sicer štejejo, kot da so v breme delojemalca, pa jih plača 
delodajalec. To sta prispevka za PIZ in ZZZS iz razlike do minimalne osnove (prej minimalne 
plače) in ista prispevka iz neplačane odsotnosti. 

Podjetja in društva (podobne spremembe kot pri zasebnikih, s tem, da so med posameznimi 
oznakami lahko presledki (kot kaže slika): 

 

Opomba: presledki niso nujni, so posledica zgodovine, ko se je z njimi krmililo izpisovanje 
ločenih prenosnih nalogov za plačo in za refundirane boleznine.  



-137- 

Shranjene slike vnesenih prispevkov na podatkih o firmi: 

Zasebniki, prispevki pred 01.02.2014 

 

Podjetja in društva, prispevki pred 01.02.2014 

 

Od 01.01.2014 naprej se bodo uporabljale naslednje novosti: 

REK analitski del REK obrazcev je zelo razširjen. Za vsakega zaposlenega se poleg 
dosedanjih podatkov poročajo še: 

- podatki o vzdrževanih družinskih članih in posebej o otrocih, 

- podatki, ki so potrebni za izračun davčnega odtegljaja, 

- podatki o plači, nadomestilu plače in bonitetah, 

- podatki o plačilih, ki niso osnova za dohodnino. 

Da bi vse to zagotovili, so spremenjeni segmenti 'Personalni podatki', 'Potni nalogi' in 
seveda segment 'Plačilni listi'. 
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11.3.1 Spremembe segmenta 'Personalni podatki' 

  na kazalo 

Dobite jih dobite po pritisku tipke F12 v rubriki 'Pozicija:' imajo dodaten stolpec, kamor 
vnesete rojstni datum. Za oznake v stolpcu 'Oz', ki začnejo s črko A ali B, je vnos rojstnega 
datuma obvezen. 

 

 

11.3.1.1 Podatki o olajšavah za dohodnino 
  na kazalo 

Enaki so kot poprej. Pri zaslonski sliki, ki ima 43 ali več vrstic (kar je odvisno od nastavitve 
programa), so že v osnovi prikazani na zaslonu, če pa je vrstic manj, jih dobite po pritisku 
tipke F2 v rubriki 'Pozicija:'. 

Glede na kontrole, ki jih predvideva analitski del REK-1 obrazca, se delavec več ne more 
odločiti, ali bo ob majhni plači uveljavljal posebno splošno olajšavo. Če je plača premajhna 
jo dobi, sicer pa ne. Vnos ustrezne indikacije (črka 'N') je še vedno omogočen; če pa bodo 
eDavki to zavračali, boste morali popraviti in plačilne liste vseh takih zaposlencev ponovno 
preračunati. 

Pri izdelavi plačilne liste računalnik kontrolira, če se vnesene olajšave za vzdrževane otroke 
in druge družinske člane ujemajo z vnesenimi družinskimi člani. Če se ne, vas v posebnem 
okencu na to opozori in pojasni, kako lahko naredite uskladitev. 

11.3.1.2 Podatki o bonitetah 
  na kazalo 

Enaki so kot poprej, vendar so bili razčlenjeno dostopni samo na programu PLACE, v 
programu POSLI pa jih je bilo možno vnesti samo kot skupni znesek. Dobite jih po pritisku 
tipke F3 v rubriki 'Pozicija:'. Pazite, ko to berete. Smo v segmentu 'Personalni podatki' in 
ne v segmentu 'Plačilni listi'. 

Možnih vrst bonitet je več, kot jih predpisuje REK obrazec. Dovoljene so tudi tiste, ki so bile 
nekoč že definirane, pa so se potihoma ukinile. Ker pri naši oblasti in njenih zvestih uradnikih 
nikoli ne vemo, kaj bodo zopet pogruntali, so te vrste bonitet ostale dostopne. Zaenkrat jeh 
ne biste uporabljali. Veljavne so: 
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- uporaba osebnega vozila za lastne potrebe. Pri tej 
boniteti je potrebno vnesti tudi registrsko številko 
vozila, ki je zaposlencu dan za osebno uporabo. 
Čeprav REK obrazec dopušča, da ima posamezen 
zaposlenec v osebni uporabi tudi več različnih vozil, 
program sprejme eno samo, zato prosim, ne javljajte, 
da je to napaka. Kljub povpraševanju nismo naleteli 
na situacijo, ko bi nekdo imel v uporabi več takih 
vozil. Če bi se tak primer res pojavil, predlagamo, da 
to direktno popravite v samem REK obrazcu, 

- nastanitev zaposlenca, ki jo zanj plača firma, 

- zavarovalne premije, ki jih za zaposlenca plača 
firma, 

- druge bonitete. 

 

 

Tako se vnašajo podatki o bonitetah v programu PLACE 
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11.3.1.3 Podatki o nepremičninah v lasti vnesene osebe 

  na kazalo 

Dodani so na novo. Vnesti jih morate za tiste, ki jim firma plačuje zanje najemnino in v ta 
namen izdeluje REK-2 obrazce z oznakami 17xx. Če ima firma od iste osebe v najemu več 
nepremičnin, je treba vnesti vsako posebej. 

Rubrike za vnos dobite tako, da v rubriki 'Pozicija:' pritisnete tipko F7. Vnos je podoben kot 
za vzdrževane družinske člane, vnašajo pa se: 

- šifra in naziv katastrske občine, kjer je nepremičnina, 

- številka parcele, 

- številka stavbe ali stanovanjske enote. Številka stanovanjske enote je tisto, kar je na 
ploščici, ki so jo nekje nad vrati pritrdili delavci GURS-a. Lahko tudi, da bo treba pri 
stanovanjski enoti vnesti številko stavbe in številko stanovanjske enote; to ni nikjer točno 
definirano, v analitskem delu REK-2 obrazca pa je v ta namen predviden en sam stolpec. 

- neto znesek plačane najemnine. 

   

11.3.2 Spremembe segmenta 'Potni nalogi' 
  na kazalo 

Po 01.01.2014 je treba med drugim poročati tudi o stroških službenih poti zaposlencev, torej 
o potnih nalogih, ki jim jih je firma že plačala. Te podatke je sicer možno vnesti v plačilne 
liste ročno, lahko pa tam tudi zahtevate, da jih računalnik sam sešteje. Način, kako jih 
seštevati, bo še dorečen, vsekakor pa potni nalogi potrebujejo indikacijo, da so in, kdaj so 
bili plačani. 

Na zaslon za vnos potnih nalogov je dodana rubrika '16.Dat.plačila:' za vnos datuma, ko je 
firma delavcu stroške poti plačala, takole: 
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Vnos datuma hkrati pomeni, da je bil delavcu potni nalog plačan in, kdaj se je to zgodilo. 
Delnega plačila potnega naloga program POSLI / PLACE ne pozna. 

Datum plačila potnemu nalogu lahko vnesete na dva načina. 

Prvi je običajen. Na zaslon prikličete potni nalog, mu vnesete datum in spremembo potrdite. 
Če je potnih nalogov veliko, to lahko pomeni precej dela. 

Drugi vam lahko to precej olajša. V rubriki '01.Številka P.P.:' pritisnete kombinacijo tipk 
Alt/F3 in dobite seznam potnih nalogov. Podoben je standardnemu seznamu (ki ga dobite 
po pritisku tipke F3), vendar vsebuje tudi datum plačila. Nalogi, ki že vsebujejo datum plačila, 
so označeni z rumeno barvo. 

Ko je seznam na zaslonu, pritisnete tipko F8 in odpre se okence, s katerim naenkrat vnesete 
datum plačila skupini potnih nalogov. Najprej vnesete želeni datum plačila, potem pa vpišete 
obdobje (glede na datum obračuna naloga, ki se na osnovni sliki potnega naloga nahaja 
desno spodaj). Uporabite lahko tudi označevanje in datum postavite označenim potnim 
nalogom, ali pa kombinirate označevanje in postavitev obdobja. Po potrditvi z Enter izbrani 
potni nalogi dobijo datum plačila.  

 

Podobno lahko skupini potnih nalogov datum plačila tudi pobrišete. Za datum plačila vnesete 
prazen datum. 

O plačanih potnih stroških je treba načeloma poročati ob koncu meseca, v katerem so bili 
plačani, kar ob plači, ki je nekje sredi meseca pomeni, da je potrebno konec meseca samo 
zaradi potnih stroškov oddajati poseben REK-1 obrazec z oznako 1190. V izogib temu se 
boste verjetno odločili, da se potni stroški plačajo istočasno kot plača, da se bodo ob vsaki 
plači torej plačali tisti, ki so nastali v obdobju od izplačila predhodne do izplačila te plače. 
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11.3.3 Spremembe segmenta 'Plačilni listi' 
  na kazalo 

Na zaslonu za vnos sta dodani 2 rubriki, obe za vnos potnih stroškov. Vneseni so lahko: 
- samo evidenčno, za potne naloge, ki delavcem niso bili plačani skupaj s plačo. Tako 

vneseni ne vplivajo na izplačani znesek v rubriki 'IZPLAČILO' in služijo samo za izdelavo 
REK obrazca. Ta rubrika je v desnem zgornjem delu vnosnega zaslona.  

- za plačilo skupaj s plačo. Tako vneseni vplivajo na izplačani znesek, podobno kot npr. 
prehrana. Rubrika za vnos se nahaja med rubrikami za vnos materialnih nadomestil. 

 

Za izplačevanje potnih stroškov skupaj s plačo morate imeti zaslonsko sliko segmenta plač 
nastavljeno tako, da ima najmanj 37 vrstic. Velika verjetnost je, ga že imate nastavljenega 
tako ali celo na 43 vrstic. Če hočete ohraniti minimum, ki je za segment plač 31 vrstic in 
imeti možnost izplačevanja potnih stroškov skupaj s plačo, se morate odpovedati 
dosedanjemu tretjemu izboru, ker si v takem primeru za nadomestila na voljo samo tri 
rubrike. 
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Po potrditvi datuma izplačila računalnik 
kontrolira, če se vnesene olajšave za 
vzdrževane otroke in druge družinske člane 
ujemajo z vnesenimi družinskimi člani. Če 
se ne, vas v posebnem okencu na to 
opozori in pojasni, kako lahko naredite 
uskladitev. 

Odločite se lahko: 

- za uskladitev olajšav z vnesenimi 
podatki o družinskih članih; računalnik si 
uskladitev zapomni in spremeni olajšave 
na plačilni listi, ki jo ravno izdelujete, pa 
tudi v personalnih podatkih, tako, da 
bodo tudi za naslednje plačilne liste 
olajšave pravilne, ali 

 

 

- za spremembo podatkov o vzdrževanih družinskih članih, kar dosežete tako, da 
uskladitev zavrnete, pritisnete tipko F12 in te podatke spremenite kar iz plačilne liste, na 
enak način, kot bi to naredili v personalnih podatkih. 

Drugih vidnih popravkov v segmentu 'Plačilni listi' ni. Je pa veliko takih, ki jih ne vidite. 

Spremenjeni so načini obračuna dohodnine. Do 31.12.2013 nam je bilo do neke mere 
samim prepuščeno, kako bomo izračunali dohodnino za bolj redke vrste plačil kot so 
jubilejne nagrade ali odpravnine nad zakonsko določeno mejo (za tisto, kar se poroča z 
obrazcem REK-1). 

V izogib prevelikemu mesečnemu obdavčenju smo jih izračunavali bodisi po povprečni 
davčni stopnji meseca bodisi s fiksno stopnjo 25% Zdaj temu ni več tako. Po povprečni 
davčni stopnji se dohodnina obračunava samo za poračun in/ali božičnico. Vse ostalo gre v 
davčno osnovo istega meseca in se obračunava po lestvici. 

To, ali pa obračun plače za posamezen delež v več delih bo verjetno povzročilo kar precej 
nevšečnosti. Če je obračun dohodnine po lestvici, se seveda upoštevajo olajšave. Samo na 
kratko si zamislite dve izplačili plače v istem mesecu, vsakič 700,00 EUR bruto. 

Pri prvem izplačilu delavcu poleg splošne pripada tudi dodatna olajšava in je zato seveda 
pripadajoča dohodnina ustrezno zmanjšana. 

Pri drugem izplačilu je skupni mesečni znesek 1.400,00 EUR bruto in zato delavcu ne 
pripada posebna olajšava. Računalnik tako situacijo tudi pravilno izračuna. Pri drugem 
obračunu sešteje oba bruto zneska, odšteje prispevke obeh obračunov, izračuna olajšavo 
glede na vsoto obeh bruto zneskov in določi dohodnino, potem pa od skupne dohodnine 
odšteje dohodnino od prvega obračuna in dobi dohodnino za drugi obračun. Tudi osnovo za 
drugi del dohodnine prikaže tako, da od skupne osnove odšteje osnovo za prvi del. 

Vse lepo in prav. Vendar, kako v takem primeru na REK-1 obrazcu prikazati olajšave in 
davčno osnovo za drugi obračun? Če se vsakič prikaže, kot da gre za posamezen obračun 
(kot kontrole v eDavki-h predvidevajo) to ni tisto, kar je zares izračunano, če pa se prikaže 
tako, kot je pravilno izračunano, pa ne bo šlo čez kontrole. Zato priporočamo, da se vsaj na 
začetku, dokler ne bo jasno, kako rešiti ta problem, izogibate več obračunom v istem 
mesecu. 

Novost je REK-1 obrazec z oznako 1190, ki služi samo za poročanje o materialnih 
nadomestilih, ki se ne izračunajo skupaj s plačo. Naredite plačilne liste z npr. oznako '8' in 
v njih izberete REK 1190 ter izpolnite samo rubriko za evidenčni vnos potnih stroškov. 

REK obrazec potem oddate na običajen način. 
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11.3.4 Vsebina analitičnega dela REK obrazcev 
  na kazalo 

Pri vnosu analitičnega dela podatkov direktno v portal eDavki so vedno na voljo vse nove 
rubrike, ne glede na to, kateri REK obrazec se vnaša, kar vodi do zmede. Vse, kar se je 
vnašalo do teh zadnjih sprememb je bilo narejeno tako, da so bile nepotrebne rubrike 
onemogočene (prikazane v sivi barvi in vanje ni bilo možno ničesar vnesti). 

Pri novih ni tako. 

Za lažje nadaljevanje tega opisa bomo nove rubrike razdelili na: 

- podatke o nepremičninah se izpolnjuje samo na REK-2 obrazcih 1701, 1702, 1703,  1704, 
1705 in 1706, 

- podatke o vzdrževanih družinskih članih (V01, V02 in V03) samo na REK-1 obrazcih (in 
nekaterih posebnih REK-2 obrazcih, ki pa jih program POSLI/PLACE ne obravnava) 

- podatke o izračunu davčnega odtegljaja (D01 do D10) samo na REK-1 obrazcih (razen 
na 1190) 

- podatke o uveljavljanju ugodnosti iz mednarodnih pogodb (D11) na vseh REK-1 in večini 
REK-2 (razen 1516, 1601, 1602, 1703 in 1704) 

- podatkov o uveljavljanju znižane stopnje nikjer, ker obračuna po taki stopnji program ne 
pozna (gre npr. za priznavalnine učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka v tujini in 
podobno) 

- podatke: 
- B01 plača (plača, plačan praznik, dopust, boleznine v breme firme), 
- B02 nadomestilo plače (to je samo boleznina v breme ZZZS), 
- B03 nadomestilo plače po predpisih PIZ (to je invalidnina), 
samo na  REK-1 obrazcih 1001, 1089, 1091, 1095 in 1098 (pa še od teh sta pomembna 
samo 1001 in 1098), 

- podatke o povračilu stroškov do uredbe vlade (B04 do B08) samo na REK-1 1001, 1089, 
1091, 1095, 1098 in 1190 (tu je pomemben samo 1001, saj pri božičnici oziroma 
poračunu, ki je na 1098, materialnih nadomestil zelo verjetno ni in novi, 1190, ki služi za 
javljanje podatkov o potnih stroških) 

- podatke o morebitnih odpravninah in jubilejnih nagradah do višine, določene z uredbo 
vlade (B09 do B12) na: 
- 1001 (plača), 
- 1003 (jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitve nad uredbo vlade), s tem, da se 

tukaj javlja delež v višini do uredbe vlade, delež nad uredbo pa v A052, 
- 1101 in 1102 (odpravnine, ki niso ob upokojitvi), velja enako kot za 1003, 
- 1107 (dohodki na podlagi udeležbe v dobičku),  
- 1150 (drugi dohodki iz delovnega razmerja), 

- podatke o bonitetah (B013 do B017) na REK-1 1101, 1089, 1091, 1095, 1098, 1106, 
1108 in 1190 ter na REK-2 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507 in 1516. 
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11.4 SPREMEMBE OD 01.07.2013 NAPREJ 
  na kazalo 

Od 01.07.2013 naprej se bodo uporabljale naslednje novosti: Prva samozaposlitev 

- ZPIZ-2, 156. člen določa delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše 
delavce. Zavezanci za plačilo prispevkov so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev: 

- v celoti za delojemalce, ki jih je delodajalec v obdobju od 01.11.2013 do 31.12.2014 
zaposlil za nedoločen čas in ne starejši od 30 let in so bili pred tem vsaj 3 mesece 
prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb. Taka olajšava traja 24 mesecev od dneva 
zaposlitve, ne glede na to, ali je tako zaposleni delojemalec med trajanjem olajšave 
dopolnil 30 let. Podrobnosti določa zakon ZIUPTDSV. Dodatni pogoji za uveljavitev te 
olajšave so naslednji: 
-  da delodajalec 3 mesece pred tako zaposlitvijo ni proti nikomer od že 

zaposlenih začel postopka odpovedi delovnega razmerja oziroma tega že 
odpovedal, 

-  da pred sklenitvijo take pogodbe o zaposlitvi ni imel blokiranaga TRR 30 ali 
več zaporednih dni in 

-  je zadnjih 6 mesecev pred sklenitvijo zaposlitve redno izplačeval plače in 
plačeval prispevke. 

- v višini 30% za delojemalce, ki so dopolnili 60 let starosti in 

- v višini 50% za delojemalce, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do 
predčasne pokojnine po 2. odstavku 29. člena ZPIZ-2. Izpolnjen starostni pogoj kaže 
naslednja lestvica:   

 Moški Ženske 

Leto Starost let/mesecev del.doba let/mesecev Starost let/mesecev del.doba let/mesecev 

2013 58 4 40 0 58  38 4 

2014 58 8 40 0 58 4 38 8 

2015 59  40 0 58 8 39 0 

2016 59 4 40 0 59  39 4 

2017 59 8 40 0 59 4 39 8 

2018 60  40 0 59 8 40 0 

potem 60  40 0 60  40 0 

Vse tri navedene olajšave se medsebojno izključujejo. Prav tako se ne uporabljajo za 
invalidska podjetja in delojemalce invalide nad kvoto. 

Prispevki se sicer izračunajo v celoti, vendar se razlika do 100%  samo obračuna in ne 
plača. 

Ta sprememba vpliva na izračun prispevkov.  

- ZPIZ-2, 157. Člen določa delno vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev za 
nedoločen čas za delojemalce, ki so: 

- mlajši od 26 let, ali 
- mlade mamice, ki skrbijo za otroke do 3 let starosti 

in ostanejo pri istem delodajalcu zaposleni neprekinjeno najmanj 2 leti, lahko delodajalec 
uveljavlja vračilo prispevkov delodajalca, za prvo leto v višini 50% in za drugo leto 30%. 

Ta sprememba ne vpliva na izračun prispevkov, je pa potrebno v REK obrazcu osnovo 
za njihov izračun prikazati posebej. 
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- ZUTD-a, 39. člen določa posebno ureditev plačevanja prispevka delodajalca za 
zaposlovanje: 

- Oprostitev plačila prispevka za dve leti od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, če jo 
delodajalec z delojemalcem sklene za nedoločen čas. Tak prispevek se ne plača. Na 
REK obrazcu se samo obračuna  

- Plačilo petkrat večjega prispevka, če delodajalec z delojemalcem sklene pogodbo o 
zaposlitvi za določen čas.   

Ta sprememba vpliva na izračun prispevkov.  

Potrebni ukrepi za izvedbo vseh zgoraj opisanih sprememb 

Vsi podatki, ki krmilijo obdelavo novosti, so zbrani v segmentu 'Personalni podatki', pri 
podatkih o (zaposlenih) osebah (ne na šifri 9999). Nove vnosne rubrike so opisane v 
nadaljevanju teh navodil. 

- Starost delojemalca v mesecu, za katerega velja obračun, kar se da dobiti na osnovi 
vnesenega rojstnega datuma. Uredite. Če ni vnesen, računalnik ne more izračunati 
olajšave zaradi starosti. 

- Indikacijo, da je dosegel starostni pogoj za predčasno upokojitev. Do te indikacije 
računalnik pride na 2 načina: 

- Ker je pogoj odvisen od starosti delojemalca in njegove skupne delovne dobe, in ker  
podatke o tem personalna evidenca pozna, indikacijo računalnik lahko določi sam. Če 
hočete uporabiti tak način, v podatkih o delojemalcu rubriko  '09.Pog.upok:'  pustite 
prazno. Seveda pa morajo biti pravilno vneseni:  
- spol delojemalca (za ženske se določa drugače kot za moške), 
- datum rojstva, 
- delovna doba do začetka zaposlitve, 
- datum zaposlitve (datum vstopa). 
Tak način zahteva nekaj dela z vnosom, težava je predvsem delovna doba pred 
začetkom zadnje zaposlitve, vendar je z njim zagotovljena avtomatika. Vse lahko 
pripravite že vnaprej, nato pa računalnik sam ugotovi, kdaj pogoj za predčasno 
upokojitev nastane.  

- Lahko pa to indikacijo postavite tudi sami, z vnosom v rubriko '09.Pog.upok:', kjer 
vnesete: 
N - delojemalec nima izpolnjenih pogojev za predčasno upokojitev, 
D - delavec ima pogoje za predčasno upokojitev. 
Tak način je preprost, vendar je potrebno biti pazljiv. Indikacijo je treba postaviti šele 
pred obračunom plače, ko začne veljati in pri popravkih za nazaj po potrebi ukiniti, po 
popravku pa postaviti nazaj. 

Nekateri ste nas opozorili na to, da se delovna doba pred nastopom zaposlitve ujema s pripadajočo 
pokojninsko delovno dobo, če je bil delojemalec brezposlen in prijavljen na zavodu za zaposlovanje. V 
takem primeru je pokojninska doba večja. Za take delavce boste indikacijo vnesli sami, mi pa se bomo v 
nadaljevanju potrudili, da omogočimo tudi vnos skupne pokojninske dobe pred nastopom zaposlitve. 

- Indikacijo, da je delojemalec zaposlen tako, kot to ureja 2. člen zakona  ZIUPTDSV.  

- Indikacijo, da je delojemalec mlad delavec oziroma mlada mamica. 

- Indikacijo, da je delojemalec zaposlen za določen ali nedoločen čas. 

Pomembne rubrike za obdelavo novosti so opisane v nadaljevanju. Kaže jih naslednja slika: 
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02. … Spol: spol obdelovane osebe. Ta podatek je potrebe za avtomatski 
izračun starostnih pogojev za predčasno upokojitev. 

M - moški, 

F - ženska. 
Podatek o spolu se samodejno predlaga ob vnosu imena osebe na 
osnovi tabele imen, ki jih ima računalnik v spominu. Večinoma bo 
prav, vendar vseeno preverite. 

07.Datum rojst: datum rojstva. Ta podatek je potreben za izračun starosti in 
določitev starostnih pogojev za predčasno upokojitev (če se 
določajo samodejno),  

07. … Del.doba: Ta podatek je potreben za določitev starostnih pogojev za 
predčasno upokojitev (če se določajo avtomatsko). Že od prej se 
uporablja za izračun odstotka minulega dela. Vnaša se kot 
DD.MM.LL (dnevi.meseci.leta). 

08.Datum vstopa: Datum vstopa v firmo oziroma datum zaposlitve. Uporablja se za 
določitev starostnih pogojev za predčasno upokojitev in za 
določitev, kdaj poteče 2 leti (oziroma neko obdobje) od začetka 
zaposlitve, to pa je osnova za določanje, ali so delodajalcu še 
priznane olajšave za plačilo prispevkov. Že od prej se uporablja za 
izračun odstotka minulega dela. 

08. … Datum izstopa: Datum izstopa. Trenutno se za novosti ne uporablja, lahko pa bi se 
za indikacijo, da je zaposlitev za določen čas. 

09.Pog.upok: Tu vnesete indikacijo, ki brezpogojno ove, ali ima oseba izpolnjene 
pogoje za predčasno upokojitev. 
Če ne vnesete ničesar, računalnik pogoje izračuna na osnovi drugih 
podatkov, ki pa morajo biti vneseni. Če kateri koli od njih manjka, 
se šteje, da pogoji za predčasno upokojitev niso izpolnjeni. 
Možnosti sta: 

N - pogojev za predčasno upokojitev niso izpolnjeni, 

D - pogoji za predčasno upokojitev so izpolnjeni.  
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09. … Nač.zapos: Način zaposlitve. Krmili obračun delodajalčevega prispevka za 
zaposlovanje in zapis nekaterih osnov za prispevke v REK-1 
obrazec. Možnosti so: 
prazno - brez posebnosti, 

Z - zaposlitev osebe, ki ni starejša od 30 let in zanjo veljajo 
olajšave, ki jih določa zakon ZIUPTDSV, 

M - prva zaposlitev, za nedoločen čas, mladi do 26 let ali 
mlade mamice, ki skrbijo za otroka do starosti treh let; 
delodajalec lahko po dveh letih neprekinjene zaposlitve 
zahteva vračilo prispevkov, za prvo leto 50% in za 
drugo 30%, 

N - zaposlitev za nedoločen čas, delodajalcu 2 leti ni treba 
plačevati prispevka za zaposlovanje, 

D - zaposlitev za določen čas, delodajalec plačuje 
petkratnik prispevka za zaposlovanje, 

X - za zaposlene, ki so bili zaposleni za določen čas in se 
prezaposlijo na nedoločen čas, je datum vstopa 
merodajen za določitev 24-mesečnega obdobja, za 
katerega sme delodajalec zahtevati vračilo plačanih 
prispevkov. Ker je to datum, ko se je zaposlil za določen 
čas in se ga zaradi M4 ne sme spreminjati, računalnik 
prezgodaj najde konec obdobja. Zato ta oznaka, ki sicer 
pomeni enako kot 'N', vendar pri njej na izračun 
24-mesečnega obdobja datum vstopa ne vpliva. Za 
prekinitev obdobja je potrebno oznako pobrisati.   

 
 
OPOZORILO: 
Ker je bil zaslon razširjen (prej je imel 80 znakov v vrstici, zdaj 120), slike v 
nadaljevanju po obliki ne ustrezajo popolnoma sedanjemu stanju, vendar so še vedno 
dovolj nazorne in ne morejo biti razlog za nerazumevanje! 
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Obračun prispevkov za zasebnike, ki se prvič samozaposlijo  na kazalo 
  na spremembe obračuna neplač.odsotnosti 

Od 01.07.2013 velja, da se zasebnikom, ki se prvič samozaposlijo omogoča olajšava pri 
plačevanju prispevka PIZ (pokojninsko in invalidsko zavarovanje), prvo leto po vpisu v sodni 
register 50% in drugo leto 30%. 

Sporno je sicer, ali to velja samo v primeru, če je vpis v sodni register narejen po vključno 
01.07.2013 ali tudi, če je vpis bil narejen že prej, pa od takrat dve leti še nista minili. Pa s 
tem ne bo težava, ker sami določite, ali naj se te olajšave sploh upoštevajo. 

Da bi se tak način obračuna prispevkov aktiviral, je potrebno v podatke o zasebniku (šifra 
0000) v drugi del rubrike '09….Nač.zapos:' vnesti oznako 'N'. Za datum vpisa v sodni 
register se šteje datum, ki je vpisan v rubriki '08.Datum vstopa:'. 

Obračun izdelate po standardnem postopku, kot doslej. Vse ostane enako, rekapitulacija, 
izdelava prenosnih nalogov in izdelava ter pošiljanje obrazca OPSVZ na eDavki. 

Vendar, saj veste, hudič se pokaže v malenkostih. Eden od vrlih državnih uradnikov je spisal 
člene pravilnika, ki jih verjetno noben relativno prišteven človek ni preveril, minister pa je 
zadevo, verjetno verujoč, da neumnosti ni, podpisal. Gre za naslednje. Za obračunski 
mesec, ko se stopnja olajšave med mesecem spremeni (po enem ali po dve letih od vpisa 
v sodni register, če to ni na prvi dan v mesecu), je potrebno oddati dva OPSVZ obrazca, 
prvega za dneve, ko velja ena olajšava, drugega pa za dneve, ko velja zmanjšana olajšava 
oziroma, ko že zmanjšana olajšava preneha veljati. 
Prav lahko bi predpisali, da velja sprememba olajšave za cel mesec, bodisi v mesecu, ko 
se sprememba zgodi, bodisi v naslednjem mesecu, pa država ne bi bila kaj posebno 
prikrajšana. Ne, so bolj papeški od papeža in so zakomplicirali. Saj ni čudno. Isti ljudje že 
leta in leta sedijo v naših zakonodajnih organih, po potrebi malo ali malo več menjajo 
stranke, njihov cilj pa ni to, da bi delali za dobro državljanov, temveč le to, da udobno živijo 
na račun vseh nas, morda še kaj postrani pridobijo in po možnosti delajo čim manj, da se 
slučajno ne pretegnejo. 

Kakorkoli, ko računalnik ugotovi situacijo, da je potrebno izdelati in oddati za isti obračunski 
mesec dva OPSVZ obrazca, vas na to opozori. Na zaslonu se pojavi dodatno okence, kot 
kaže naslednja slika (lahko je tudi drugačna, svetlomodre barve, vendar pomensko enaka). 

 

Najprej izberete OPSVZ obrazec za prvi del 
obračunskega meseca (do spremembe olajšave) 
in ga oddate, nato pa izdelavo poženete še enkrat 
in tokrat izberete izdelavo OPSVZ obrazca za 
drugi del meseca, ki ga prav tako poženete in 
oddate. 

Razdeljevanje obračuna na dva OPSVZ obrazca je dokaj zahteven postopek. Predpostavlja 
se, da zasebnik ni invalid (če je, se olajšave določajo tako, kot velja za invalida, in oznaka 
'N' v personalnih podatkih ni potrebna). Pravilnost jamčimo samo, če je vnos podatkov za 
zasebnika organiziran po standardnem postopku, brez posebej dodanih vrst plačila. Če 
ugotovite, da kar koli ni pravilno, boste pač pripravljena obrazca v eDavki ročno popravili in 
šele nato oddali. Posebne težave to ne more povzročiti, saj se za vsakega na novo 
samozaposlenega dvojni OPSVZ lahko pojavi samo dvakrat, ob končanem prvem letu in ob 
končanem drugem letu po vpisu v sodni register. 
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11.5 SPREMEMBA OBRAČUNA NEPLAČANE ODSOTNOSTI  
    obrazec OPSVZ/OPSVL  na kazalo 

Vse več se uporablja možnost, da firma svojemu delavcu odobri neplačan odsotnost 
oziroma dopust. Program je do zdaj dopuščal to možnost, vendar taka odsotnost ni mogla 
trajati cel mesec. Razlog za to so prispevki, ki jih je potrebno obračunati v breme delavca, 
kljub temu, da ni plače. Zato je bilo možno obračunati samo toliko neplačane odsotnosti, da 
so se prispevki lahko poravnali iz preostale plače. Če zneska za prispevke iz neplačane 
odsotnosti ni bilo kje vzeti, je postal skupni neto znesek plačilne liste negativen. Take plače 
ni bilo možno prenesti v REK obrazce, itd. 

Program in nastavitve so spremenjeni tako, da se vsi prispevki, ki izhajajo iz neplačane 
odsotnosti in glede na REK-1 obrazec bremenijo delavca, obračunajo v breme delodajalca 
(enako bi moralo veljati tudi za prispevek za starševsko varstvo iz razlike do minimalne 
plače).  

Zdaj program dovoli vnesti tudi plačilno listo, ki ima samo neplačano odsotnost, ker ni več 
možnosti, da bi plača zato postala negativna. 

Dodane so tri dodatne vrste prispevka: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Šf  Naziv                    Kratek naz. O 1 2 Obr.REK  Ozna│ 

├──┬─────────────────────────┬───────────┬─┬─┬─┬────────┬────┤ 

│..│.........................│...........│.│.│.│........│....│ 

│93│Pris.za zdr.iz nepl.odsot│ZDR.nepl.od│2│_│_│R1.11.B2│ZDRX│ 

│94│Pris.za star.var nepl.ods│STA.nepl.od│2│_│_│R1.14.B2│STAX│ 

│95│Pris.za zaposlov.nepl.ods│ZAP.nepl.od│2│_│_│R1.13.B2│ZAPX│ 

└──┴─────────────────────────┴───────────┴─┴─┴─┴────────┴────┘ 

Šifre prispevkov, višje od 70, so rezervirane za potrebe programa in jih ne morete 
spreminjati. 

V personalne podatke, na šifro '9999', se iz stolpca 'Os/Mes' pobriše morebitna oznaka 'O' 
iz vseh prispevkov v breme delavca ('1' v stolpcu 'N'). Pobriše se tudi oznaka 'M', vendar ta 
pri prispevku za starševsko varstvo ostane. Samodejno se dodata 2 nova prispevka, kot 
kaže slika. 

 

 

Če izza zadnje izpolnjene rubrike o prispevkih nista vsaj 2 prosti, računalnik ne bo mogel 
dodati dveh novih prispevkov, zato v personalnih podatkih ne bo popravil ničesar. Počistiti 
in popraviti boste morali ročno. Dovolj je, če osvobodite rubriki '31.' In '32.' in zapustite 
segment za vnos personalnih podatkov. Po ponovnem vstopu se bodo potrebne spremembe 
izvedle 
Če je kriza s prostorom, najprej odstranite podatke za davek na plačo, ki ga ni več, nato s 
tipko F5 v rubriki '01.Šifra:' uredite vnose prispevkov (prazna mesta izginejo). 
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11.6 ZASEBNIKI IN LASTNIKI - OBRAZEC OPSVZ / OPSVL    
   na pošiljanje OPSVZ obrazca  na kazalo 

Za januar 2009 in naprej je potrebno obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike 
in lastnike DURS-u posredovati po elektronsko, preko sistema eDavki, z obrazcema: 

- OPSVZ za zasebnika (samostojnega podjetnika), 

- OPSVL za lastnika podjetja, ki ne prejema plače in si samo obračunava prispevke za 
socialno varnost. Ta v programu POSLI ne bo na voljo. Zahteva preveč predelav 
glede knjiženja in iz izkušenj vem, da bi bilo ogromno reklamacij in v zvezi s tem 
popravkov, ki bi jih seveda morali vzeti kot reklamacijo. Potreba po tem obrazcu 
je tako redka, da ga uporabniki programa POSLI lahko ročno vnesete v eDavki. 
Za programiranje bi mi porabili več časa kot vse naše stranke za ročni vnos v 
eDavki v enem letu. 

Zato je po novem vnos podatkov za zasebnika (in lastnika) prilagojen načinu obračuna, kot 
ga prepisuje DURS, in se precej razlikuje od vnosa, ki se je uporabljal za obračune do 
vključno decembra 2008. Po novem se v obračun (plačilno listo) vnaša samo: 

a) osnovo (vrednost) za obračun prispevkov, kot velja za cel mesec in poln delovni čas, 

b) podatke o odsotnosti z dela zaradi bolniškega dopusta (tako, da se poda oznaka 
odsotnosti, dnevno število ur ter prvi in zadnji dan) in 

c) ure odsotnosti na račun invalidnine, če je zasebnik (oziroma lastnik) invalid, če tiste, ki 
jih je računalnik predlagal, ne ustrezajo. 

Računalnik sam določi: 

d) polni mesečni fond ur iz delovnih dni po koledarju, brez upoštevanja vstopa/izstopa, 
vedno za 40-urni delovni teden (plačani prazniki se štejejo kot delovni dnevi), 

e) zasebnikov (ali lastnikov) mesečni fond ur iz delovnih dni v tednu po koledarju, z 
upoštevanjem vstopa/izstopa in števila delovnih ur v tednu. 

f) zasebnikov (ali lastnikov) tedenski fond ur; to je fond ur, ki se zapiše na OPSVZ ali 
OPSVL obrazec. Je kombinacija tedenskega fonda ur iz nastavitev in delavnika. Če je 
delavnik 8 ur, je enak tedenskemu fondu iz nastavitev, sicer pa se izračuna tako, da se 
tedenski fond iz nastavitev deli z 8 in množi z delavnikom ter zaokroži na cela mesta. 

Primeri: tedenski fond 40 ur, delavnik 8 ur   → zasebnikov tedenski fond 40 ur, 
tedenski fond 36 ur, delavnik 8 ur   → zasebnikov tedenski fond 36 ur, 
tedenski fond 40 ur, delavnik 4 ure → zasebnikov tedenski fond 20 ur, 
tedenski fond 36 ur, delavnik 4 ure → zasebnikov tedenski fond 18 ur, 

g) vrednost ure, ki jo dobi tako, da osnovo za obračun prispevkov (a) deli s polnim 
mesečnim fondom ur (d), 

h) ure posamezne boleznine iz pripadajočih ur dnevno ter vnesenega začetnega in 
končnega dneva, z upoštevanjem koledarja delovnih dni, za boleznine, ki niso v breme 
ZZZS pa tudi ustrezen znesek, tako, da ure množi z vrednostjo ure (g), 

i) ure rednega dela, ki jih dobi tako, da od zasebnikovega (ali lastnikovega) mesečnega 
fonda ur (e) odšteje vsoto ur boleznin (h) in morebitne ure odsotnosti na račun 
invalidnine (c); izračuna tudi znesek, tako, da dobljene ure množi z vrednostjo ure (g). 

Vse, kar je potrebno za izračun, se nahaja v: 

- Nastavitvah (mesečnih ali dodatnih): 

- tedenski fond ur (število delovnih ur na teden) 
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- Personalnih podatkih o zasebniku (šifra '0000') oziroma lastniku (oznaka 'L' v 4.delu 
rubrike 03). Pomembni so: 

- datum vstopa, (dan aktiviranja dejavnosti, rubrika '08', 1.del), 

- datum izstopa, (zadnji dan, ko je bila dejavnost še aktivna, rubrika '08', 2.del), 

- delavnik (število ur dnevno, za invalide skupaj z invalidnino), ki se vnaša v 4.del rubrike 
'09.....Delov:',  

- oznaka invalidnosti (rubrika '37.Inval:', 1.del), ki se sedaj sestoji iz treh znakov: 

1.znak: I - invalid (ta se za zasebnika ne uporablja), 
 K - invalid nad kvoto (samo ta se uporablja za zasebnika, ki je invalid). 

2.znak: 1 - kategorija I 
2 - kategorija II 
3 - kategorija III 

3.znak: Dnevno število ur invalidnine.  
2 - kategorija II 
3 - kategorija III 

  
Nastavitve plačil za redno delo, za vnos boleznin in morebitne invalidnine je potrebno 
spremeniti. Vnesti jim je potrebno oznako, da se pojavijo na vnosu obračuna za obrazec 
OPSVZ ali OPSVL. To bi od vas zahtevalo nekaj dodatnega dela, še več pa bo telefonskega 
klicanja za pomoč. Ker v 95% zasebnik nikoli nima več kot 2 bolniških listov mesečno, je 
program narejen tako, da v primeru, ko omenjene nastavitve niso narejene, sam poišče 
ustrezne oznake, takole: 

- za redno delo vzame prvo najdeno plačilo, ki ustreza rednemu delu, 
- za boleznine v breme firme vzame prvo najdeno plačilo, ki ustreza taki boleznini, 
- za boleznine v breme ZZZS vzame prvo najdeno plačilo, ki ustreza taki boleznini, 
- za morebitno očetovsko varstvo prvo najdeno plačilo, ki ustreza očetovskemu varstvu, 
- za morebitno invalidnino vzame prvo najdeno plačilo, ki ustreza invalidnini. 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ PERSON - Person. podatki                               podjet.          SPR. │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│01.Šifra:0000 02.Priimek,ime:Kovač_______________ Janez_______________ PP:____│ 

│              03.D.Št/DN/R/Z:12345679 Samostojni podjetnik____________ _ _ N:_│ 

│04.Pošt,kraj:8000_ Novo mesto______    07.Dat.rojst./De.doba:__.__.__ 00.00.00│ 

│       ulica:Mala ulica 8__________    08.Dat.vstopa/izstopa:__.__.__ 28.01.09│ 

│05.Rš/Emšo:___________ ____________    09.Tar.razred/Iz.M4/I:ZAS2 _ _ Delov:_8│ 

│06.Tel:______________ 10.OR/HK:_ ________________ __ ________________ ____ ___│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   N Os/Mes     Stp/Št     Znesek Pr Prej Naziv prej Vp 33.Izp/SM:1238 ____   │ 

│11.1 RDB_______ 15,500 __________ 22 0021 Pr.o.2021_ __ 34.Prev:D _______10,00│ 

│12.1 RDB_______ _6,360 __________ 23 0022 Pr.o.2022_ __ 35.Preh:M ______100,00│ 

│13.1 RDB_______ _0,140 __________ 24 0020 Pr.o.2020_ __ 36.Bonit.:____________│ 

│14.1 RDB_______ _0,100 __________ 25 0020 Pr.o.2020_ __ 37.Inva:K│3│4 Ol%:____│ 

│15.2 RD________ ______ __________ 33 0020 Pr.o.2020_ __ 38.Tčk.RD:____________│ 

│16.2 RDB_______ ______ __________ 26 0021 Pr.o.2021_ __ 39.Tčk.B1:____________│ 

│17.2 RDB_______ _6,560 __________ 27 0022 Pr.o.2022_ __ 40.Tčk.B2:____________│ 

│18.2 RDB_______ _0,060 __________ 28 0020 Pr.o.2020_ __ 41.BtNt:B Dopust:__ __│ 

│19.2 RDB_______ _0,100 __________ 29 0020 Pr.o.2020_ __ 42.% Min.d.:    ______│ 

│20.2 RDB_______ _0,530 __________ 30 0022 Pr.o.2022_ __ 43.% Drugo :    ______│ 

│21._ __________ ______ __________ __ ____ __________ __ 44.Fakt.B/N:  1,572330│ 

│22._ __________ ______ __________ __ ____ __________ __    DatZačBol.:11.12.08│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ Pozicija:__                                                                  │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi                                                →      │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ Mes.nastavitve  Dodat.nastavitve  OD-Vr.plačil  Prispevki  Lestvice          │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Pomen                          E         Ure ali znesek         Ure ali znesek│ 

├──────────────────────────────┬─┬──────────────────────┬──────────────────────┤ 

│Povprečna plača v RS__________│*│za lest ______________│za olaj ______________│ 

│Minimalna plača_______________│*│zasebn. ______________│podjet. ______________│ 

│Dodatek po zakonu_____________│*│zasebn. ______________│podjet. ______________│ 

│Tedenski fond ur______________│*│zasebn. _________40,00│podjet. _________40,00│ 

│Mesečni fond ur (vnos)________│*│zasebn. ________176,00│podjet. ________176,00│ 

│Mes.fond ur za določitev UP___│*│zasebn. ______________│podjet. ______________│ 

│Mes.fond ur kot se zares dela_│*│zasebn. ______________│podjet. ______________│ 

│Povp.mes.del.obveznost(174 ur)│*│zasebn. ________174,00│podjet. ________174,00│ 

│ . . . . . . . . . . . . .    │ │ . . . . . . . . . .  │ . . . . . . . . . . .│ 

│ZAS1 pokojninska osnova I_____│*│zasebn. ______1.000,00│                      │ 

│ZAS2 pokojninska osnova II____│*│zasebn. ______1.760,00│                      │ 

│ZAS3 pokojninska osnova III___│*│zasebn. ______2.000,00│                      │ 

│ZAS4 pokojninska osnova IV____│*│zasebn. ______3.000,00│                      │ 

├──────────────────────────────┴─┴──────────────────────┴──────────────────────┤ 

│ Vsakomesečne splošne nastavitve                                              │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Zaslon za vnos je v delu, kjer se nahajajo plačila, spremenjen, kot kaže slika (prikazan je 
primer, ko je zavezanec invalid, sicer podatka o invalidnini ni). Predpostavka je, da je 
g. Kovač prenehal opravljati dejavnost po 28.01.2008, kar je v personalnih podatkih vneseno 
kot datum izstopa. Po potrditvi datuma plačila, datuma plačilnega lista in oznake DURS 
obrazca se prikaže naslednja slika (s prikazanim celomesečnim fondom ur in aktivirano 
rubriko za vnos osnove, v tej je že predlagan znesek, če je v personalnih podatkih vnesen 
ustrezen razred): 
 
 
 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi      Mesec in leto:01.09 Ozn.Obr:1│BUP:__________│NOVO│ 

├──────────────────────────────────────Ned──────────Tor────┘              └────┤ 

│Delavec:0000 Kovač Janez____ DatPlč:15.02.09 Lst:10.02.09 OzDurs:PSVZ         │ 

├──────────────────────────────────────────────┬─────────Prisp.iz OD───────────┤ 

│T:40/8/40 Mes.fond:176,0 ___1760,00 B:11.12.08│Prisp.PIZ     15,500 __________│ 

├────────Oz─D─Od─Do───URE──────BRUTO───────NETO┤Prisp.zdr.v   _6,360 __________│ 

│Redno              _____ __________ __________│Prisp.zapos   _0,140 __________│ 

│Bolni.1 __ _ __ __ _____ __________ __________│Prisp.starš   _0,100 __________│ 

│Bolni.2 __ _ __ __ _____ __________ __________│                               │ 

│Inval.     _       _____ __________ __________│                               │ 

│                                              │                               │ 

│SKUPAJ (160)       _____ __________ __________│S K U P A J          __________│ 

│          ┌───────────Neto odbitki────────────┼────────Prisp.iz doh───────────┤ 

│F:1,572330│                                   │Prisp.PIZ     _8,850 __________│ 

│Bonit: P,D│                                   │Prisp.zdr.v   _6,560 __________│ 

│__________│                                   │Prisp.zapos   _0,060 __________│ 

│__________│                                   │Prisp.starš   _0,100 __________│ 

│__________│                                   │Prisp.pošk.   _0,530 __________│ 

│          │S K U P A J              __________│S K U P A J          __________│ 

│          └───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│         Prevoz __________ Prehrana ____100,00│I Z P L A Č I L O    ____100,00│ 

├──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤ 

│                          Izstop:28.01.09  Rez Gla SK:0 _*ni* Olajš:__________│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Vnese se osnova oziroma potrdi predlagana, npr. 1760,00 EUR (taka je izbrana samo zaradi 
lažje razlage primera). Po vnosu osnove se avtomatsko izračunajo ure in znesek za redno 
delo in ure invalidnine, s tem, da se kot zadnji delovni dan upošteva 28.01.2009, kar pomeni, 
da ostanejo do konca januarja še trije dnevi. Ker je 29.01.2009 četrtek, 30.01.2009 pa petek, 
se ta dva štejeta kot delovna dneva, 30.01.2008, ki je sobota, pa ne. Zato se od celotnega 
mesečnega fonda odšteje 16 ur, kar da 160 ur. Prikaže se naslednji zaslon: 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi      Mesec in leto:01.09 Ozn.Obr:1│BUP:__________│NOVO│ 

├──────────────────────────────────────Ned──────────Tor────┘              └────┤ 

│Delavec:0000 Kovač Janez____ DatPlč:15.02.09 Lst:10.02.09 OzDurs:PSVZ         │ 

├──────────────────────────────────────────────┬─────────Prisp.iz OD───────────┤ 

│T:40/8/40 Mes.fond:176,0 ___1760,00 B:11.12.08│Prisp.PIZ     15,500 ____124,00│ 

├────────Oz─D─Od─Do───URE──────BRUTO───────NETO┤Prisp.zdr.v   _6,360 _____50,88│ 

│Redno              _80,0 ____800,00 ____508,80│Prisp.zapos   _0,140 ______1,12│ 

│Bolni.1 __ _ __ __ _____ __________ __________│Prisp.starš   _0,100 ______0,80│ 

│Bolni.2 __ _ __ __ _____ __________ __________│                               │ 

│Inval.     _       _80,0 __________ __________│                               │ 

│                                              │                               │ 

│SKUPAJ (160)       160,0 ____800,00 ____508,60│S K U P A J          ____176,80│ 

│          ┌─────────Neto odbitki──────────────┼────────Prisp.iz doh───────────┤ 

│F:1,572330│                                   │Prisp.PIZ     _8,850 _____70,80│ 

│Bonit: P,D│                                   │Prisp.zdr.v   _6,560 _____52,48│ 

│__________│                                   │Prisp.zapos   _0,060 ______0,48│ 

│__________│                                   │Prisp.starš   _0,100 ______0,80│ 

│__________│                                   │Prisp.pošk.   _0,530 ______4,24│ 

│          │S K U P A J              __________│S K U P A J          ____128,80│ 

│          └───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│         Prevoz ____180,00 Prehrana ____100,00│I Z P L A Č I L O    ____788,80│ 

├──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤ 

│                          Izstop:28.01.09  Rez Gla SK:0 _*ni* Olajš:__________│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Običajno bo po takem vnosu vse že gotovo. Če ni boleznin in je morebitna invalidnina 
pravilno izračunana, je potrebno samo s pritiskanjem na tipko Enter priti do rubrik za vnos 
prevoza in/ali prehrane, tam ustrezno vnesti (oziroma potrditi predlagano) in na koncu z 
zadnjim pritiskom tipke Enter zaključiti vnos, kar vam je že znano. 
 
Če ima zasebnik ali lastnik boleznino, pa je potrebno vnesti oznako, dnevno število ur ter 
prvi in zadnji dan take odsotnosti. 
 
Najprej boleznino v breme firme (če obstaja). Vnesti je treba njeno oznako. S pritiskom na 
tipko F2 ali pa z vnosom napačne oznake se v spodnjem desnem kotu zaslona pojavi 
seznam dovoljenih oznak. Na njem so vse možne oznake, vendar so za rubriko 'Bolni.1' 
dovoljene samo tiste, ki pomenijo boleznino v breme firme in so obarvane belo. Tiste, ki 
pomenijo boleznino v breme ZZZS, so obarvane rdeče. V rubriki 'Bolni.2' je ravno obratno. 
 
Torej pritisk na F2 in izbor '03  Poklicna bolezen'  
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┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi      Mesec in leto:01.09 Ozn.Obr:1│BUP:__________│NOVO│ 

├──────────────────────────────────────Ned──────────Tor────┘              └────┤ 

│Delavec:0000 Kovač Janez____ DatPlč:15.02.09 Lst:10.02.09 OzDurs:PSVZ         │ 

├──────────────────────────────────────────────┬─────────Prisp.iz OD───────────┤ 

│T:40/8/40 Mes.fond:176,0 ___1760,00 B:11.12.08│Prisp.PIZ     15,500 ____124,00│ 

├────────Oz─D─Od─Do───URE──────BRUTO───────NETO┤Prisp.zdr.v   _6,360 _____50,88│ 

│Redno              _80,0 ____800,00 ____508,80│Prisp.zapos   _0,140 ______1,12│ 

│Bolni.1 __ _ __ __ _____ __________ __________│Prisp.starš   _0,100 ______0,80│ 

│Bolni.2 __ _ __ __ _____ __________ __________│                               │ 

│Inval.     _       _80,0 __________ __________│                               │ 

│                                              │                               │ 

│SKUPAJ (160)       160,0 ____800,00 __:_508,80├───────────────────────────────┤ 

│          ┌───────────Neto odbitki────────────│Izberi oznako boleznine        │ 

│F:1,572330│                                   ├───────────────────────────────┤ 

│Bonit: P,D│                                   │____*** brez oznake ***________│ 

│__________│                                   │01  bolezen                    │ 

│__________│                                   │02  poškodba izven dela________│ 

│__________│                                   │03  poklicna bolezen___________│ 

│          │S K U P A J              __________│04  poškodba pri delu          │ 

│          └───────────────────────────────────│05  poškodba po tretji osebi   │ 

│         Prevoz ____180,00 Prehrana ____100,00│06  nega                       │ 

├──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤ 

│                          Izstop:28.01.09  Rez Gla SK:0 _*ni* Olajš:__________│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Seznam oznak boleznin se skrije, izbrana oznaka boleznine se prenese v rubriko, za vnos 
pa se pripravi rubrika z dnevnim številom ur boleznine. Računalnik glede na prisotnost 
invalidnine oziroma delavnika predlaga 8, če invalidnine ni in je delavnik 8 ur dnevno, sicer 
pa 4. 8 pomeni, da se bo na OPSVZ ali OPSVL obrazcu pojavila boleznina za poln, 4 pa za 
skrajšan delovni čas. Ker FURS-ov obrazec za boleznine pozna samo možnosti 4 ali 8 ur 
dnevno, je tudi tukaj vnos omejen.  
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi      Mesec in leto:01.09 Ozn.Obr:1│BUP:__________│NOVO│ 

├──────────────────────────────────────Ned──────────Tor────┘              └────┤ 

│Delavec:0000 Kovač Janez____ DatPlč:15.02.09 Lst:10.02.09 OzDurs:PSVZ         │ 

├──────────────────────────────────────────────┬─────────Prisp.iz OD───────────┤ 

│T:40/8/40 Mes.fond:176,0 ___1760,00 B:11.12.08│Prisp.PIZ     15,500 ____124,00│ 

├────────Oz─D─Od─Do───URE──────BRUTO───────NETO┤Prisp.zdr.v   _6,360 _____50,88│ 

│Redno              _80,0 ____800,00 ____508,80│Prisp.zapos   _0,140 ______1,12│ 

│Bolni.1 03 4 __ __ _____ __________ __________│Prisp.starš   _0,100 ______0,80│ 

│Bolni.2 __ _ __ __ _____ __________ __________│                               │ 

│Inval.     _       _80,0 __________ __________│                               │ 

│                                              │                               │ 

│SKUPAJ (176)       160,0 ____800,00 ____508,80│S K U P A J          ____176,80│ 

│          ┌───────────Neto odbitki────────────┼────────Prisp.iz doh───────────┤ 

│F:1,572330│                                   │Prisp.PIZ     _8,850 _____70,80│ 

│Bonit: P,D│                                   │Prisp.zdr.v   _6,560 _____52,48│ 

│__________│                                   │Prisp.zapos   _0,060 ______0,48│ 

│__________│                                   │Prisp.starš   _0,100 ______0,80│ 

│__________│                                   │Prisp.pošk.   _0,530 ______4,24│ 

│          │S K U P A J              __________│S K U P A J          ____128,80│ 

│          └───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│         Prevoz ____180,00 Prehrana ____100,00│I Z P L A Č I L O    ____788,80│ 

├──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤ 

│                          Izstop:28.01.09  Rez Gla SK:0 _*ni* Olajš:__________│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Ne glede na računalnikov predlog lahko dnevno število ur boleznine popravite, iz 4 na 8 ali 
iz 8 na 4 ure. Ničle (nič ur dnevno) ni dovoljeno vnesti, če predhodna rubrika ni prazna. 

Po potrditvi ur dnevno (obvezno je treba pritisniti Enter) se aktivira rubrika za vnos 
začetnega dneva bolniške odsotnosti. 
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┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi      Mesec in leto:01.09 Ozn.Obr:1│BUP:__________│NOVO│ 

├──────────────────────────────────────Ned──────────Tor────┘              └────┤ 

│Delavec:0000 Kovač Janez____ DatPlč:15.02.09 Lst:10.02.09 OzDurs:PSVZ         │ 

├──────────────────────────────────────────────┬─────────Prisp.iz OD───────────┤ 

│T:40/8/40 Mes.fond:176,0 ___1760,00 B:11.12.08│Prisp.PIZ     15,500 ____124,00│ 

├────────Oz─D─Od─Do───URE──────BRUTO───────NETO┤Prisp.zdr.v   _6,360 _____50,88│ 

│Redno              _80,0 ____800,00 ____508,80│Prisp.zapos   _0,140 ______1,12│ 

│Bolni.1 03 4 __ __ _____ __________ __________│Prisp.starš   _0,100 ______0,80│ 

│Bolni.2 __ _ __ __ _____ __________ __________│                               │ 

│Inval.     _       _80,0 __________ __________│                               │ 

│                                              │                               │ 

│SKUPAJ (176)       160,0 ____800,00 ____508,80│S K U P A J          ____176,80│ 

│          ┌───────────Neto odbitki────────────┼────────Prisp.iz doh───────────┤ 

│F:1,572330│                                   │Prisp.PIZ     _8,850 _____70,80│ 

│Bonit: P,D│                                   │Prisp.zdr.v   _6,560 _____52,48│ 

│__________│                                   │Prisp.zapos   _0,060 ______0,48│ 

│__________│                                   │Prisp.starš   _0,100 ______0,80│ 

│__________│                                   │Prisp.pošk.   _0,530 ______4,24│ 

│          │S K U P A J              __________│S K U P A J          ____128,80│ 

│          └───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│         Prevoz ____180,00 Prehrana ____100,00│I Z P L A Č I L O    ____788,80│ 

├──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤ 

│                          Izstop:28.01.09  Rez Gla SK:0 _*ni* Olajš:__________│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Potrebno je vnesti prvi dan (začetek) boleznine. Če boleznina traja od 08.01.2009 do 
vključno 14.01.2009 se v to rubriko vnese 8 in v naslednjo 14. Že takoj po vnosu 8 se ta 8 
prenese tudi v naslednjo rubriko (kar bi bilo ravno prav, če boleznina traja 1 dan), obenem 
se tudi določijo ure in znesek za 1 dan boleznine. Po vnosu 14 v naslednjo rubriko se po 
koledarju določijo skupne ure boleznine in, ker je to boleznina v breme firme, tudi pripadajoč 
znesek. Obenem se samodejno ustrezno zmanjšajo ure in znesek rednega dela, vsoti ur in 
zneskov pa sta še vedno enaki kot poprej. 
Ker je 10.01.2009 sobota in 11.01.2009 nedelja, je od 08.01.2009 do vključno 14.01.2009 
skupaj 5 delovnih dni po 4 ure (zaradi invalidnine), torej 20 ur. 

Vnos enice (prvi dan v mesecu) v začetni dan boleznine v breme firme ima dodaten pomen 
glede izdelave OPSVZ ali OPSVL obrazca. Pomeni lahko začetek nove boleznine ali pa 
nadaljevanje boleznine iz predhodnega meseca. Zato za boleznino, ki ima kot začetek 
vnesen prvi dan v mesecu, računalnik preveri obstoj datuma v rubriki 'B:', desno od rubrike 
za vnos mesečne osnove. 

- če tak datum obstaja, je to nadaljevanje obstoječe boleznine v breme firme, 
- če tak datum ne obstaja, se šteje, da je to začetek nove boleznine. 

Datum začetka boleznine naj se ne bi spremenil (razen v primeru napačnega vnosa) do 
prenehanja pripadajoče boleznine, zato je zavarovan pred spremembami po pomoti. Za 
vnos je treba najprej pritisniti tipko F12 na eni od rubrik za vnos podatkov o boleznini. 
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┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi      Mesec in leto:01.09 Ozn.Obr:1│BUP:__________│NOVO│ 

├──────────────────────────────────────Ned──────────Tor────┘              └────┤ 

│Delavec:0000 Kovač Janez____ DatPlč:15.02.09 Lst:10.02.09 OzDurs:PSVZ         │ 

├──────────────────────────────────────────────┬─────────Prisp.iz OD───────────┤ 

│T:40/8/40 Mes.fond:176,0 ___1760,00 B:11.12.08│Prisp.PIZ     15,500 ____124,00│ 

├────────Oz─D─Od─Do───URE──────BRUTO───────NETO┤Prisp.zdr.v   _6,360 _____50,88│ 

│Redno              _60,0 ____600,00 ____381,60│Prisp.zapos   _0,140 ______1,12│ 

│Bolni.1 03 4 _8 14 _20,0 ____200,00 ____127,20│Prisp.starš   _0,100 ______0,80│ 

│Bolni.2 __ _ __ __ _____ __________ __________│                               │ 

│Inval.     _       _80,0 __________ __________│                               │ 

│                                              │                               │ 

│SKUPAJ (176)       160,0 ____800,00 ____508,80│S K U P A J          ____176,80│ 

│          ┌───────────Neto odbitki────────────┼────────Prisp.iz doh───────────┤ 

│F:1,572330│                                   │Prisp.PIZ     _8,850 _____70,80│ 

│Bonit: P,D│                                   │Prisp.zdr.v   _6,560 _____52,48│ 

│__________│                                   │Prisp.zapos   _0,060 ______0,48│ 

│__________│                                   │Prisp.starš   _0,100 ______0,80│ 

│__________│                                   │Prisp.pošk.   _0,530 ______4,24│ 

│          │S K U P A J              __________│S K U P A J          ____128,80│ 

│          └───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│         Prevoz ____130,00 Prehrana ____100,00│I Z P L A Č I L O    ____738,80│ 

├──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤ 

│                          Izstop:28.01.09  Rez Gla SK:0 _*ni* Olajš:__________│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Na podoben način se vnese tudi boleznina v breme ZZZS. Razlika med obravnavo take 
boleznine in boleznine v breme firme je v tem, da se za boleznino ZZZS znesek ne računa. 
Ker se ustrezno zmanjšajo ure rednega dela, se zmanjša tudi znesek le-tega. Ker ni 
ustreznega prirastka skupnega zneska s strani boleznine v breme ZZZS, se zmanjša skupni 
znesek, s tem pa tudi osnova za izračun prispevkov in sami prispevki. 
Naj bo za primer nega družinskega člana (oznaka 06) od 19.01.2009 (ponedeljek) do 
vključno 22.01.2009 (četrtek); ker v obdobju ni dela prostih dni, to pomeni 4 dni po 4 ure 
oziroma 16 ur nege. 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi      Mesec in leto:01.09 Ozn.Obr:1│BUP:__________│NOVO│ 

├──────────────────────────────────────Ned──────────Tor────┘              └────┤ 

│Delavec:0000 Kovač Janez____ DatPlč:15.02.09 Lst:10.02.09 OzDurs:PSVZ         │ 

├──────────────────────────────────────────────┬─────────Prisp.iz OD───────────┤ 

│T:40/8/40 Mes.fond:176,0 ___1760,00 B:11.12.08│Prisp.PIZ     15,500 _____99,20│ 

├────────Oz─D─Od─Do───URE──────BRUTO───────NETO┤Prisp.zdr.v   _6,360 _____40,70│ 

│Redno              _44,0 ____440,00 ____279,84│Prisp.zapos   _0,140 ______0,90│ 

│Bolni.1 03 4 _8 14 _20,0 ____200,00 ____127,20│Prisp.starš   _0,100 ______0,64│ 

│Bolni.2 06 4 19 22 _16,0 __________ __________│                               │ 

│Inval.     0       _80,0 __________ __________│                               │ 

│                                              │                               │ 

│SKUPAJ (176)       160,0 ____640,00 ____407,04│S K U P A J          ____141,44│ 

│          ┌───────────Neto odbitki────────────┼────────Prisp.iz doh───────────┤ 

│F:1,572330│                                   │Prisp.PIZ     _8,850 _____56,64│ 

│Bonit: P,D│                                   │Prisp.zdr.v   _6,560 _____41,98│ 

│__________│                                   │Prisp.zapos   _0,060 ______0,38│ 

│__________│                                   │Prisp.starš   _0,100 ______0,64│ 

│__________│                                   │Prisp.pošk.   _0,530 ______3,39│ 

│          │S K U P A J              __________│S K U P A J          ____103,03│ 

│          └───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│         Prevoz _____90,00 Prehrana ____100,00│I Z P L A Č I L O    ____597,04│ 

├──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤ 

│                          Izstop:28.01.09  Rez Gla SK:0 _*ni* Olajš:__________│ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 



-158- 

Vnos enice (prvi dan v mesecu) v začetni boleznini v breme ZZZS ima tudi tukaj dodaten 
pomen glede izdelave OPSVZ ali OPSVL obrazca. Pomeni lahko začetek nove boleznine 
ali pa nadaljevanje boleznine iz predhodnega meseca. Zato za boleznino, ki ima kot začetek 
vnesen prvi dan v mesecu, računalnik preveri obstoj datuma v rubriki 'B:', desno od rubrike 
za vnos mesečne osnove; če je enak ali mlajši od začetnega dne obdelovanega meseca, 
se šteje, da ne obstaja. 

- če tak datum obstaja, je to nadaljevanje obstoječe boleznine. 

- če tak datum ne obstaja in je to boleznina v breme ZZZS, ki ni nadaljevanje boleznine v 
breme firme po 30 dneh (npr. nega), se šteje, da je to začetek nove boleznine. 

- če tak datum ne obstaja in je to boleznina v breme ZZZS, ki je nadaljevanje boleznine iz 
predhodnega meseca, je to napaka. 

Pri vnosu začetnih in končnih dni boleznin so še dodatne omejitve in pravila: 

- Vnesene boleznine se časovno ne smejo prekrivati. 

- Boleznina v breme ZZZS, ki je take vrste, da nadaljuje boleznino v breme firme, mora 
začeti naslednji delovni dan po tistem, ko se konča njena predhodnica. Če predhodnice 
v breme firme v obravnavanem mesecu ni, se mora takšna boleznina začeti prvi dan v 
mesecu. 

- Začetni dan boleznine ne sme biti starejši od datuma vstopa (začetka dejavnosti), končni 
pa ne mlajši od datuma izstopa (prenehanja dejavnosti). 

- Ne glede na delavnik (personalni podatki), mesečni in tedenski fond ur ter invalidnost se 
lahko vneseta, da boleznina traja 4 ali 8 ur dnevno. Program svetuje pri invalidih in 
delavcih z delavnikom, krajšim od 8 ur, 4 ure, pri drugih pa 8 ur, kar je običajno pravilno. 
Vse boleznine po 8 ur se na oddanem obrazcu štejejo kot zadržanost za polni, tiste po 4 
ure pa kot zadržanost za krajši delovni čas. 

 

SEZNAM MOŽNIH NAPAK: 

- 'Obdobje prekriva že vneseno boleznino' 

Prekrivanje je, če je ena od boleznin npr. od dneva 1 do dneva 15, druga pa od 10 do 20; 
napaka je tudi, če je v takem primeru druga od 15 do 20, ker se dan 15 prekriva, druga 
od 16 do 20 pa je pravilno.   

- 'Premajhen dan glede na datum vstopa!' 

Začetni dan v kombinaciji z mesecem in letom obračuna  je manjši od nepraznega datuma 
vstopa iz rubrike '08:' v personalnih podatkih. 

- 'Prevelik dan glede na datum izstopa!' 

Končni dan v kombinaciji z mesecem in letom obračuna  je večji od nepraznega datuma 
vstopa iz rubrike '08:' v personalnih podatkih. 

- 'Nadaljevanje predhodne boleznine, ni datuma začetka!' 

To je vnos boleznine v breme ZZZS, ki pomeni nadaljevanje ene od boleznin z oznakami 
od '01' do '05'. Kot začetek je vnesen na prvi dan v mesecu, datum začetka boleznine pa 
ne obstaja. Taka boleznina nikoli ne začne sama od sebe, vedno je nadaljevanje 
obstoječe boleznine, bodisi take v breme firme, bodisi take, ki je že poprej bremenila 
ZZZS. 
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- 'Še ni 20 delovnih dni za bolezn.v breme firme! Zadnji dan je v naslednjem mesecu', ali  
 'Še ni 20 delovnih dni za bolezn.v breme firme! Zadnji dan je dan' 

To je vnos boleznine v breme ZZZS. Glede na vneseni začetni dan boleznine v breme 
ZZZS, ki pomeni nadaljevanje ene od boleznin z oznakami od '01' do '05' in vneseni 
datum začetka boleznine, še ni minilo 30 delovnih dni (plačani prazniki štejejo kot delovni 
dan), kolikor bi morala najprej trajati boleznina v breme firme.  

- 'Od 1.dneva do dneva pred začetkom bol.ZZZS mora biti bol.v breme firme!' 

To je vnos boleznine v breme ZZZS, ki pomeni nadaljevanje ene od boleznin z oznakami 
od '01' do '05'. Ima začetni dan, ki ni prvi dan v mesecu, torej je to začetek take boleznine. 
Ker mora boleznina v breme ZZZS nadaljevati boleznino v breme firme, bi morala biti od 
1.dneva v mesecu do dneva pred začetkom te boleznine biti vnesena boleznina v breme 
firme. 

- 'Nadaljevanje predhodne boleznine, biti mora prvi dan!' 

To je vnos boleznine v breme firme, ki ne začne na prvi dan v mesecu. Ker obstaja datum 
začetka boleznine, mora vsaj ena od boleznin nadaljevati na prvi dan v mesecu. Napaka 
je, če take boleznine ni. Ker se boleznina v breme firme vnaša pred boleznino v breme 
ZZZS, se napaka pojavi, ker boleznina v breme ZZZS še ni vnesena. V takem primeru je 
pač treba najprej preskočiti vnos boleznine v breme firme in vnesti boleznino v breme 
ZZZS, nato pa se vrniti na vnos boleznine v breme firme. Tako obnašanje programa ni 
napaka, ne kličite, češ, ne morem vnesti boleznine v breme firme; če kličete zaradi tega, 
bomo vedeli, da niste prebrali navodil.  

- '30 delovnih dni za boleznino v breme firme je že porabljenih v predhodnih mesecih!' 

To je vnos boleznine v breme firme, ki začne na prvi dan v mesecu in bi naj bila 
nadaljevanje enake boleznine iz predhodnega meseca. Vneseni prvi dan se kontrolira 
glede na vneseni datum začetka boleznine. Če je od takrat do prvega dneva minilo več 
kot 30 delovnih dni (plačani prazniki štejejo kot delovni dan), se pojavi ta napaka.  

- '20 delovnih dni za boleznino v breme firme je že porabljenih! Zadnji dan je dan!' 

To je vnos zadnjega dne boleznine v breme firme, ki začne na prvi dan v mesecu in je 
nadaljevanje enake boleznine iz predhodnega meseca. Vneseni končni dan se kontrolira 
glede na vneseni datum začetka boleznine. Če je od takrat do končnega dneva minilo 
več kot 30 delovnih dni (plačani prazniki štejejo kot delovni dan), se pojavi ta napaka.  

Te kontrole vam bodo najbrž kar malo cefrale živce, saj poprej ni bilo potrebno paziti na take 
malenkosti, pomembno je bilo pravilno število ur in pika. Usklajene so z FURS-ovim 
programom. Menimo, da je bolje, da vas 'gnjavi' naš program, kakor da vam bodo eDavki 
zavrnili oddajo. 

Če je zasebnik ali lastnik invalid, se lahko spremenijo še ure invalidnine, vendar so običajno 
take, kot jih je računalnik predlagal, že pravilne. Spremembo je možno narediti na dva 
načina: 

- Ob prazni rubriki za vnos dnevnega števila ur invalidnine je možno popraviti direktno ure, 

- Po izpolnitvi rubrike za vnos dnevnega števila ur invalidnine (od 1 to 8) se ure izračunajo 
tako, da se z vnesenim dnevnim številom ur pomnožijo delovni dnevi v mesecu (z 
upoštevanjem vstopa/izstopa in tedenskega fonda ur). Plačani prazniki se pri tem 
upoštevajo kot delovni dnevi; ročno spreminjanje ur je v takem primeru sicer dostopno, 
vendar nesmiselno, ker se takoj ponovno preračunajo nazaj. 
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Računalnik izračuna tudi znesek nadomestila za prevoz in prehrano, če so v personali 
podatki o dnevni vrednosti. Se pa izračun razlikuje od načina, ki je bil uporabljen pred 
obračuni za leto 2009. Število dni prisotnosti se je poprej določalo iz ur prisotnosti. To je bilo 
preprosto, ker so se ure praznikov vnašale posebej. Zdaj tega ni več, zato se dnevi za 
izračun nadomestil določijo tako, da se iz skupnega števila dni izločijo dnevi boleznin, iz 
preostanka pa še dnevi praznikov po koledarju. 
Naj bo primer obračun za april 2009 brez boleznin in dnevna vrednost nadomestila za 
prehrano 10 €. April 2009 ima skupaj s prazniki 22 delovnih dni, od tega pa sta plačana 
praznika 13.04.2009 (velikonočni ponedeljek) in 27.04.2009 (dan upora), torej je 20 dni 
prisotnosti. Računalnik predlaga 200 € nadomestila. Po vnosu boleznine od 10.04.2009 do 
14.04.2009 so boleznini dodeljeni 3 dnevi (ker je 11.04.2009 sobota in naslednji dan 
nedelja). Redno se zmanjša za 24 ur, boleznina znaša 24 ur, osnova za znesek nadomestila 
za malico pa se zmanjša samo za 2 dni, ker je 13.04.2009 velikonočni ponedeljek in že 
poprej ni bil vštet v izračun nadomestila; računalnik predlaga 180 €.    
 
   

OPOZORILO! 
 
Obračuni za zasebnika, ki so bili narejeni s predhodnimi verzijami 
programa, nimajo vseh potrebnih podatkov in zanje ni možno izdelati 
OPSVZ obrazca. Tudi, če jih vseeno poskusite oddati, jih segment za 
oddajo ne bo našel. Zato jih je žal treba vnesti ponovno. Že narejenega 
pokličete na zaslon, in ga v rubriki za vnos datuma s pritiskom na tipko 
F10 pobrišete. Preračun s tipko F5 ne bo pomagal, prav tako ne preračun 
vseh. Prav tako je nesmiselno, da se zaradi tega pritožujete. Na eDavki 
smo dobili možnost testiranja šele v petek, 06.02.2009 ob 22 uri zvečer. 
Če so v FURSU lahko mečkali mesec in pol, imamo tudi mi pravico, da 
porabimo 4 dni za ureditev vsega potrebnega. Oddati jih je izjemoma 
možno do konca februarja 2009.  
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POŠILJANJE OPSVZ OBRAZCA   na kazalo 
  

Pošiljanje poteka na istem mestu in na enak način, kot velja za REK obrazce, zato tega ni 
smiselno posebej opisovati. Na seznamu REK obrazcev je kot tretja možnost dodan izbor 
'3.OPSVZ eDavki'. 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi                                   ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────▒▒┌──────────────┐▒▒┤ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒│1.REK-1 eDavki│▒▒│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒│2.REK-2 eDavki│▒▒│ 

│░░┌────────────────────┐░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒│3.OPSVZ eDavki│▒▒│ 

│░░│Osnovni izbor  ┌───────────────────┐░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒│              │▒▒│ 

│░░│───────────────│Izbor izpisov      │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒│              │▒▒│ 

│░░│1. Vnos podatko│───────────────────│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒│              │▒▒│ 

│░░│2. Pregledi za │1. Plačilne kuverte│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒│              │▒▒│ 

│░░│3. Pregl. za de│2. Rekapitulacije 1│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒│              │▒▒│ 

│░░│4. Priprava por│3. Rekapitulacije 2│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒│              │▒▒│ 

│░░│5. Priprava vir│4. OBRAZEC 1 in 3  │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒└──────────────┘▒▒│ 

│░░│6. Obveznosti  │5. REK,OPSV obrazci│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ 

│░░│7. Pre┌─────────────┐hodnina       │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░│8. Obd│REK obrazci  │ugi izpisi    │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░│9. Nas│─────────────│kalni izpisi  │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░└──────│1. Od 07.2008│sojila        │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░│2. Do 01.2008│ AJPES        │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░│3. Do 09.2007│leznine       │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░│4. Do 12.2006│validnina     │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░└─────────────┘──────────────┘░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ Elektronsko pošiljanje OPSVZ na internetni portal eDavki po 01.02.2009       │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 

11.7 DELNA PLAČILA OBVEZNOSTI, NASTALIH Z REK OBRAZCI 
 na kazalo 

TAKA PLAČILA NISO VEČ V UPORABI, KER PA PRI NAS NIKOLI NE VEMO, KAJ SI 
BO OBLAST SPET IZMISLILA, SMO MOŽNOST OHRANILI! 
 
Včasih zaradi pomanjkanja sredstev davkov in prispevkov, ki izhajajo iz prejemkov, ni 
možno plačati takrat, ko se izplačuje plača, ali pa se takrat plačajo samo delno, doplačajo 
pa kasneje, z enim ali več plačili. Zakon tak način plačevanja ob ustrezni obrazložitvi 
omogoča, je pa z evidenco tega kar nekaj dela. 
Problem je pereč zlasti pri knjigovodskih servisih, katerim njihove stranke zagotovijo, da 
bodo obveznosti plačale v dogovorjenem roku, potem pa se tega ne držijo. 
Da bi na REK obrazcih delna plačila lahko uporabili, je potrebno najprej pripraviti osnovo za 
njihov vnos, potem pa jih tudi zabeležiti. V programu POSLI/PLACE se pripravijo in vnesejo 
tam, kjer se sicer vnašajo obveznosti. Na osnovnem izboru je potrebno izbrati 
'6.Obveznosti'. Po izbiri le-teh se na na zaslonu pokaže dodatni izbor z naslovom 
'Izbor obdelave' , takole:  
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┌────────────────────────────────────────────────────── 

│PLLIST - Plačilni listi 

├────────────────────────────────────────────────────── 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░┌────────────────────┐░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│Osnovni izbor       │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│────────────────────│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│1. Vnos podatkov    │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│2. Pregledi za mesec│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│3. Pregl. za delavca│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│4. Priprava poročil │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│5. Priprava virmanov│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│6. Obveznosti_______│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│7. Preračun vseh    │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│8. Obdela┌──────────────────────────────────┐░░░░░░ 

│░░│9. Nastav│Izbor obdelave                    │░░░░░░ 

│░░│-- -- -- │──────────────────────────────────│░░░░░░ 

│░░│B. Določi│1. Poplačila za REK obrazce_______│░░░ to je novo 

│░░│Z. Zaščit│2. Priprava za REK obrazce        │░░░ to je novo 

│░░│   Konec │3. Priprava za terjatve in plačila│░░░ to je bilo prej ‘6.Pripr.obveznosti’ 

│░░└─────────└──────────────────────────────────┘░░░░░░ na osnovnem izboru 
│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

├────────────────────────────────────────────────────── 

 
Možnost pod 3. je obstajala že poprej, ko je bila edina funkcionalnost, ki se je aktivirala na 
osnovnem izboru pod '6.Pripr.obveznosti' (to je zdaj preimenovano v '6.Obveznosti'). 
Pripravi seznam obveznosti, preko katerega se zapirajo plačila davkov in prispevkov iz plač 
v segmentu 'Terjatve in plačila'. 
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PRIPRAVA OBVEZNOSTI ZA DELNA POPLAČILA NA REK OBRAZCIH 
 na kazalo 

Za pripravo obveznosti, ki izhajajo iz REK obrazcev, je potrebno zagnati drugo možnost, 
'2. Priprava za REK obrazce'. Tej je potrebno povedati samo, za kateri obračun naj 
obveznosti pripravi. V zgornjem delu okna (zaslona) se vnese mesec in leto ter oznaka 
obračuna, takole: 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────── 

│PLLIST - Plačilni listi      Mesec in leto:10.08 Ozn.Obr:1 

├──────────────────────────────────────────────────────────────── 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░┌────────────────────┐░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│Osnovni izbor       │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│────────────────────│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│1. Vnos podatkov    │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│2. Pregledi za mesec│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│3. Pregl. za delavca│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│4. Priprava poročil │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│5. Priprava virmanov│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│6. Obveznosti_______│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│7. Preračun vseh    │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│8. Obdela┌──────────────────────────────────┐░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│9. Nastav│Izbor obdelave                    │░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│-- -- -- │──────────────────────────────────│░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│B. Določi│1. Poplačila za REK obrazce       │░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│Z. Zaščit│2. Priprava za REK obrazce________│░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░│   Konec │3. Priprava za terjatve in plačila│░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░└─────────└──────────────────────────────────┘░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Pripravijo se obveznosti iz vseh REK obrazcev, katerih oznake so v plačilnih listah, 
narejenih v podanem obračunu. Ko so obveznosti pripravljene, pripadajočih plačilnih 
list ni več mogoče niti spreminjati, niti brisati, niti vnesti novih. Za morebitne 
spremembe, brisanje ali dodajanja je potrebno pripravljene obveznosti najprej pobrisati, po 
spremembah, dodajanjih ali brisanjih plačilnih list pa ponovno pripraviti. 
Morebitna ponovna priprava ne spremeni obveznosti, ki so bile že enkrat prej pripravljene,  
in so zanje tudi delno ali v celoti že vnesena poplačila, temveč samo doda nove obveznosti, 
za tiste REK obrazce, ki jih ob predhodni pripravi še ni bilo. 

Med pripravljanjem se v zgornjem desnem kotu okna (zaslona) prikazuje napredovanje 
priprave obveznosti. Ko je vse potrebno narejeno, je končna slika naslednja: 
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi      Mesec in leto:10.08 Ozn.Obr:1                    │ 

├───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│Brišem stare obveznosti              0│ 

│░░┌────────────────────┐░░░░░░░░░░░░░░░│Berem plače                        172│ 

│░░│Osnovni izbor       │░░░░░░░░░░░░░░░│Dodajam manjkajoče obveznosti    1.692│ 

│░░│────────────────────│░░░░░░░░░░░░░░░│Popravljam obveznosti            1.691│ 

│░░│1. Vnos podatkov    │░░░░░░░░░░░░░░░│Urejam seštevke                      1│ 

│░░│2. Pregledi za mesec│░░░░░░░░░░░░░░░│                                      │ 

│░░│3. Pregl. za delavca│░░░░░░░░░░░░░░░│Pripravljeno! pritisni poljubno tipko!│ 

│░░│4. Priprava poročil │░░░░░░░░░░░░░░░└──────────────────────────────────────┤ 

│░░│5. Priprava virmanov│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░│6. Obveznosti_______│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░│7. Preračun vseh    │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░│8. Obdela┌──────────────────────────────────┐░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░│9. Nastav│Izbor obdelave                    │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░│-- -- -- │──────────────────────────────────│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░│B. Določi│1. Poplačila za REK obrazce       │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░│Z. Zaščit│2. Priprava za REK obrazce________│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░│   Konec │3. Priprava za terjatve in plačila│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░└─────────└──────────────────────────────────┘░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 
Po končani pripravi obveznosti iz naslova REK obrazcev so za vsak REK obrazec, ki je bil 
uporabljen v podanem obračunu, obveznosti pripravljene za vnos prvega poplačila, s 
praznimi zneski poplačil, za tiste REK obrazce, ki pri morebitni predhodni pripravi še niso 
bili upoštevani (kar je bilo pripravljeno že prej, se ni spremenilo). 
 
 
 
VNOS DELNIH POPLAČIL ZA REK OBRAZCE 
 na kazalo 

Delna oziroma dokončna poplačila obveznosti, nastalih z REK obrazci, se vnašajo z izborom  
'1. Poplačila za REK obrazce'. 
Po vnosu meseca in leta ter oznake pripadajočega obračuna (oboje se vnese enako kot pri 
pripravi obveznosti) se na zaslonu pojavi naslednja slika: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi      Mesec in leto:10.08 Ozn.Obr:1                    │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│6.Obveznosti --> 1.Poplačila za REK obrazce       <Enter> - izbor osvetljenega│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šifra in opis REK obrazca (Zeleni so že poplačani)     Obveznost     Poplačano│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│1001  Plača in nadomest.plače                          13.075,95______________│ 

│1108  Poslovodenje                                        310,00              │ 

│1503  Opravljeno delo ali storitev                        933,34              │ 

│1601  Dohodek zavezancev, 25% norm.stroškov               354,23        354,23│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

Vsaka vrstica v seznamu pomeni enega od REK obrazcev, ki se izdela za vneseni obračun. 
Poleg opisa obrazca se nahajata skupni znesek obveznosti in že poplačanih obveznosti za 
ta obrazec. Če so obveznosti, ki izhajajo iz obrazca, v celoti poplačane, sta zneska 
obveznosti in poplačila enaka, poleg tega pa je taka vrstica prikazana v zeleni barvi. 
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Za vnos poplačil je potrebno izbrati (osvetliti) vrstico ustreznega REK obrazca in pritisniti 
Enter. Pod seznamom se pojavi tabela, ki omogoča vnos poplačil za izbrani REK. Tabela, 
ki je prikazana na naslednji sliki, nosi predlogo za prvo delno (lahko je tudi dokončno) 
poplačilo obveznosti za REK obrazec 1001 na plači za 10.2008 in oznako obračuna 1.  

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi      Mesec in leto:10.08 Ozn.Obr:1                    │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│6.Obveznosti --> 1.Poplačila za REK obrazce       <Enter> - izbor osvetljenega│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šifra in opis REK obrazca (Zeleni so že poplačani)     Obveznost     Poplačano│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│1001  Plača in nadomest.plače                          13.075,95______________│ 

│1108  Poslovodenje                                        310,00              │ 

│1503  Opravljeno delo ali storitev                        933,34              │ 

│1601  Dohodek zavezancev, 25% norm.stroškov               354,23        354,23│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│REK  Rub Opis                          Dat.popl Zp     Obveznost     Poplačilo│ 

├────┬───┬─────────────────────────────┬────────┬──┬─────────────┬─────────────┤ 

│1001│___│_____________________________│15.11.08│_1│____13.075,95│_____________│ 

│1001│406│Dohodnina____________________│15.11.08│_1│_____5.166,13│_____________│ 

│1001│501│Pris.za zdr.var.iz plače_____│15.11.08│_1│_____1.354,68│_____________│ 

│1001│502│Pris.za PIZ iz plače_________│15.11.08│_1│_____2.859,75│_____________│ 

│1001│503│Pris.za zaposlov.iz plače____│15.11.08│_1│________28,70│_____________│ 

│1001│504│Pris.za star.var.iz plače____│15.11.08│_1│________21,70│_____________│ 

│1001│505│Pris.za PIZ iz raz.min.p.____│15.11.08│_1│________46,50│_____________│ 

│1001│506│Pris.za PIZ iz nepl.odsot____│15.11.08│_1│________93,00│_____________│ 

│1001│601│Pris.za zdr.var.od plače_____│15.11.08│_1│_____1.397,28│_____________│ 

│1001│602│Pris.za PIZ od plače_________│15.11.08│_1│_____1.712,46│_____________│ 

│1001│603│Pris.za zaposlov.od plače____│15.11.08│_1│________12,30│_____________│ 

│1001│604│Pris.za star.var.od plače____│15.11.08│_1│________21,70│_____________│ 

│1001│605│Pris.za poškodbe od plače____│15.11.08│_1│_______108,63│_____________│ 

│1001│702│Poveč.iz 12 na 15 mesecev____│15.11.08│_1│_______253,12│_____________│ 

│    │   │                             │        │  │             │             │ 

 
Podatki za posamezno poplačilo imajo: 

- eno sivo obarvano vodilno vrstico,  kateri je prikazana skupna preostala obveznost in 
skupna vrednost vsega poplačanega pri tem delnem plačilu. Edini podatek, ki ga je v tej 
vrstici možno spremeniti, je datum poplačila. Po vnosu se prenese v vse zeleno obarvane 
vrstice istega poplačila, 

- eno ali več zeleno obarvanih vrstic, za dohodnino (davek) in za vsak prispevek po eno. 
Pomemben podatek je v stolpcu 'Obveznost', kjer se nahaja znesek obveznosti, ki še ni 
poplačana. V teh vrsticah je možno vnesti samo vsebino rubrik stolpca 'Poplačilo', največ 
do vrednosti v stolpcu 'Obveznost'. 

Ker se v 'Poplačilo' najpogosteje vnaša bodisi obveznost, bodisi ničla, sta v ta namen na 
volji funkcijski tipki F2 in F3, ki ju je možno uporabiti nad katerokoli od zeleno obarvanih 
rubrik v zelenih vrsticah. 

F2 - prenos zneska obveznosti v znesek poplačila, 

F3 - brisanje zneska poplačila (vnos ničle). 
Pomemben podatek je v stolpcu 'Zp'. Pomeni zaporedno številko poplačila obveznosti. V 
vseh vrsticah posameznega poplačila obveznosti je enaka. Postavlja se avtomatsko, vrstice 
prvega poplačila dobijo številko 1, drugega 2 in tako naprej. 
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Vnos dodatnega poplačila. 

Dodatno (neprvo) poplačilo je možno vnesti samo, če: 

- niso vse obveznosti že v celoti poplačane, torej, če zneska v vrstici pripadajočega REK 
obrazca v seznamu uporabljenih REK-ov nista enaka oziroma vrstica ni obarvana zeleno 
(Metod, ti glej zneske) in 

- Predhodno poplačilo vsebuje vsaj en poplačani znesek. 

Slednje ne velja za prvo poplačilo. Drugo poplačilo je možno dodati tudi, če je prvo 
prazno. Prvo poplačilo brez vnesenih poplačil omogoča, da se REK obrazec odda brez 
poplačil obveznosti, kar lahko pride prav predvsem knjigovodskim servisom, ki ob oddaji 
REK obrazca še ne vedo, ali je njihova stranka cesarju sploh kaj nakazala. 

Dodatno poplačilo se vnese tako, da se osvetlitev (rumeno) postavi v katerokoli rubriko  
zadnjega vnesenega poplačila (bodisi v sivo vrstico, bodisi eno od zelenih) in pritisne tipka 
F9. Dodajo se nove vrstice s tekočim datumom in številko v stolpci 'Zp' za eno večjo kot pri 
zadnjem poplačilu, osvetljena rubrika (rumeno) pa se postavi na začetek zadnje zelene 
vrstice novo nastalega poplačila. V njegovih zneskih v stolpcu 'Obveznost' so že 
upoštevana prejšnja poplačila.   

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi      Mesec in leto:10.08 Ozn.Obr:1                    │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│6.Obveznosti --> 1.Poplačila za REK obrazce       <Enter> - izbor osvetljenega│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šifra in opis REK obrazca (Zeleni so že poplačani)     Obveznost     Poplačano│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│1001  Plača in nadomest.plače                          13.075,95______5.166,00│ 

│1108  Poslovodenje                                        310,00              │ 

│1503  Opravljeno delo ali storitev                        933,34              │ 

│1601  Dohodek zavezancev, 25% norm.stroškov               354,23        354,23│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│REK  Rub Opis                          Dat.popl Zp     Obveznost     Poplačilo│ 

├────┬───┬─────────────────────────────┬────────┬──┬─────────────┬─────────────┤ 

│1001│___│_____________________________│15.11.08│_1│____13.075,95│_____5.166,13│ 

│1001│406│Dohodnina____________________│15.11.08│_1│_____5.166,13│_____5.166,13│ 

│1001│501│Pris.za zdr.var.iz plače_____│15.11.08│_1│_____1.354,68│_____________│ 

│1001│502│Pris.za PIZ iz plače_________│15.11.08│_1│_____2.859,75│_____________│ 

│1001│503│Pris.za zaposlov.iz plače____│15.11.08│_1│________28,70│_____________│ 

│1001│504│Pris.za star.var.iz plače____│15.11.08│_1│________21,70│_____________│ 

│1001│505│Pris.za PIZ iz raz.min.p.____│15.11.08│_1│________46,50│_____________│ 

│1001│506│Pris.za PIZ iz nepl.odsot____│15.11.08│_1│________93,00│_____________│ 

│1001│601│Pris.za zdr.var.od plače_____│15.11.08│_1│_____1.397,28│_____________│ 

│1001│602│Pris.za PIZ od plače_________│15.11.08│_1│_____1.712,46│_____________│ 

│1001│603│Pris.za zaposlov.od plače____│15.11.08│_1│________12,30│_____________│ 

│1001│604│Pris.za star.var.od plače____│15.11.08│_1│________21,70│_____________│ 

│1001│605│Pris.za poškodbe od plače____│15.11.08│_1│_______108,63│_____________│ 

│1001│702│Poveč.iz 12 na 15 mesecev____│15.11.08│_1│_______253,12│_____________│ 

│1001│___│_____________________________│19.11.08│_2│_____7.909,82│_____________│ 

│1001│406│Dohodnina____________________│19.11.08│_2│_____________│_____________│ 

│1001│501│Pris.za zdr.var.iz plače_____│19.11.08│_2│_____1.354,68│_____________│ 

│1001│502│Pris.za PIZ iz plače_________│19.11.08│_2│_____2.859,75│_____________│ 

│1001│503│Pris.za zaposlov.iz plače____│19.11.08│_2│________28,70│_____________│ 

│1001│504│Pris.za star.var.iz plače____│19.11.08│_2│________21,70│_____________│ 

│1001│505│Pris.za PIZ iz raz.min.p.____│19.11.08│_2│________46,50│_____________│ 

│1001│506│Pris.za PIZ iz nepl.odsot____│19.11.08│_2│________93,00│_____________│ 

│1001│601│Pris.za zdr.var.od plače_____│19.11.08│_2│_____1.397,28│_____________│ 

│1001│602│Pris.za PIZ od plače_________│19.11.08│_2│_____1.712,46│_____________│ 

│1001│603│Pris.za zaposlov.od plače____│19.11.08│_2│________12,30│_____________│ 

│1001│604│Pris.za star.var.od plače____│19.11.08│_2│________21,70│_____________│ 

│1001│605│Pris.za poškodbe od plače____│19.11.08│_2│_______108,63│_____________│ 

│1001│702│Poveč.iz 12 na 15 mesecev____│19.11.08│_2│_______253,12│_____________│ 

│    │   │                             │        │  │             │             │ 
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Po vnosu vseh zneskov, ki še niso bili poplačani, v stolpec 'Poplačilo' (najlažje z uporabo 
funkcijske tipke F2) postane to drugo poplačilo tudi dokončno. Vrstica v zgornjem seznamu 
se osvetli zeleno, pritisk na tipko F9 za dodajanje naslednjega poplačila pa javi 'Dodajanje 
ni možno, vse je poplačano'. Situacijo kaže naslednja slika: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi      Mesec in leto:10.08 Ozn.Obr:1                    │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│6.Obveznosti --> 1.Poplačila za REK obrazce       <Enter> - izbor osvetljenega│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šifra in opis REK obrazca (Zeleni so že poplačani)     Obveznost     Poplačano│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│1001  Plača in nadomest.plače                          13.075,95______5.166,00│ 

│1108  Poslovodenje                                        310,00              │ 

│1503  Opravljeno delo ali storitev                        933,34              │ 

│1601  Dohodek zavezancev, 25% norm.stroškov               354,23        354,23│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│REK  Rub Opis                          Dat.popl Zp     Obveznost     Poplačilo│ 

├────┬───┬─────────────────────────────┬────────┬──┬─────────────┬─────────────┤ 

│1001│___│_____________________________│15.11.08│_1│____13.075,95│_____5.166,13│ 

│1001│406│Dohodnina____________________│15.11.08│_1│_____5.166,13│_____5.166,13│ 

│1001│501│Pris.za zdr.var.iz plače_____│15.11.08│_1│_____1.354,68│_____________│ 

│1001│502│Pris.za PIZ iz plače_________│15.11.08│_1│_____2.859,75│_____________│ 

│1001│503│Pris.za zaposlov.iz plače____│15.11.08│_1│________28,70│_____________│ 

│1001│504│Pris.za star.var.iz plače____│15.11.08│_1│________21,70│_____________│ 

│1001│505│Pris.za PIZ iz raz.min.p.____│15.11.08│_1│________46,50│_____________│ 

│1001│506│Pris.za PIZ iz nepl.odsot____│15.11.08│_1│________93,00│_____________│ 

│1001│601│Pris.za zdr.var.od plače_____│15.11.08│_1│_____1.397,28│_____________│ 

│1001│602│Pris.za PIZ od plače_________│15.11.08│_1│_____1.712,46│_____________│ 

│1001│603│Pris.za zaposlov.od plače____│15.11.08│_1│________12,30│_____________│ 

│1001│604│Pris.za star.var.od plače____│15.11.08│_1│________21,70│_____________│ 

│1001│605│Pris.za poškodbe od plače____│15.11.08│_1│_______108,63│_____________│ 

│1001│702│Poveč.iz 12 na 15 mesecev____│15.11.08│_1│_______253,12│_____________│ 

│1001│___│_____________________________│19.11.08│_2│_____7.909,82│_____7.909,82│ 

│1001│406│Dohodnina____________________│19.11.08│_2│_____________│_____________│ 

│1001│501│Pris.za zdr.var.iz plače_____│19.11.08│_2│_____1.354,68│_____1.345,68│ 

│1001│502│Pris.za PIZ iz plače_________│19.11.08│_2│_____2.859,75│_____2.859,75│ 

│1001│503│Pris.za zaposlov.iz plače____│19.11.08│_2│________28,70│________28,70│ 

│1001│504│Pris.za star.var.iz plače____│19.11.08│_2│________21,70│________21,70│ 

│1001│505│Pris.za PIZ iz raz.min.p.____│19.11.08│_2│________46,50│________46,50│ 

│1001│506│Pris.za PIZ iz nepl.odsot____│19.11.08│_2│________93,00│________93,00│ 

│1001│601│Pris.za zdr.var.od plače_____│19.11.08│_2│_____1.397,28│_____1.397.28│ 

│1001│602│Pris.za PIZ od plače_________│19.11.08│_2│_____1.712,46│_____1.712,46│ 

│1001│603│Pris.za zaposlov.od plače____│19.11.08│_2│________12,30│________12,30│ 

│1001│604│Pris.za star.var.od plače____│19.11.08│_2│________21,70│________21,70│ 

│1001│605│Pris.za poškodbe od plače____│19.11.08│_2│_______108,63│_______108,63│ 

│1001│702│Poveč.iz 12 na 15 mesecev____│19.11.08│_2│_______253,12│_______253,12│ 

│    │   │                             │        │  │             │             │ 

 
 

Brisanje poplačila. 

Brisati je možno samo zadnje poplačilo, če je prazno, kar pomeni, da ima prazne vse rubrike 
v stolpcu 'Poplačilo'. Več poplačil se lahko pobriše tako, da se najprej pobriše zadnje, nato 
prejšnje predzadnje, ki je postalo zadnje in tako naprej. 

Brisanje se izvede tako, da se osvetli (rumeno obarva) katerakoli rubrika v zadnjem poplačilu 
in pritisne tipka F10. Zbrišejo se vse vrstice zadnjega poplačila, bivše predzadnje poplačilo 
pa postane novo zadnje. 

Brisanje edinega (prvega) poplačila ponovno omogoči spreminjanje plačilnih list za 
pripadajoč REK obrazec. Po brisanju takega poplačila se briše tudi pripadajoča vrstica iz 
seznama pripravljenih. 
Novo prvo poplačilo ni možno dodati s pritiskom na tipko F9, kot to velja za neprva poplačila. 
Pripravi se lahko samo z uporabo izbora '2. Priprava za REK obrazce' kot je že opisano na 
začetku poglavja 7.  
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OPOZORILO: 

Če so v firmi zaposleni invalidi, ki prejemajo invalidnino tako, da jim jo plača firma (podobno, 
kot boleznine v breme ZZZS), ali pa, če je firma invalidsko podjetje, pa tudi v drugih 
morebitnih primerih, ko se prispevki samo obračunajo, plačati pa jih ni treba, ker veljajo kot 
firmi odstopljena sredstva, se pri obdelavi delnih poplačil upoštevajo samo zneski, ki jih mora 
firma zares odvesti. 'Odstopljeni' se pri izdelavi REK obrazcev takoj posredujejo kot plačani, 
zato se tudi pri delnih poplačilih ne upoštevajo. 

 

UPORABA PRIPRAVLJENIH DELNIH PLAČIL PRI POŠILJANJU REK OBRAZCEV 
 
 na kazalo 

REK obrazce lahko DURS-u posredujemo brez uporabe delnih poplačil, tako, kot se je to 
delalo doslej, ko so se davki in prispevki šteli kot plačani z dnem, ki je bil podan poleg 
podatka o mesecu/letu in obračunu, za katerega se REK izdeluje. V večini primerov to tudi 
povsem zadostuje. S takim posredovanjem, recimo mu 'po starem', je tudi najmanj dela. 

Delna poplačila prispevkov se uporabljajo takrat, ko se zaradi pomanjkanja sredstev 
obveznosti zares poplačajo v več delih, ali pa v knjigovodskih servisih, ko stranka knjigovodji 
sicer obljubi: “Brez skrbi, seveda bomo plačali do dogovorjenega datuma!”, potem pa denar, 
namenjen za prispevke, porabi za dodatno opremo ob nakupu novega avtomobila, 
knjigovodja pa mora čarati, da ni težav z davkarijo. 

Pogoj za uporabo delnih poplačil prispevkov je, da: 

- je delno poplačilo pripravljeno in vneseno, na že opisan način, 

- se pri izdelavi REK obrazca v rubriki 'Kateri REK-1 :' ali 'Kateri REK-2 :', kjer je potrebno 
izbrati, za kateri REK gre, ta dejansko izbere in se ne izdelujejo vsi REK obrazci z eno 
potezo (če se rubrika pusti prazna). V primeru, da se rubrika pusti prazna, se REK-i 
izdelajo 'po starem', torej brez upoštevanja delnih plačil, četudi so ta vnesena. 

V primeru pravilno izpolnjene rubrike 'Kateri REK-n :' se, pod pogojem, da je za izbrani REK 
obrazec pripravljeno vsaj eno poplačilo, pojavi vprašanje 'ZapŠtDelPlačila:'. Prisotnost tega 
vprašanja je znak, da je bil REK obrazec pravilno izbran in da zanj obstaja vsaj eno 
pripravljeno poplačilo. 

Potrebno je vnesti: 

- ničlo, če naj se izvrši posredovanje podatkov 'po starem'; za datum poplačila dohodnine, 
davka in/ali prispevkov se vzame datum, ki je vnesen skupaj z mesecem/letom in oznako 
obračuna, ali 

- zaporedno številko delnega plačila, ki se posreduje DURS-u in je že pripravljeno; za 
datum poplačila dohodnine, davkov in/ali prispevkov se vzame datum iz delnega 
poplačila. 

S pritiskom na tipko F2 se na zaslonu prikaže seznam vseh možnih odgovorov torej ničla in 
številke pripravljenih poplačil.   
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi                                   ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────▒▒╔══════════════╗▒▒┤ 

│░░░░░░░░░░░░┌───────────────────────────────────────────┐░▒▒║1.REK-1 eDavki║▒▒│ 

│░░░░░░░░░░░░│                                           │░▒▒║2.REK-2 eDavki║▒▒│ 

│░░┌─────────│                                           │░▒▒║              ║▒▒│ 

│░░│Osnovni i│ Mesec in leto ter oznaka obračuna:10.08 1 │░▒▒║              ║▒▒│ 

│░░│─────────│ Šifra delavca ali prazno za vse  :____    │░▒▒║              ║▒▒│ 

│░░│1. Vnos p│ Obveznosti plačane dne:15.11.08           │░▒▒║              ║▒▒│ 

│░░│2. Pregle└───────────────────────────────────────────┘░▒▒║              ║▒▒│ 

│░░│3. Pregl. za de│2. Rekapitulacije 1│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒║              ║▒▒│ 

│░░│4. Priprava por│3. Rekapitulacije 2│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒║              ║▒▒│ 

│░░│5. Priprava vir│4. OBRAZEC 1 in 3  │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒╚══════════════╝▒▒│ 

│░┌─────────────────────────────────────────────────────┐░░▒Kateri REK-1 :1001▒│ 

│░│ Tukaj je potrebno vnesti zaporedno številko delnega │░░▒ZapŠtDelPlačila:_0▒│ 

│░│ plačila. Prvo delno plačilo za obračunski mesec ima │░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ 

│░│ zaporedno številko 1.                               │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░│                                                     │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░│ Datum delnega plačila  se  vzame  iz  vnosa  takega │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░│ plačila in ne iz datuma, ki je vnesen pri obdobju!  │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░│                                                     │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░│ Vnos ničle pomeni, da se delnih plačil ne upošteva. │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░│ V takem primeru se privzame, da  obstaja  samo  eno │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░│ poplačilo, ki se oddaja skupaj  z  obveznostmi,  za │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░│ datum poplačila pa se vzame datum, podan pri  vnosu │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░│ meseca in leta obračuna. TO JE ODDAJA PO STAREM!    │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░│                                                     │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░│ <F2> - seznam dovoljenih delnih plačil.             │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░└─────────────────────────────────────────────────────┘░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

├───────────────────────────┐░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│POPLAČILA                  │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│───────────────────────────│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│0. Po starem               │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│1. 15.11.08   1    5.166,13│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│2. 20.11.08   2    7.909,82│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤ 

│ Elektronsko pošiljanje REK-1 na internetni portal eDavki po 01.07.2008       │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  

Izbor ničle (po starem) ali prvega poplačila (zaporedna številka 1) pomeni oddajo 
'originalnega' REK obrazca, torej prvega v verigi REK obrazcev, oddanih za posamezen 
obračun in šifro (vrsto) REK obrazca. V takem primeru se obrazec odda brez sklicevanja na 
svojega predhodnika. 

Izbor zaporedne številke, večje od 1, pomeni, da je bil za obračun in šifro REK že oddan 
vsaj en REK obrazec (lahko jih je bilo tudi več). V takem primeru mora računalnik vedeti 
enoveljavno oznako predhodnega REK obrazca, da DURS-ov program lahko vzpostavi  
povezavo med njima. Oznaka predhodnega obrazca ima vedno tako obliko: 

EDP-dddddddd-nnn 

└┬┘│└──┬───┘│└┬┘ 

 │ │   │    │ └─ tekoča številka, pod katero je dokument zabeležen v DURS-ovi podatkovni bazi  
 │ └───│────┴─── pomišljaj - ločilo 
 │     └──────── davčna številka firme (izplačevalca) 
 └────────────── vedno velike črke 'EDP' 

Ker računalnik davčno številko firme (izplačevalca) pozna, je potrebno povedati samo, 
kakšna je tekoča številka predhodnega dokumenta, torej tisto, kar predstavlja nnn. V ta 
namen je potrebno to številko vnesti kot odgovor na vprašanje 'Ozn.Predh.Dok:'. Številko 
predhodnega najdete v povratnici, katero vam je DURS pripravil ob uspešni vložitvi tega 
dokumenta. Vaša naloga in odgovornost je, da si pripravljene povratnice shranite na svoj 
računalnik, da jih po potrebi lahko pogledate!  
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Če podatke o REK obrazcih v portal eDavki pošiljate vedno direktno iz programa POSLI ali 
PLACE, računalnik poskrbi, da se enoveljavna oznaka oddanega dokumenta shrani. Tako 
shranjene oznake je možno dobiti s pritiskom na tipko F2 pri vnosu odgovora, kar vam 
pošiljanje delnih poplačil močno olajša.  

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│PLLIST - Plačilni listi                                   ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────▒▒╔══════════════╗▒▒┤ 

│░░░░░░░░░░░░┌───────────────────────────────────────────┐░▒▒║1.REK-1 eDavki║▒▒│ 

│░░░░░░░░░░░░│                                           │░▒▒║2.REK-2 eDavki║▒▒│ 

│░░┌─────────│                                           │░▒▒║              ║▒▒│ 

│░░│Osnovni i│ Mesec in leto ter oznaka obračuna:10.08 1 │░▒▒║              ║▒▒│ 

│░░│─────────│ Šifra delavca ali prazno za vse  :____    │░▒▒║              ║▒▒│ 

│░░│1. Vnos p│ Obveznosti plačane dne:15.11.08           │░▒▒║              ║▒▒│ 

│░░│2. Pregle└───────────────────────────────────────────┘░▒▒║              ║▒▒│ 

│░░│3. Pregl. za de│2. Rekapitulacije 1│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒║              ║▒▒│ 

│░░│4. Priprava por│3. Rekapitulacije 2│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒║              ║▒▒│ 

│░░│5. Priprava vir┌────────────────────────────────────┐░░▒▒╚══════════════╝▒▒│ 

│░░│6. Obveznosti  │ To je neprvo poplačilo za izdelani │░░▒Kateri REK-1 :1001▒│ 

│░░│7. Preračun vse│ REK obrazec. Številka  predhodnega │░░▒ZapŠtDelPlačila:_2▒│ 

│░░│8. Obdelava M4 │ (oziroma originalnega) je zapisana │░░▒Ozn.Predh.Dok:___0▒│ 

│░░│9. Nastavitve  │ v povratnici, prejeti ob vložitvi. │░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ 

│░░│-- -- -- -- -- │ Vedno ima obliko 'EDP-xxxxxxxx-n', │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░│B. Določitev UP│ kjer xxxxxxxx pomeni dav. številko │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░│Z. Zaščita poda│ plačnika. Zato je potrebno  vnesti │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░│   Konec       │ samo tisto, kar je  izza  zadnjega │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░└───────────────│ znaka '-'!                         │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░│                                    │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ Če so bili predhodni  REK  obrazci │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ vloženi direktno iz tega programa, │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ je možno  s  pritiskom  tipke <F2> │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ dobiti njihov seznam; osvetljen bo │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ zadnji vložen. Lahko ga izberete!  │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░└────────────────────────────────────┘░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

├───────────────────────────────────────────┐░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│ODDANI OBRAZCI                             │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│───────────────────────────────────────────│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│1.EDP-12345679-10 15.09.08  1 Original     │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

│2.EDP-12345679-12 20.11.08  2 Delno plačilo│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ 

├───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ 

│ Elektronsko pošiljanje REK-1 na internetni portal eDavki po 01.07.2008       │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   

Če ste REK obrazec pripravili ročno ali pa ste namesto prenosa pripravili XML datoteko in 
jo potem ročno uvozili v eDavki, naš program informacije o enoveljavni oznaki oddanega 
dokumenta nima. Zato takih oznak v seznamu, dobljenem s pritiskom na F2, ni. Zaradi tega 
so kakršnekoli reklamacije na manjkajoče enoveljavne oznake v tem seznamu 
brezpredmetne. Si pa lahko shranite povratnico, ki vam jih ob uspešno vloženem dokumentu 
DURS pripravi. V njej je med ostalimi podatki tudi enoveljavna oznaka vloženega 
dokumenta, tako, da si vedno lahko pomagate z njo! 
 


