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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'. 
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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'. 

 

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'. 

 



-3- 
 

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.  

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 Error! Reference 
source not found.! 
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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'. 
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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). 

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. 
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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'. 
 

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'). 
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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. 
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. 
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5 Priprava poročil → REK, OPSV obrazci → REK obrazci 
 na kazalo 

Za plačilne liste, ki so izdelane od 01.01.2023 naprej, računalnik ponudi izdelavo obrazca 
REK-O. 

 
 


