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Pred vami so navodila za uporabo programa OBRAČUN PLAČ.  Program zaženemo s klikom 

naslednje ikone: 

 

 
 

Po prijavi v program, se odpre osnovno okno programa.  

 

 
 

 

Programske  funkcionalnosti  so razdeljene med štiri glavne zavihke : 

    Vnosi in obračun, 

    Pomožni šifranti in nastavitve, 

    Vzdrževanje, 

    O programu.     

 

 

Ko odpremo program, se odpre zavihek  'Vnosi in obračun', ki ga najpogosteje uporabljamo. V 

navodilih pa bomo dali prednost drugemu zavihku  'Šifranti in nastavitve', saj ima vsebino, ki jo 

je potrebno najprej spoznati. 
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ŠIFRANTI  IN NASTAVITVE   

  

 
Tehnična uporaba Šifrantov in nastavitev je zelo preprosta. 

 

Poenotena je uporaba najpogostejših funkcij v tabelah s podatki, kot so Novi vnos, Brisanje, 

Iskanje, Urejanje(Sortiranje), Tiskanje, Prenos v MS Excel. V orodni vrstici nad tabelo so 

nanizane ikone, ki prožijo ustrezne funkcije.  

 

Za nov vnos uporabimo ikono Dodaj     (po navadi v preprostih šifrantih v tabelah), ki odpre 

novo vrstico v tabeli  ali ikono Novi ,  ki odpre okno za vnos novih podatkov v vsebinsko 

obsežnejših šifrantih. S klikom ikone V podatke   pridemo v takih šifrantih v okno za  

popravljanje podatkov. 

 

Po večjih tabelah podatke iščemo tako, da kliknemo v stolpec, v katerem želimo iskati. Nato v 

polje zraven ikone za  Iskanje   vnesemo podatek, ki ga iščemo. Nato kliknemo ikono Iskanje 

 .  

 

 
 

 

Urejanje  (Sortiranje) po posamezni koloni dosežemo tako, da kliknemo v glavo kolone. Npr. če 

želimo sortirati po nazivu, kliknemo v glavo tabele v 'Naziv'. Če kliknemo še enkrat, se izbor 

obrne (iz naraščajočih vrednosti v padajoče). 

  

Brisanje zapisa izvedemo s klikom ikone Brisanje  .  

 

Ikona Excel     nudi možnost zapisa podatkov v MS Excel . 

 

 

Ikona Čitanje-Pisanje nam omogoča zaščito podatkov pred naključnim spreminjanjem.  Ikona ob 

kliku spremeni obliko. Če je vklopljeno Čitanje  , podatkov ni mogoče spreminjati. Če je 

vklopljeno Pisanje  , lahko podatke v tabeli popravljamo. 
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Pri vnosu podatkov,  ki so podprti s šifrantom,  lahko šifre izbiramo v spustnem menuju 

(kliknemo puščico ob polju vnosa). Kadar je na voljo mnogo podatkov (npr. pri vnosu partnerja)  

lahko izbor, ki se ponuja , omejimo,  tako da vnesemo začetek naziva in pritisnemo tipko Enter. 

Če vnesemo npr. Banka in pritisnemo Enter, se bodo ponudili samo tisti partnerji, ki imajo v 

nazivu besedo  banka. 

 

 Kadar je ob polju za vnos  gumb  , nas  pripelje v ustrezni šifrant, ki ga lahko popravljamo in  

dopolnjujemo. 

 

  Ikona Tiskanje nam omogoča izpis  na tiskalnik. 

 

V tabelah je omogočeno tudi filtriranje podatkov. Razložili ga bomo na primeru: 

V tabeli želimo prikazati  le saldakontne konte. To naredimo najenostavneje takole: 

Postavimo se na polje 'Saldakontni'  ter pritisnemo ikono desni miškin gumb. Odpre se priročni 

menu, v katerem izberemo 'Filter glede na vsebino'. 

  

 
 

 

 

Filter odstranimo tako, da pritisnemo desni gumb miške in izberemo 'Odstrani filter'. 

 

 

 

Oglejmo si šifrante še z vsebinskega vidika. 
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ŠIFRANTI  PLAČ 
 

V tem zavihku so zbrani pomožni šifranti, ki  jih uporabljamo v programu Obračun plač. 

 

 
 

 

Dodatki 
 

 
 

To je šifrant dodatkov (povračil materialnih stroškov), ki se izplačujejo  pri plači. Poleg šifre in 

naziva dodatka je možno vnesti, kolikšen znesek na dan pripade zaposlenim, ter način izračuna, 

če si želimo pomagati z vgrajenimi možnostmi, ki so naslednje: 

1 – pri vnosu dodatkov, se ( glede na oznako prehrana v vrstah plačil in število ur plačil, ki jim 

pripade prehrana) samodejno izračuna število dni 

2 – izračuna se število dni za povračilo stroškov prevoza  

3 – izračuna se število dni prevoza, dnevna vrednost se poišče v šifrantu relacij 

4 – jemlje se mesečna vrednost iz šifranta relacij.  

 

Za poročanje na iREK obrazcih vnesete ali iz spustnega menuja izberete ustrezno oznako 

(Prehrana=B04,Prevoz=B05,Stroški službenih potovanj=B06 …) 

Za poročanje o plačah v javnem sektorju je potrebno vnesti tudi Dodatno šifro (I). 
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Relacije- prevozi 
 

 

 
 

Kadar se mnogo zaposlenih po različnih relacijah prevaža na delo, si pri obračunu prevoznih 

stroškov lahko pomagamo s šifrantom relacij, v katerem navedemo mesečni znesek stroška 

prevoza na delo na posamezni relaciji. Število kilometrov je informativno.  

V šifrantu osnovnih podatkov zaposlenih  pri posameznih delavcih navedemo ustrezno relacijo 

prevoza na delo iz tega šifranta. Tako  bomo imeli olajšan vnos dodatkov (glej šifrant dodatkov, 

način izračuna 3  in 4).  

 

 

Minulo delo, stalnost 
 

V tej tabeli vnesemo, kolikšen procent pripada zaposlenim za vsako leto delovne dobe.  

 

V javnem sektorju je prava kolona namenjena procentom, ki veljajo za moške, druga pa za 

ženske, ki nad 25 letom delovne dobe prejmejo dodatnih 0,1 % letno. Procente lahko tudi ročno 

spreminjate, za vrnitev v prvotno (pred definirano) stanje je na voljo gumb 'Ponastavi'. 

  

 



 10 

Odtegljaji 
 

 

 
 

 

Poleg šifre in naziva odtegljaja vnesemo še naslednje podatke: 

 

Načina obračuna  odtegljajev: 

 

1 – obračuna se % od neto plače (samoprispevki) 

 

2 – obračuna se vneseni mesečni znesek, število plačanih obrokov se poveča za 1, ko je število 

plačanih obrokov enako številu obrokov, se odtegljaj preneha obračunavati (označi kot neaktiven) 

 

3 – obračuna se vneseni mesečni znesek, že plačani znesek se poveča za vrednost obroka, ko je že 

plačani znesek enak skupnemu znesku odtegljaja, se odtegljaj preneha obračunavati (označi kot 

neaktiven) 

 

4 – vsak mesec se obračuna vneseni mesečni znesek. Odtegljaj te vrste deaktiviramo  sami - ko 

oznako aktiven spremenimo v 'N' 

 

5 - obračuna se % od bruto plače (članarina sindikata) 

 

8 – preživnina   - odtegne se vneseni mesečni znesek pri tem pa se upošteva omejitev glede na  

minimalni znesek neto prejemka (=50% bruto minimalne plače)  in maksimalni odtegnjeni 

delež neto prejemka, ki ju vnesete pri tej vrsti odtegljaja.  

 

Preživnina ima prednost pred morebitnimi drugimi izvršbami, znesek odtegnjenih preživnin pa 

znižuje razpoložljivo osnovo za odtegnitev drugih izvršb. 

Kadar ima zaposleni več odtegljajev za preživnino  in prejemek ni dovolj visok, se obračunajo v 

sorazmernem znesku (v tabeli 'Odtegljaji zaposlenih' pustite polje prioriteta prazno! ).  Za 

preživnino uporabljajte samo eno vrsto odtegljaja!  Če v tabeli 'Odtegljaji zaposlenih' vnesete 

neko vrednost v polje 'Skupni znesek'  se bo odtegljaj obračunaval le dokler  bo vrednost v polju 

'Že plačano' manjša od vrednosti v polju 'Skupni znesek'.  

 

 

9 – druge izvršbe – pri izračunu tega odtegljaja se lahko upošteva  % od neta ali vneseni  mesečni 

znesek, upošteva se omejitev glede na  minimalni znesek neto prejemka (=70% bruto minimalne 

plače) in maksimalni odtegnjeni delež neto prejemka, ki ju vnesete pri tej vrsti odtegljaja.   
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Če ima zaposleni več odtegljajev te vrste, se najprej obračuna tisti z nižjo vrednostjo v polju 

'Prioriteta'  v tabeli 'Odtegljaji zaposlenih'. Če v tabeli 'Odtegljaji zaposlenih' vnesete neko 

vrednost v polje 'Skupni znesek'  se bo odtegljaj obračunaval le dokler  bo vrednost v polju 'Že 

plačano' manjša od vrednosti v polju 'Skupni znesek'.  

 

 

Olajšava za dohodnino:  

Vnesete:  N- ni olajšava, S – je samoprispevek ali D – je druga olajšava. 

 

Plačilni nalog:  

B – odtegljaj se zajame v datoteko za Bankart 

S – pripravi se plačilni nalog za seznam odtegljajev za prejemnika  

P – pripravi se vsak plačilni nalog posebej za odtegljaj (za vsakega delavca posebej)   

Če ni vneseno nič, se bodo pripravili nalogi za vsak odtegljaj (vsakega delavca) posebej, torej 

enako kot da bi bilo vneseno 'P'. 

 

Koda namena: Za posamezno vrsto odtegljaja se vnese  koda namena za plačilni nalog, če je 

drugačna od tiste, ki je vnesena v nastavitvah plačilnih nalogov za vse odtegljaje (ANNI). 

 

Maksimalni procent plače:  Pri odtegljajih z načinom obračuna 8 ali 9  se vnese maksimalni 

procent neto plače, ki se zaposlenemu lahko odtegne za odtegljaj (običajno 2/3  plače to je 

66,67%). Pri ostalih odtegljajih se ta omejitev ne upošteva. 

 

Minimalni prejemek: Pri odtegljajih z načinom obračuna 8 ali 9  se vnese minimalni prejemek – 

ostanek neto plače, ki ga mora prejeti delavec po odtegnitvi odtegljajev za preživnino ali izvršbe 

(=70% bruto minimalne plače pri izvršbah in prepovedih oziroma 50% bruto minimalne plače pri 

preživninah). Pri ostalih odtegljajih se ta omejitev ne upošteva. 

 

Dodatna šifra: vnaša se za poročanje o plačah v javnem sektorju po predpisanem šifrantu  (K). 
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Prispevki 
 

 

 
 

 

V šifrant so  vneseni  prispevki, s pripadajočimi procenti, transakcijskimi računi in sklici. Gumb 

'Ponastavi prispevke'  osveži šifrant prispevkov na vsebino, kot je na sliki (to so prispevki z 

računi in sklici od 1.10.2011 naprej).  Ob morebitnih spremembah podatke v šifrantu popravimo. 

Polje benef. = D pomeni prispevek za beneficirano delovno dobo oziroma dobo, ki se šteje s 

povečanjem. Obračuna se tistim zaposlenim, ki imajo v osnovnih podatkih o zaposlenih 

označeno, da imajo beneficirano delovno dobo. V polje sklic navedemo samo drugi del sklica, 

prvi del – davčno številko bo program dodal samodejno, iz šifranta podatki o podjetju. 

 

 

Skupine prispevkov 
 

V skupino prispevkov povežemo  vse prispevke, ki se obračunajo na določeno vrsto prejemkov. 

V prvi tabeli se vnese šifra in naziv skupine, ob kliku gumba 'Prispevki, ki se obračunajo', pa se 

odpre drugo okno, v katerem so našteti vsi prispevki te skupine. 

Na spodnjem primeru vidimo skupino 01, to so vsi prispevki, ki se obračunajo na običajna 

izplačila.   

Polje se plača je namenjeno  prispevkom v invalidskih podjetjih. Možno je označiti, da se 

prispevek obračuna, plača pa ne (Se plača=N).  
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Spodnja slika prikazuje skupino prispevkov 03, to so prispevki, ki se obračunajo v primeru 

neplačane odsotnosti z dela. 
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Na naslednji sliki  vidimo primer skupine prispevkov 07, to so prispevki, ki se obračunajo na 

(neizplačano) razliko do minimalne plače.  

 

 
 

Za refundacije uporabimo skupino prispevkov 02, ki sicer zajema enake prispevke kot skupina 

01.  Za Bonitete uporabimo skupino 11. 
 

 

 

Lestvica za dohodnino 
 

 
 

Lestvica določa letne zgornje meje in ustrezne procente za obračun dohodnine. Vsako leto  je 

potrebno posodobiti vrednosti. To je mogoče storiti tudi avtomatizirano, s klikom na gumb 

'Posodobi za leto', vendar mora biti predhodno posodobljen program. 
 



 15 

 

Šifrant davčnih olajšav 
 

 
 

Olajšave so podane v letnih zneski. Ločimo tri vrste olajšav - Splošno (vrsta= S), Osebno 

(vrsta=O)  in posebno (vrsta=P).  Pri vsakem zaposlenem lahko kasneje vnesemo eno šifro za 

splošno, eno za osebno in eno za posebno olajšavo. Zneski posebnih olajšav so torej seštevki 

glede na število vzdrževanih družinskih članov. Če potrebujete kakšno kombinacijo, ki je ni v 

šifrantu,  jo lahko sami dodate. 

 

 

Vrste dohodka 
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V šifrantu so že vnesene najpogosteje uporabljane vrste dohodka. Ob morebitnih spremembah 

lahko tabelo popravljamo, dopolnjujemo. 'Šifra za dohodnino' je pomembna pri pripravi letnih 

podatkov za dohodnino, zato posebej pazite na njeno pravilnost.  

 

Dodatno za 'Izplačila po pogodbah' 

 

Polje 'Šifra za REK' obrazec ima vlogo pri poročanju o pogodbenih izplačilih (REK2) in mora biti 

pravilno vnesena.   

 

Če vnesemo  '% normiranih stroškov', se bo ta avtomatsko upošteval pri obračunu izplačila po 

pogodbi .  

 

V polje 'Koda namena'  vnesemo  kodo namena, ki se pripravi na plačilnem nalogu za izplačilo 

dohodka te vrste. 

 

Ob kliku gumba   se odpre okno, v katerem navedemo dajatve, ki se 

obračunajo od izplačila po pogodbi.  

Najprej vnesemo šifro in sicer '01' - 'Akontacija dohodnine'  in nato nadaljujemo kot si sledijo, če 

je dajatev več.  

V polje 'AOP REK'  vnesemo oznako vrstice (AOP) na REK2 ali REK1 obrazcu.  

Vnesemo še transakcijski račun, kamor naj se dajatev nakaže, procent ali znesek (pri pavšalu za 

zdravstveno varstvo), model in sklic, pri čemer pri sklicu izpustimo davčno številko, saj jo bo 

dodal program avtomatsko (iz podatkov o podjetju). 

Polje 'Tip' definira način izračuna dajatve: 1 pomeni prispevek iz dohodka - torej zmanjšuje 

izplačilo, 2 pomeni prispevek na dohodek – ne zmanjšuje izplačila, 5 pomeni dohodnino, 7 

pomeni pavšalni (zneskovni) prispevek . 
 

 
 

V prilogi najdete vzorce nastavitev za najpogostejše vrste dohodka. 

 

Šifrant davčnih izpostav 
 

V šifrant vnesemo šifre in nazive davčnih izpostav zaposlenih  glede na stalno bivališče.  

 

 

Šifrant držav 
 

V šifrant držav vnesemo predpisane šifre držav iz katerih imamo zaposlene nerezidente. O 

državah rezidenstva se poroča na REK obrazcu. 
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Šifrant občin 
 

V šifrant vnesemo šifre in nazive občin iz katerih so zaposleni. 
 

 

Skupni podatki pokojninskega zavarovanja 
 

V šifrant vnesemo podatke, ki so potrebni za obračun pokojninskega zavarovanja ter za 

poročanje. Šifre so predpisane, torej jih ne smemo spreminjati, spreminjamo lahko le vsebine polj 

'Vrednost' ali  'Opisni podatek'  ali  'Datum'.  

 

Pod šifro '19- Prejemnik DPZ' se v 'Opisni podatek' vnese šifra iz šifranta Poslovnih parterjev 

oziroma bank in kreditodajalcev, kjer so vneseni podatki za pripravo plačilnega naloga.  
 

 
 

 

 

Premijski razredi 
 

V  javnem sektorju se vnesejo tudi premijski razredi s pripadajočimi mesečnimi premijami 

dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
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POSLOVNI PARTNERJI 

 

Vnos partnerjev 
 

V programu Obračun plač vnašamo v šifrant partnerjev banke in kreditodajalce oziroma 

prejemnike odtegljajev. 

 

Če se odločimo za avtomatsko šifriranje partnerjev, pustimo šifro partnerja prazno (program 

izpiše <auto> ). Ko zaključimo z vnosom podatkov poslovnega partnerja, se mu samodejno 

dodeli šifra. To je številka, ki jo program najde v šifrantu 'Skupine partnerjev', povečana za 1.  

Šifre partnerjev  lahko sicer določamo in vnašamo tudi sami. 

 

Pri vnosu partnerjev  so obvezni podatki  samo  'Šifra', 'Skupina', 'Naziv', ostale vnesemo po želji. 

(Običajno je smiseln vnos ulice, kraja,transakcijskega računa pa tudi kontaktne osebe in 

telefonske številke …)  Na dnu je možno vnesti poljubno dolg opis. 

 

 
 

V veliko pomoč pri iskanju in vnosu podatkov poslovnih partnerjev je gumb  , ki ga najdemo 

desno od naziva partnerja. Omogoča avtomatiziran prenos podatkov poslovnega partnerja iz 

AJPES-ovega poslovnega registra IPRS. Potrebujete le dostop do interneta ter pooblaščen 

dostop do strani AJPES (uporabniško ime in geslo, ki ga vnesete ob prvi prijavi v register IPRS). 

 

Podatke nato prenesemo tako, da vnesemo ali točen naziv partnerja, ali njegovo davčno številko 

in kliknemo gumb  .  Podatki se poiščejo v registru ter prikažejo na zaslon, nato kliknemo 

gumb 'Prenesi'. Podatke lahko dopolnimo iz registra tudi za partnerje, ki so  že vneseni v naš 

šifrant. 
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Davčno številko vnašamo skupaj s predpono SI , torej npr. SI99238659 . 

 

Transakcijski račun moramo zenkrat še vnesti v obliki  xxxxx-xxxxxxxxxx. 

 
 

 

Skupine partnerjev 
 

Šifro skupine, Opis ter Zadnjo številko (za avtomatsko številčenje) vnesemo v šifrantu Skupine 

partnerjev. Če vnesemo tudi skupino za številčenje, se bo dodeljevala zadnja številka  vnesene 

skupine. 
 

 
 

 

 

Poštne številke 
 

V Šifrantu  poštnih številk je že vnesena večina pošt v Sloveniji, če se pojavi kakšna nova,  jo 

lahko sami dodamo.  
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PODJETJE 
 

 

Podatki o podjetju 
 

V ta šifrant vnašamo podatke o podjetju, kot je razvidno iz spodnje slike: 

 

 
 

 

Kadar gre za opbračun plač pri samostojnem podjetniku je potrebno označiti kljukico v polju 

'Samostojni podjetnik'. 

 

Če je podjetje invalidsko podjetje je potrebno označiti kljukico v polju ,'Invalidsko podjetje'. 

Kadar gre za invalidsko podjetje, v katerem imajo vsi zaposleni prispevke oproščene (z izjemo 

prispevkov za zaposlovanje) pa je potrebno še dodatno označiti kljukico v polju 'Oproščeni 

prispevki'. 

 

Kolektivno pogodbo vnesemo tako, da je na prvih treh mestih numerična številka pogodbe, nato 

sledi presledek in opis pogodbe. 

 

Polja 'Organ priglasitve' in 'Številka priglasitve'  se vnašajo samo pri samostojnih podjetnikih. 

 

Polja Šifra PU (Šifra proračunskega uporabnika,Šifra poročevalca (ISPAP) , Oznaka pošiljatelja 

(Bankart) se morajo obvezno vnesti pri javnem sektorju. 
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Pomembno polje je tudi 'Mapa za pripravo datotek'. V njem je navedeno celotno ime (mapa in 

ime)  datoteke s plačilnimi nalogi. V isto mapo se shranjujejo tudi ostale datoteke, ki se 

pripravljajo v programu.  

 

Glava dokumentov' in 'Podatki o registraciji'  se izpisujeta na vrhu in na dnu računov, v kolikor 

imate naš program za fakturiranje. Vnesemo ju v veliko vnosno polje na dnu okna, za 'Podatke o 

registraciji' izberemo drug zavihek. Za podatke o registraciji sta na izpisu računa na voljo dve 

vrstici  na dnu računa. 
 

Stroškovni nosilci 
 

V šifrantu stroškovnih nosilcev vnesemo šifro in opis stroškovnega nosilca, kadar imamo podjetje 

organizacijsko razdeljeno na stroškovne nosilce.  

 

 

Delovna mesta 
 

Za podjetja, ki niso javni sektor, se v šifrant vnaša le šifra in opis delovnega mesta. 

 

Za javni sektor pa v  šifrant delovnih mest vnesemo enoznačno šifro delovnega mesta, ter oznako 

oziroma šifro in naziv delovnega mesta  iz predpisanega kataloga funkcij, delovnih mest in 

nazivov. Za vsako konkretno delovno mesto dodamo še šifro naziva in naziv. 
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NASTAVITVE 
 

 

Uporabniki 
 

Dostop v program je po želji uporabnikov lahko zaščiten z uporabniškim imenom in 

geslom. Dokler v šifrant uporabnikov ne vnesete nobenega uporabnika, je dostop v program 

prost. 

 

Poleg vnosa uporabniškega imena in gesla vnesete tudi nivo. Vsaj en uporabnik mora 

imeti najvišji nivo, to je '00'. Le ta nivo omogoča vnos novih uporabnikov ter spreminjanje gesel.  

 

Ko enkrat v šifrant uporabnikov vnesete uporabniško ime in geslo, vstop v program brez 

njiju ni več  mogoč, zato je zelo pomembno, da si ju zapomnite.  
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Nastavitev kontov za temeljnico 
 

Osnovno nastavitev prejmete s programom. Konte si lahko spremenite glede na vaš kontni načrt. 

Prav tako si sami določite, katere knjižbe naj se knjižijo po stroškovnih mestih. Tudi besedila – 

opisi knjižb so odprti za spremembe. Šifer in oznak pa ne spreminjajte, ker krmilijo pripravo 

temeljnice. 
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Nastavitve izpisov 
 

Za pravilno pripravo plačilnih nalogov je ključna pravilna nastavitev parametrov 

priprave, ki jo naredimo pred prvo pripravo nalogov, nato pa si jo program zapomni.  
 

  
 

Podatke v polja 'Pooblaščenec za oddajo REK obrazca' vnesete le, če je za oddajo 

pooblaščena druga pravna ali fizična oseba. 

 

Če za zaposlene v programu vodite tudi natančno evidenco dopusta, se lahko podatki o 

izrabljenem dopustu in o ostanku dopusta izpišejo na izplačilni listi (označite kljukico v 

polju 'Dopust'). 

 

Vnosu ustreznih nastavitev potrdimo z gumbom 'Shrani'. 
 

 

 

Gumb  nam odpre šifrant 

kod namenov. Če je šifrant kod 

namenov prazen, ga lahko 

program samodejno napolni ob 

kliku gumba  'Napolni', ki ga 

opazimo desno zgoraj v šifrantu 

kod namenov. 
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 VNOSI  IN OBRAČUN   
 

 

 
 

 

VRSTE PLAČIL 
 

Ta šifrant je izjemno pomemben za potek samega obračuna ter kasnejših poročil. Vnesemo šifro 

in naziv plačila, pri čemer pazimo, da si šifre sledijo v smiselnem zaporedju. Plačila, ki so osnova 

za izračun drugega plačila, morajo imeti nižjo šifro.  

 

Polje obračun definira način obračuna in lahko ima naslednje vrednosti: 

U - izračun preko urne postavke in števila ur,  

N - enako,le da gre za nadure,  

V - neposreden vnos bruto vrednosti,  

P - procentualno plačilo od osnove,  

M - minulo delo (procent se določi samodejno glede na delovno dobo) 

 

V polje % vnesemo kolikšen procent vrednosti se bo izplačal. 

 

Če se od plačila obračuna dohodnina, vnesemo šifro dohodka (glej Vrste dohodka).   

Pri vrstah plačil  z načinom obračuna 'P' ali 'M'  moramo vnesti še šifro osnove, od katere se 

procent obračuna  (glej Osnove).  

V kolikor se od plačila obračunajo prispevki,  v polje prispevki vnesemo šifro skupine prispevkov 

(glej Skupine prispevkov).  

Vsi trije šifranti so dostopni s klikom na ustrezni gumb v orodni vrstici.  

Z vrsto prejemka označimo: R – redno delo, D – dodatki, N – nadomestila, F- refundacije. 

Če vrsto prejemka označimo z 'D' -  dodatki, se vnesene ure ne bodo vštevale v  sklad ur. 
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V polju 'Boniteta'  označimo, ali gre za vrsto plačila, ki samo povečuje osnovo za obračun 

prispevkov, se pa ne izplača. Označimo  ali gre za boniteto ('B'), neplačan izostanek ('I'), razliko 

do minimalne plače ('M'). Pri vseh treh omenjenih vrstah plačil mora biti v polju '%'  vrednost 0, 

saj se izračunani znesek delavcu ne izplača. Pri bonitetah moramo v polje 'Oznaka za iREK vnesti 

oznako rubrike, pod katero se boniteta prikaže v iREK obrazcu. 

 

V polju 'M4' označimo, ali gre za prejemek, ki se na M4 obrazcu prikaže v znesek rednih 

prejemkov 'R', ali gre za prejemek, katerega ure se prikažejo v ure nadomestil ('B'), ali gre 

za prejemek za delo preko delovnega časa (P') ali gre za prejemek , ki se v M4 ne prikazuje 

(N). 
Če je v podjetju zaposlen kak delavec, ki opravlja dopolnilno delo (do 8 ur mesečno), boste 

morali zanj odpreti nov VP z  oznako za M4 =  'D'. 

Če kak delavec opravlja sezonsko delo in z delom ur presega mesečni fond ur, boste  za presežne 

ure odprli nov VP z  oznako za M4 = 'S'. Pri sezonskem delu se poroča tudi o 'Šifri dobe', ki jo 

vnesete v podatke zaposlenih v zavihek 'Dodatni podatki'. 

 

Sledijo polja, v katerih s kljukico označimo ali je vrsta plačila dopust, ali pripadeta prehrana in 

prevoz. 

 

V polju 'Pret. Mes.'  označimo, ali se plačilo (nadomestilo) izračuna na podlagi: 

- urne postavke preteklega meseca ('P'),  

- na podlagi urne postavke tega meseca z upoštevanimi procentualnimi dodatki tega 

meseca ('T')   (dodatki, ki se vštevajo so minulo delo (ki ima način obračuna='M' in tisti 

procentualni dodatki, ki jih označite s '+' v polju 'Pret.mes. )  

- ali na podlagi običajne urne postavke ('N'). 
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Če izberemo 'P' , moramo v stolpcu 'V osnovo' označiti, katere vrste plačil se vštevajo v 

osnovo za izračun urne postavke preteklega meseca. 

 

V polje 'Točk' lahko vnesemo vrednost urne postavke, ki za določeno vrsto plačila velja za vse 

delavce enaka. (Na primer dežurstvo in podobno …) . 

 

 

Če  boste uporabljali avtomatsko dodajanje razlike do minimalne plače, je potrebno naslednje: 

- v polje 'Dodatna oznaka' v vrstici za vrsto plačila 'Dodatek do minimalne plače'  mora biti 

vneseno 'DOD'. 

-  v polje 'Dodatna oznaka' v vrstici za vrsto plačila 'Razliko do minimalne plače'  mora biti 

vneseno 'MIN'.    (glejte šifrant na sliki) 

 

Če omenjeni vrsti plačil nista vneseni, se razlika do minimalne plače ne bo samodejno izračunala 

in dodala. Za samodejni obračun  sta potrebni obe vrsti plačila  – razlika  in dodatek do  

minimalne plače.  Bodite pozorni, da sta oba VP-ja nastavljena kot je razvidno iz slike. 

 

Razlika do minimalne plače se doda v primerih,  ko je plača nižja od minimalne zaradi boleznin – 

ta razlika se ne izplača, predstavlja osnovo za prispevke od razlike do minimalne plače. 

Dodatek do minimalne plače se zaposlenemu izplača, če je njegova redna plača nižja od  

minimalne.  

 

Za pravilno izbiro razlike/dodatka je pomembno, da so v stolpcu 'M4' pravilno označene 

boleznine ( z  'B'). 

 

Iz minimalne plače se izvzemajo dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo. 

Zaradi tega je potrebno dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo prikazovati ločeno 

od rednih ur, Dodatek se  mora prikazati v posebni vrstici npr. Dodatek za nedeljsko delo,  

50%  (opis in procent je samo primer).   

Pri tem boste v vrsti plačila za dodatek vnesli v kolono 'Vrsta prejemka' =  'D',  v kolono 

'Dodatna oznaka'  =  '-M'  (minus M), da se ne všteva v minimalno plačo. 
 

V polju 'Dodatna oznaka' lahko označimo še nekatere posebnosti. 

Vpišemo lahko oznake: 

  -M  (minus M) -   vrsta plačila, ki je tako označena se ne všteva v znesek minimalne plače 

  -Č   (minus Č) -   tako označimo vrsto plačila čakanje na delo, da se ne izračuna dodatek do min. 

plače 

    L   -   v vrstici minulega dela -  pomeni, da se jemlje ločen % iz lestvice za moške in ženske 

    N    - to označimo pri vrsti plačila, pri kateri vnesemo informativni neto znesek in ne želimo, 

da se neto sorazmerno preračuna (za primere izplačilnih list s prikazom neta po vrstah plačil) 

 

 

V polju 'Dodatna šifra' se označujejo plačila v javni upravi (A010, B010 …) 

 

Če se v polje 'Dodatna šifra vnese'  vrednost   '100%', bo program v primeru boleznine računal 

dodatek do minimalne plače nad 100% boleznine in razliko od minimalne plače do 100% 

boleznine. 
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OSNOVE 
 

 
 

V šifrantu osnov povemo, katera plačila se vštevajo v posamezne osnove za procentualna plačila. 

Gornja slika kaže, da se v osnovo '01 – Osnova za minulo delo' v tem primeru  vštevajo plačila 

01,02,03, 04 in 05 (redno delo, dopust, praznik,redno delo in izredno dopust ). 
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ZAPOSLENI 
 

Podatki zaposlenih so prikazani v tabeli.  V pregledu zaposlenih lahko vidimo samo delavce v 

delovnem razmerju, lahko pa s kljukico pred ustreznim poljem vključimo prikaz tistih, ki so v 

pogodbenem razmerju ali neaktivni. 

 

 

 
 

Za hiter pregled podatkov delavcev lahko vključimo 'Podrobnosti'. Tabela z delavci se bo 

razpolovila in spodaj bodo prikazani podatki trenutno izbranega delavca. 

 

 

Gumbi 'Stimulacije ocenitve', 'Vnos odtegljajev', 'Vzdrževani člani' nas pripeljejo v posebna okna 

za vnos izbranih podatkov. Te funkcionalnosti so opisane kasneje v nadaljevanju. 

 

Če želimo popravljati podatke že vnesenemu zaposlenemu, ga z miško ali puščicami izberemo v 

tabeli in kliknemo gumb 'V delavca'.  

 

Za vnos novega zaposlenega kliknemo gumb  'Novi delavec'.  

 

 

Podatki delavca so razdeljeni v pet zavihkov, kot je razvidno iz naslednje  slike: Osnovni podatki, 

Dodatni podatki,Delovno mesto, pogodba, Tujci- dodatno, Javni sektor-dodatno. 
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Podatki, ki so v poljih rumene barve, so najpomembnejši, Večina jih je na prvem zavihku. 

Potrebni so za obračun plač in za izpise in poročila.  

 

Številka je identifikacijska številka zaposlenega in je ni možno spreminjati. Zaradi urejenosti, je 

priporočljivo, da si izberete, koliko mestne številke boste imeli (do 6 mest). Odločite se na primer 

za 3 mestne številke, če boste imeli manj kot 1000 zaposlenih in jih do izbranega števila mest 

dopolnite v vodilnimi 0- lami, npr. 001,002,003 … V polje 'Razmerje' lahko vnesemo naslednje 

vrednosti: D – Da, aktiven zaposleni, N – neaktiven, P- pogodbeni, Z- zasebnik. 

 

Ikona :     nam omogoča direkten dostop do  šifrantov. Ikona, ki leži npr. ob polju Občina., 

nas pripelje do šifranta občin, v katerega vnesemo šifro in ime občine, ča ta v šifrant še ni 

vnešena. 

 

Razlago potrebujejo nekateri podatki, ki so pomembni za izračun plače in izpis osnovnih poročil 

v zvezi s plačo. 

 

V polje  Kol/ind.pog. vnesemo: I- zaposlen po Individualni pogodbi ali K-zaposlen po Kolektivni 

pogodbi. Vnos je obvezen, saj podatek potrebujemo za pripravo obrazca 1 za poročanje Ajpes. 

 

Vnesemo lahko tudi šifro tarifnega/plačnega  razreda, posebej če bomo urno postavko 

preračunavali glede na mesečno število ur iz mesečne vrednosti plače, ki jo vnesemo v šifrant 

plačnih razredov. Urno osnovo (BOD/Uro) pa lahko vnesemo tudi direktno v polje BOD/Uro.  
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To pa ne velja za javni sektor, ki vnaša podatke o plačnem razredu v zavihku 'Javni sektor-

dodatno'. 

Za obračun refundiranih nadomestil vnesemo ustrezno urno osnovo (izračunano iz prejemkov in 

ur v preteklem letu) v polje 'BOD/Uro-refund.' 

 

Polje 'Indeks za ref'. Se uporablja, kadar ima zaposleni refundirana izplačila, ki izvirajo iz bolj 

preteklih let in je indeks večji od 1. Če vnesemo indeks pri zaposlenem, se pri obračunu 

refundacij prioritetno jemlje ta indeks, sicer pa tisti, ki ga vnesemo pri obračunu. Za izpis 

podatkov M4 lahko vnesemo tudi podatek leto iz katerega se jemlje osnova ('Leto osnove').  

 

Vnesemo tudi šifre davčnih olajšav, ki jih ima zaposleni, najpogosteje imajo vsaj splošno 

(rezidenti, nerezidenti je nimajo!), velikokrat pa tudi posebno (za vzdrževane družinske člane).  

 

Po potrebi označimo s kljukico polje 'Drugi delodajalec' (če je podjetje drugi delodajalec), ter v 

takem primeru vnesemo fiksni % dohodnine, ki se delavcu obračunava (npr. 25%). 

 

Če je delavec zaposlen za krajši čas od polnega delovnega časa, v polje 'Krajši čas' vnesemo 

tedensko število ur zaposlitve.  

 

Če spremljate stroške po stroškovnih mestih, boste vnesli tudi stroškovno mesto, katerega 

bremeni strošek plače delavca. 

 

Polje 'Relacija' nam služi, kadar uporabljamo izračun prevoznih stroškov preko vnaprej 

definiranih relacij (glej Šifranti Plač  Relacije-Prevozi). V takem primeru vnesemo šifro relacije.  

 

V polje ‘Banka, kateri se posredujejo podatki’, vnesemo šifro banke (iz šifranta poslovnih 

partnerjev), pri kateri ima zaposleni odprt račun za nakazilo plače (podružnico). V polje ‘Banka 

nak’.  pa šifro matične banke, na katero se nakaže skupni znesek nakazila vseh podružnic. Kadar 

nakazujemo direktno na račune delavcev, pustimo polje ‘Banke nak.’ prazno. 

 

Šifro banke najlažje poiščemo tako, da vnesemo prvih nekaj črk naziva, nato pritisnemo 'Enter'. 

Odpre se okno s poslovnimi partnerji, ki ustrezajo začetku naziva. Z dvoklikom iz tabele 

izberemo ustreznega.  

 

Transakcijski račun vnesemo v obliki xxxxx-xxxxxxxxxx . 

 

Če želi zaposleni del plače prejemati na drugi transakcijski račun pri drugi banki, vnesemo še 

'Drugo banko', 'Drugi TRK' in '% na drugi TRK.' 

 

Potreben je tudi vnos datuma vstopa delavca v podjetje ('Datum vstopa'). V polja 'Let prej' , 

'Mes.prej' in  'Dni prej'  vnesemo delovno dobo zaposlenega pred vstopom v podjetje. Ti podatki 

služijo obračunu minulega dela. 

 

Ko delavec zapusti podjetje, vnesemo datum izstopa, ter označimo, da je neaktiven 

(‘Razmerje’=’N’). To  naredimo  po obračunu in izpisu zadnjega dohodka! 

 

 

Ko opravimo spremembe, jih z gumbom Shrani potrdimo. Z  gumbom Opusti jih lahko 

prekličemo.  
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V naslednjih zavihkih  vnašamo dodatne podatke, ki so potrebni predvsem za vodenje evidence 

stroškov dela po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti ter nekatere druge 

podatke. 
 

  
 

Polje ‘Izravnava ur’ je namenjeno podjetjem, ki vodijo dejansko opravljene ure, plačo pa 

izplačujejo po mesečnem fondu ur. Zposlenim, ki so vključeni v tak sistem, se v polje ‘Izravnava 

ur’ vnese ‘D’.  

 

V polju 'Beneficirana doba' označimo, ali zaposleni plačuje prispevek za beneficirano delovno 

dobo oziroma za zavarovalno dobo, ki šteje s povečanjem. V takem primeru vnesemo tudi šifro 

prispevka, ki se zaposlenemu dodatno obračuna. 

 

Pomembno je opozoriti tudi na polje 'Je invalid nad kvoto', ki ga označimo s kljukico, kadar je 

delavec invalid z odločbo, po kateri po novem zakonu ni potrebno plačevati prispevkov za 

socialno varnost od plače. 

 

Če naredimo kljukico v polju 'Opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu', se mu bo tudi v 

primeru, če je zaposlen za krajši čas, jemala celotna delovna doba za izračun procenta minulega 

dela.  

 

Evidenca dopusta skozi program Obračun Plač je enostavna in zelo priporočljiva. V polje 

'Ostanek lanskega dopusta' vnesemo ostanek dopusta iz preteklega leta. V polje 'Letni dopust' 

vnesemo koliko dopusta pripade zaposlenemu v enem letu. Izračuna se skupna višina dopusta, ki 

jo nato lahko primerjamo z že porabljenim dopustom in  vidimo  preostanek dopusta (glej 

Dopust).  

 
V zavihku 'Dodatni podatki' je dodan tudi vnos podatka 'Dodatna oznaka M4'. To polje je 

namenjeno za primer, če je delavec vnešen na novo šifro, ker  se mu je med mesecem spremenil 
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način obračunavanja prispevka delodajalca za starševsko varstvo na 0 ali 5 kratnik prispevka. Če 

ni bilo odjave in nove prijave na ZPIZ (M2 obrazca) in želite, da se bodo podatki za M4 sešteli, 

podatke na stari šifri dopolnite tako, da vnesete v polje 'Dodatna oznaka M4' novo šifro tega 

delavca. 

 

Med podatki, ki se nahajajo v tretjem delu (spodnja slika) v zavihku 'Delovno mesto, pogodba'  so 

pomembnejši:'Delovno mesto', 'Stopnja izobrazbe in naziv izobrazbe', 'Datum pogodbe', 'Vrsta 

pogodbe' in 'Številka pogodbe … 'Delovno mesto'  lahko vnesemo kar opisno, lahko pa  jih 

šifriramo v Šifrantu delovnih mest ter vnesemo tudi šifro. 

 

 
 

Priporočljiv je tudi vnos naslednjih podatkov: 'Ur tedensko','Ur dnevno' in % zaposlitve, še 

posebej, če je delavec zaposlen za krajši delovni čas od polnega. Pri posebnih podatki (na 

rumeni podlagi) s kljukico v ustreznem polju označite, ali se za delavca upošteva kašna posebnost 

pri obračunu prispevkov. Pri nekaterih poljih  je pod kljukico še datum, do katerega se lahko 

ugodnost uveljavlja. Če bo datum vnešen, se bo pri obračunu plače izpisalo obvestilo, ko se bo 

ugodnost iztekla, da se ne pozabi odstraniti kljukica.  
 

Na voljo je  tudi polje Opombe, dodatni podatki, kamor lahko vpisujemo dodatne  podatke po 

želji. 
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V naslednjem zavihku 'DPZ,Tujci', vnesemo podatke za obračun dodatnega pokojninskega 

zavarovanja (DPZ) za podjetja, ki niso del javnega sektorja.  
 

 
 

Znesek v breme podjetja je potrebno vnesti le v primeru, če se zaposlenemu obračuna drugačen 

znesek, kot je vnesen v 'Šifranti' – 'Dodatno pokojninsko zavarovanje' -'Skupni podatki'. 

Če se delavec odpove delu bruto plače za premijo DPZ, izberete še način izračuna premije v 

okvirčku 'Izračunana premija'. Izberete največ eno možnost. 

 

Če je delavec nerezident, lahko izpolnite še dodatne podatke v okvirju Tujci-delovno 

dovoljenje 
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Javni sektor – dodatno  je zavihek, v katerega vnašamo nekatere dodatne podatke za zaposlene 

v javnem sektorju.  

Vnesemo šifro delovnega mesta in ostale podatke, ki so razvidni iz spodnje slike. Pri znesku 

Osnovne plače je upoštevan delež zaposlitve. 

 

Če je zaposleni zaposlen na več delovnih mestih, s  klikom ikone    odpremo polja za vnos 

dodatnega delovnega mesta. 

 

V okvirju 'Dodatno pokojninsko zavarovanje' so podatki o premijskem razredu dodatnega 

pokojninskega , % premije in  o procentih financiranja.  

 

Desno v okvirju 'Pogodba o zaposlitvi'  se vnaša 'Številka pogodbe o zaposlitvi', ki se izpiše na 

izplačilni listi. 
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V šifrantu zaposlenih desno zgoraj opazimo še  gumbe, ki nas pripeljejo v vnos stimulacij in 

ocenitev (dodatkov), v vnos odtegljajev delavcev in v vnos podatkov o vzdrževanih družinskih 

članih. 

 

 
 

 

Stimulacije, ocenitve 
 

V tej tabeli lahko zaposlenim vnesemo  stimulacije in dodatke, ki se zaposlenim obračunajo vsak 

mesec, ter si s tem prihranimo njihov vsakomesečni vnos.  

 

 
 

V javnem sektorju  poleg procenta vnesemo tudi število ur (tedensko), vrsto koeficienta, s katerim 

se ure pomnožijo (M-mesečni ali F-fiksni), delovno mesto zaposlenega na katerem se upošteva 

dodatek ter oznako, ali se dodatek upošteva sorazmerno glede na ure rednega dela (običajno =da). 

 

 
 

 



 37 

 

Vnos odtegljajev 
 

 

V tabeli vnašamo in ažuriramo podatke o posameznih obveznostih za odtegljaje.  

 

Vnesemo številko zaposlenega, vrsto odtegljaja (glej šifrant odtegljajev), znesek mesečnega 

obroka (če je zneskovni odtegljaj) ali procent, ki se odtegne (če je procentualni odtegljaj).  

Vnesemo lahko tudi skupni znesek odtegljaja, če je poznan (nujno pri vrsti odtegljaja '3') ter 

koliko je doslej plačano.  

Pri vrsti odtegljaja '2' vnesemo število obrokov in koliko obrokov je že odplačanih. Tabela se 

razširi desno, tako da se pokažejo dodatne kolone za vnos. 

Obvezno vnesemo še številko - sklic odtegljaja v obliki (00 1234567890   -   torej model, 

presledek in sklic), šifro prejemnika, ter oznako, da je odtegljaj aktiven (aktiven=D). Neaktivni, 

že odplačani odtegljaji ali začasno prekinjeni odtegljaji, se označijo z aktiven=N.  

Odtegljaji z načinom obračuna  '2' ,'3'  in '9' se ob izteku sami označijo kot neaktivni (ko je doslej 

plačano enako skupnemu znesku (način obračuna je '3' ali '8' ali '9'), ali ko je število plačanih 

obrokov enako številu obrokov (način obračuna je '2'). 

Obračunavanje ostalih vrste odtegljajev morate izključiti ročno.  

Pri odtegljaju z načinom obračuna '9' vnesete tudi prioriteto in sicer: Če ima zaposleni več 

odtegljajev te vrste, se najprej obračuna tisti z nižjo vrednostjo v polju 'Prioriteta'. 

  

(Svetujemo, da si glede načina obračuna pozorno preberete tudi navodilo v razdelku 'Šifrant 

odtegljajev'). 

 

Neaktivnih odtegljajev vsaj do izpisa obvestil za dohodnino (če so morda davčne olajšave), ne 

brišite, nato  lahko vsakega posebej izbrišete z gumbom briši. 

 

Za  lažji pregled odtegljajev lahko v okvirčku Zaposleni  ali Vrsta odtegljaja omejimo prikaz 

odtegljajev – za posameznika ali za posamezno vrsto odtegljaja. Prav tako lahko izberemo, ali 

želimo prikaz vseh odtegljajev, ali samo aktivnih, ali samo neaktivnih.  
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Vzdrževani člani 
 

V tem oknu vnesemo podatke o vzdrževanih družinskih članih, za katere zaposleni uveljavlja 

davčno olajšavo. Pred vnosom podatkov v tabelo moramo izbrati 'Zaposlenega' v okvirčku nad 

tabelo. 

 

 
 

Podatki 'Datumu rojstva', 'EMŠO'  in 'Opomba' so neobvezni podatki, ostali so obvezni. 

 

Oznake družinskih članov so predpisane na dohodninskem obrazcu in so naslednje: 

 

A1 - otrok do 18. leta starosti, 

A2 - otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, 

A3 - otrok po 26. letu starosti, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za 6 let od 

dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij, 

A4 - otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri zavodu 

za zaposlovanje, 

A5 - otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v 

skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za 

pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 

B - za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno 

prizadetih oseb, 

C - zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, 

D - starši oziroma posvojitelji zavezanca, 

E - drug član kmetijskega gospodinjstva. 

 

 

Če se seštevek olajšav po vzdrževanih družinskih članih ne bo ujemal z zneskom 

posebne olajšave, vas bo program pri obračunu na to opozoril. 

 

Konec leta je potrebno vzdrževane družinske člane ponovno preveriti in podatke po 

potrebi popraviti za celoletno poročanje o vzdrževanih družinskih članih 

(VIRVDC.DAT).



 39 

PLAČNI   RAZREDI 

 

 
 

V tem oknu lahko definiramo plačne razrede zaposlenih, s pripadajočimi vrednostmi – ki so 

osnova za obračun plače zaposlenih. To je koristno za izračun urnih postavk, če imajo zaposleni 

vsak mesec enako plačo, število ur pa se spreminja. 

 

Vnesemo 'Mesečno število ur' in kliknemo gumb 'Preračun urnih postavk'. Program v šifrantu 

zaposlenih vsem zaposlenim, ki imajo vnesen posamezen plačni razred, izračuna in shrani novo 

urno postavko za vneseno število ur. 

 

Plačne razrede lahko  tudi preko faktorja povežemo z osnovo po kolektivni pogodbi (Razred 0). 

Ko se osnova spremeni, z gumbom  'Preračun vrednosti razredov'  izvršimo izračun vrednosti za 

posamezne razrede (faktor razreda * osnova po kolektivni pogodbi). Tako dobimo nove vrednosti 

razredov. 
 

Javni sektor: 

Ko se vrednosti razredom spremenijo, je potrebno še  klikniti gumb 'Javni sektor – ponastavi 

osnovne plače', da se spremenjene vrednosti osnov zapišejo tudi k zaposlenim. 

 
 

DOPUST 
 

 
 

Tabela je namenjena prikazu izrabe dopusta za tekoče leto. Za pravilen prikaz je potrebno 

vnesti pravilne podatke o odmerjenem dopustu v šifrantu zaposlenih. V porabljene ure dopusta se 

vštevajo ure plačil, ki imajo v šifrantu 'Vrst plačil'  v koloni 'Dopust' oznako 'D'. 

Po prehodu v novo leto,  je potrebno preostanek dopusta v preteklem letu prenesti v polje 'Lanski 

dopust'.  To naredite tako, da v polje 'Leto' vnesete preteklo leto. Preverite, da so podatki 

pravilni  ter kliknete  gumb  'Prenos ostanka v lanski dopust'. Akcija se lahko izvrši samo 

enkrat!
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OBRAČUNI 
 

V tabeli Obračuni so prikazani vsi dosedanji obračuni. Za izvedbo novega obračuna izberemo 

najprej gumb 'Novi obračun'. 

 

 
 

V novo vrstico tabele vnesemo datum, ki določa obračun. Vsak obračun vežemo na obračunski 

datum, ki ga enolično označuje. Predlagamo, da izberemo zadnji dan v mesecu, za katerega 

obračunavamo plačo. Če vnašamo regres ali kakšen drug dodatni obračun, datum poljubno 

izberemo, ne sme pa sovpadati na datum obračuna plače. 

 

Nato navedemo predvideni datum izplačila plače in datum plačila prispevkov. Če teh datumov še 

ne poznamo, ju lahko vnesemo ali popravimo tudi kasneje. 

 

Nekateri podatki se vnesejo samodejno, po potrebi jih spremenimo. Npr. pri obračunu regresa  

v 'vrsto obračuna' vnesemo 'R', kot regres ( 'P' pomeni plača, 'D'  druga izplačila,'N' 

Neobdavčena izplačila). 

V koloni 'Način izračuna dohodnine'  oznaka  'L'   pomeni po lestvici (pri plači),' P'  pomeni po 

poprečni stopnji in 'K'  pomeni po korigirani povprečni stopnji, kar priporočamo pri regresu. 

Obračun po korigirani povprečni stopnji se od obračuna po povprečni stopnji razlikuje v tem, da 

se izračuna povprečna stopnja 1/12 regresa, če bi bil izplačan skupaj s predhodno plačo (torej 

samo tistega dela, ki presega plačo) in ne predhodne plače povečane za 1/12 regresa, kot je to pri 

povprečni stopnji.  Akontacija dohodnine izračunana na ta način je višja, bolj realna.  

V koloni 'Odtegljaji' lahko označimo, da se odtegljaji ne obračunajo – 'N'.  

Polje 'Predhodni obračun'  je namenjeno vnosu datuma povezanega, predhodnega obračuna. Pri 

regresu je to datum obračuna, iz katerega se izračuna poprečna stopnja dohodnine. 

 

Vnesti je potrebno še mesečni in letni fond ur in sicer mesečni fond ur vsak mesec, letni fond 

ur pa se bo v naslednjih mesecih napolnil samodejno, novega boste morali vnesti le ob 

spremembi. Enako velja za znesek minimalne plače in za minimalno pokojninsko osnovo. 

 

Program podpira tudi samodejni izračun razlike do minimalne plače za ta namen morate 

označiti kljukico v polju 'Razlika do minimalne plače avtomatsko'.  Razlika do minimalne plače 

se doda v deležu na fond ur, zato je pomembno, da je vnesen pravilen fond ur. Če nimajo vsi 

zaposleni v podjetju enakega fonda ur za polni delovni čas, se te funkcionalnosti ne morete 

posluževati.  V šifrant vrst plačil morata biti pravilno vneseni vrsti plačil  'Dodatek do minimalne 

plače' in  'Razlika do minimalne plače' -  glejte navodilo za šifrant  'Vrste plačil'. Prav tako mora 

biti pravilno definirana skupina prispevkov '07' v šifrantu skupin prispevkov – glejte navodila za 

šifrant  'Skupine prispevkov'. 
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Za namen izpisa stroškov dela po delavcih je se v stolpec Redno izplačilo (desno) vnese vrsta 

izplačila ('RI' je redno izplačilo, 'ZI' je zakasnjeno izplačilo,'II' je izredno izplačilo in 'DI' – drugo 

izplačilo (Regres). Če ne vnesete ničesar, program sam ponudi 'RI' pri obračunu plače in 'DI' pri 

obračunu regresa. Polje 'Status' pustite prazno. 

 

 

Javni sektor: 

Za obračun plače v javnem sektorju je potrebno vnesti še nekaj obveznih podatkov – 'Mesečni 

fond ur', 'Minimalna plača', 'Poprečna plača','Poprečno število ur', 'Koeficient (mesečni)', 

'Koeficient (fiksni)'  in 'Delež razlike'. 

 

 

Preden obračunamo plačo, moramo vnesti podatke o opravljenem delu delavcev (gumb 

Vnos plačil). Postopek je opisan kasneje v nadaljevanju. 

 

 

Obračun lahko izvršimo za posameznega zaposlenega ali interval zaposlenih, to krmilimo v 

okvirju 'Obračun za zaposlene od –do:' . Izberemo tudi, ali želimo da se razlika do minimalne 

plače obračuna avtomatsko. 

 

Obračun zaženemo s klikom gumba 'Obračunaj'. Počakamo na obvestilo, da je obračun končan, 

nato preidemo na izpise  (gumb 'Izpisi'). 

 

Če obračunavamo tudi dodatno pokojninsko zavarovanje, se bo to obračunalo istočasno. 

 

Ob ugotovitvi kakšne napake, popravimo nepravilne podatke in obračun preprosto 

ponovimo. 

 

Če je bil obračun samo poskusen, ga lahko storniramo z gumbom 'Storno', nato pa v celoti  

izbrišemo tudi vse vnesene obračunske podatke z gumbom 'Briši obračun'. Pazljivost! 

 

Po zaključku obračuna in oddaji poročil  je priporočljivo, da ga zaklenemo. To naredimo z 

dvoklikom na ključavnico na začetku vrstice.  

Če tega ne storimo, se ob vnosu novega obračuna predhodni avtomatsko označi kot 

zaklenjen.  

 

Podatke zaklenjenega obračuna še vedno lahko vidimo, ne moremo pa jih spreminjati. Prav tako 

ni možno ponovno pognati obračuna …Tako se izognemo spremembam, ki bi jih lahko naredili 

pomotoma. 

Če pa bi vseeno želeli obračun popravljati (če smo ga na primer zaklenili prehitro), ga lahko spet 

odklenemo – z dvoklikom na ključavnico.  
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POPRAVEK DOHODNINE 

 

Iz tabele z obračuni nas gumb 'Dohodnina'  pripelje v okno 'Popravek dohodnine'.  

 

V tej tabeli lahko po potrebi za izbrani datum obračuna 'ročno' popravljamo obračunani znesek 

dohodnine. To naredimo po opravljenem obračunu. Želeni znesek dohodnine enostavno 

pretipkamo.  

 

Po tem ne smemo ponovno zagnati obračuna, saj bi se nam v takem primeru znesek spet 

izračunal, kot je bil pred spremembo. 
 

 
        

 
PREGLED PLAČIL 

 

Iz tabele z obračuni nas gumb 'Pregled plačil'  pripelje v tabelo, v kateri lahko po potrebi za 

izbrani datum obračuna vidimo vsa vnesena plačila in ure. Lahko jih poljubno filtriramo in 

sortiramo.  
 

 

 

PREGLED DPZ 

 

Iz tabele z obračuni nas gumb 'Pregled DPZ'  pripelje v okno za pregled obračunanih premij DPZ. 

Možno jih je tudi ročno vnašati in popravljati – vendar ni povratne kontrole na plačo. 
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VNOS PLAČIL 
 

 

Iz tabele z obračuni nas gumb 'Vnos plačil' pripelje v vnos podatkov plačil. Ko osvojimo način 

vnosa obračunskih podatkov, vidimo, da poteka zelo hitro in enostavno. 

 

V levi tabeli so prikazani vsi aktivni zaposleni, v desni zgornji tabeli seznam njihov plačil in v 

spodnji desni tabeli seznam pripadajočih dodatkov. 

Zaposlene, ki jim vnašamo plačo lahko tudi omejimo (okvirček 'Zaposleni od-do'). 

 

Najprej s klikom izberemo zaposlenega, za katerega želimo vnašati podatke. Nato kliknemo v 

tabelo  'Vnos plačil' in vnesemo šifro vrste plačila. Pomagamo si lahko z izbiro iz šifranta, ki ga 

prikličemo s klikom puščice ob polju vnosa. Vnesemo še 'število ur' in 'procent', če je različen od 

100 ter 'stroškovno mesto', če je različno od osnovnega stroškovnega mesta zaposlenega. 

 

Pri vnosu podatkov za obračun pogosto nastopajo tudi dodatna plačila, ki se vsak mesec 

ponavljajo. Vnos teh je prav tako poenostavljen. Oglejmo si okvirček Samodejni vnos plačil, ki 

ga vidimo zgoraj desno. Tukaj označimo, ali želimo samodejno kreiranje plačil samo za 

izbranega zaposlenega, ali jih skreiramo kar za vse zaposlene. Nato lahko s klikom gumba 

'Minulo delo'  skreiramo plačila za minulo delo z ustreznim procentom glede na delovno dobo 

zaposlenega. S klikom gumba 'Stimulacije-dodatki' pa lahko enostavno skreiramo  plačila na 

podlagi podatkov iz šifranta 'Stimulacije,ocenitve'. 
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Javni sektor 

Poleg kolone 'Ur' vidimo tudi kolono 'Norma ur' ki se samodejno preračuna iz vnesenih ur. 

Samodejno se preračuna tudi podatek v koloni 'Dni', prav tako se napolni 'Delovno mesto' 

zaposlenega.  

Če je delavec zaposlen na več delovnih mestih, se ob vnosu skupnih ur preračuna  število ur in  se 

za vsako delovno mesto skreira nov zapis.  

Tudi če zaposleni ni zaposlen za polni delovni čas, se vnesejo polne ure, ki se nato samodejno 

preračunajo glede na delež zaposlitve na delovnem mestu. 
 

 

Vnos dodatkov v spodnji tabeli 'Dodatki', poteka na podoben način. Po izbiri šifre dodatka 

lahko vnesemo število in znesek posameznih dodatkov, vrednost se izračuna. Vnos dodatkov je 

lahko tudi poenostavljen, v takem primeru se število in znesek lahko napolnita samodejno. Vse je 

odvisno od 'načina izračuna' v šifrantu dodatkov (glej Šifranti-Dodatki in odtegljaji-Dodatki). 

 

Na voljo imamo tudi 'masovni vnos plačil', ki  omogoča, da lahko poljubno vrsto plačila ali 

dodatka dodamo vsem zaposlenim hkrati (ali vsem tistim, ki so izbrani v okvirčku 'Zaposleni od-

do'). To je lahko uporabno  npr.  pri vnosu regresa, kolektivnega dopusta, praznika … Da 

izberemo to funkcionalnost, označimo kljukico v polju 'Masovni vnos plačil'. 

 

 
 

Odprejo se dodatna  polja  za vnos 'Vrste plačila','Ur' oziroma 'Zneska', ter gumb 'Dodaj vsem', s 

katerim zaključimo masovni vnos plačil. 

Istočasno se odprejo  tudi dodatna polja za masovni vnos dodatkov ('Vrsta dodatka', 'Število', 

'Znesek',  ter gumb 'Dodaj vsem', s katerim zaključimo masovni vnos dodatkov). 

 

 

NETO - BRUTO 
 

Ta funkcionalnost nam omogoča hiter preračun zneska plače iz neta v bruto in obratno. 
 

 
 

Vnesemo 'Neto znesek' ali 'Bruto' znesek  ter  šifre olajšav, ki se upoštevajo zaposlenemu. 

Kliknemo ustrezni gumb za preračun – iz neta v bruto 'NETO->BRUTO'  ali iz bruta v neto  

'BRUTO->NETO'. Izračuna in prikaže se ustrezni znesek. 
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IZPLAČILA PO POGODBI 
 

 
 

 
Nastavitve 
 

Pred pričetkom uporabe so potrebne  nastavitve: 

V 'Šifranti' –  'Vrste dohodka'   je potrebno dodati  vrsto dohodka s pripadajočimi šiframi 

za dohodnino in za REK obrazec. 
  

Na sliki spodaj je primer nastavitve za pogodbo o poslovodenju. 
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Če vnesemo  '% normiranih stroškov', se bo ta avtomatsko upošteval pri obračunu izplačila po 

pogodbi .  

 

V polje 'Koda namena'  vnesemo  kodo namena, ki se pripravi na plačilnem nalogu za izplačilo 

dohodka te vrste. 

 

Ko stojite na vrstici z izbrano vrsto dohodka, se ob kliku gumba    

odpre okno z nastavitvijo prispevkov za to vrsto dohodka. Vnesti je potrebno dohodnino in 

prispevke, ki se pri izbrani vrsti dohodka obračunajo, na način kot je prikazan na spodnji sliki (na 

slikije primer nastavitve prispevkov za pogodbo o poslovodenju, kadar je prejemnik zaposlen v 

drugem podjetju ali upokojen, kadar pa gre za lastnika direktorja zaposlenega na podlagi 040, se 

obračuna samo dohodnina).: 

 

 
 

 
Najprej vnesemo šifro in sicer '01' - 'Akontacija dohodnine'  in nato nadaljujemo kot si sledijo, če 

je dajatev več.  

 

V polje 'AOP REK'  vnesemo oznako vrstice (AOP) na REK2 ali REK1 obrazcu.  

Vnesemo še transakcijski račun, kamor naj se dajatev nakaže, procent ali znesek (pri pavšalu za 

zdravstveno varstvo), model in sklic, pri čemer pri sklicu izpustimo davčno številko, saj jo bo 

dodal program avtomatsko (iz podatkov o podjetju). 

 

Polje 'Tip' definira način izračuna dajatve: 1 pomeni prispevek iz dohodka - torej zmanjšuje 

izplačilo, 2 pomeni prispevek na dohodek – ne zmanjšuje izplačila, 5 pomeni dohodnino, 7 

pomeni pavšalni (zneskovni) prispevek . 
 

 

V prilogi najdete vzorce nastavitev za nekatere najpogostejše vrste dohodka. 

 

 

 
 

 



 47 

 

Vnos  

 

S klikom ikone 'Novo' pričnemo z vnosom novega izplačila. Prejemnik mora biti zajet v 

šifrant zaposlenih (tudi če je zunanji sodelavec, ga vnesemo v šifrant zaposlenih, a z 

oznako 'Razmerje'='P'). Vrsto dohodka izberemo iz šifranta 'Vrst dohodkov' ter vnesemo 

bruto znesek prejemka.  

Procent normiranih stroškov in višina pavšalnega prispevka se preneseta iz nastavitev, če 

sta ustrezno vnesena v 'Šifrantu vrst dohodkov' . 

Vnesemo še morebitne dodatne podatke, nato kliknemo gumb 'Obračunaj in shrani', da 

se izračunajo neto znesek in dajatve. Sledijo izpisi obračuna, REK2 / REK1 in I-REK 

obrazcev, priprava XML datoteke ter priprava plačilnih nalogov za neto prejemek in 

dajatve, kar prožimo s kliki na ustrezne gumbe na desni strani. 

 

Če ugotovimo napako, jo popravimo in ponovno kliknemo gumb 'Obračunaj in shrani'. 

Če je na isti dan več prejemkov iste vrste, se združijo v skupni REK2 obrazec. 
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IZPISI 

 
Na voljo so številni izpisi. Izbiramo jih po zavihkih, ali dodatno v 'Izbira izpisa', kadar je na voljo 

več izpisov v enem zavihku. Kadar dostopamo do izpisov iz  'Obračuna',  se datumi že izpolnijo, 

če izpisa ne želimo dodatno omejevati s parametri, kliknemo gumb 'V redu', drugače  vnesemo 

parametre za dodatno omejitev izpisa. Pri nekaterih izpisih opazimo tudi gumb, ki omogoča 

pripravo XML datoteke za poročanje v e-davke, ZPIZ ali Ajpes . 
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Ob izbiri gumba ‘V redu’  se odpre naslednje okno: 

 

 
 

Če je na razpolago več tiskalnikov, izberemo ustreznega. Odločimo se lahko med pokončnim in 

ležečim izpisom . Izberemo lahko tudi strani, ki se izpišejo, število kopij izpisa, ter določimo levi 

rob. Z izbiro ‘Vrsta izpisa’ lahko še dodatno izbiramo oblike izpisa, ki so na voljo. 

 

Namesto izpisa na tiskalnik (‘Tiskaj’) lahko izberemo tudi zaslonski pregled,  zapis v datoteko 

tipa pdf, direktno pripravo priloge e-pošte, zapis v datoteko  tipa .csv ali pa podatke prenesemo 

v MS-Excel. 

 

 
IZPLAČILNE LISTE 

 

Izpis izplačilne liste in Izpis podpisne liste sta  združena v prvem zavihku, med njima 

izbiramo v okvirčku 'Izbira izpisa'. Pri zavodih javnega sektorja se jima pridruži še 

priprava XML datoteke ISPAP. 
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Izplačilne liste po navadi izpišemo v dveh kopijah, eno za podjetje, drugo za zaposlenega. 

Hramba izplačilnih list je za podjetje obvezna in sicer za neomejen čas! 

Izplačilne liste lahko vstavite v kuverto ali pa jih nesimetrično preložite in spnete, tako da 

so podatki o plači skriti, le podatki o zaposlenem ostanejo vidni.     

 

 

 
ZBIRI 

 

Na drugem zavihku izbiramo med naslednjimi izpisi: 
 

 
 

Priporočamo mesečni izpis zbirnih podatkov podjetja in seznama prejemkov po 

zaposlenih. 

 

Zbirni podatki zaposlenih se po navadi izpišejo letno. Izpis služi pregledu opravljenih 

ur ter prejetih plačil ter obračunanih prispevkov delavcev v obdobju. 

 

Kadar uveljavljate kakšne oprostitve prispevkov, je priporočljivo izpisati tudi 'Prispevki 

po zaposlenih', kjer so lepo prikazani prispevki, ki se obračunajo in prispevki, ki se 

plačajo po posameznih delavcih.  

 

Ostale izpise v tem zavihku izpišemo po potrebi. 
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REK1 

 

Na tretjem zavihku pripravimo REK1 obrazec: 

 

 
 

Ob običajnem izplačilu plače potrdimo ponujeno in z gumbom 'Pripravi XML' 

pripravimo podatke za uvoz v e-davke. Priporočamo izpis REK1 obrazca in tudi I-rek 

obrazcev. 

 

Če izplačujemo izplačilo drugi ali katerikoli naslednji del izplačila, ki ga izplačujemo v 

več delih, moramo v okvirček 'Izplačilo v več delih' vnesti zaporedno izplačilo (2 ali več)  

in datum oddaje prvega izplačila. 
 

Za pripravo XML datoteke moramo izbrati vrsto dohodka (program samodejno ponudi 

plačo ali regres), ter tip dokumenta, pri čemer  'O' pomeni original in je najpogostejša 

izbira.  

Če želimo oddati popravek, moramo v tip dokumenta vnesti 'P' in v vezni dokument 

navesti vezno oznako, ki jo je originalni dokument prejel v e-davkih. Možni varianti sta 

tudi  'D' – delno plačilo in 'A' – popravek analitike. 
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AJPES 

 

V zavihku 'Ajpes' pripravimo poročilo o plačah ali regresu za Ajpes: 

 

 
 

 

Program izračuna in ponudi podatke o številu ur in najnižji plači, ki pa v primeru 

prihodov in odhodov delavcev med obračunskih obdobjem niso nujno pravilni, zato jih 

preverite in po potrebi popravite. Vnesite tudi število zaposlenih z minimalno plačo. 

Za poročanje o regresu je prav tako potrebno preveriti in dopolniti podatke (Regres 

določen za leto). 
 

 

Za pripravo podatkov za AJPES ZAP-SP/4L, ki jih morajo vsake 4 leta poročati Ajpes 

podjetja z več kot 19 zaposlenimi, označimo vrsto poročila ZAP-SP/4L. Za pravilno 

pripravo tega poročila je potrebno preveriti naslednje nastavitve: 

 

- V Šifrantu dodatkov se predpostavlja, da je '01' prehrana in '02' prevoz. Če imate še 

dodatne vrste dodatkov, se morajo opisi vrste dodatkov za prehrano in prevoz pričeti  z  

besedilom ' PREHRANA'  oziroma 'PREVOZ', da jih bo program ustrezno prepoznal. 

- V šifrantu vrst plačil preverimo, da so boleznine označene pravilno 'F' - refundacije, 

'N' - nadomestila   v rubriki 'Vrsta prejemka'. 

- V gibljivi del plače bodo zajeta vsa izplačila, kjer je v 'Vrsti prejemka' oznaka 'D', tudi 

to je potrebno preveriti. 

- V šifrantu vrst plačil se samo dodatki, ki predstavljajo dodatke za pogoje dela, lahko 

pričnejo z besedilom 'DODATEK'. (Izjemoma se lahko prične tako tudi 'Dodatek za 

razliko do minimalne plače, če ima v 'Dodatno oznako' vneseno 'DOD'.) 

 

- Ure pripadajočega letnega dopusta delavcev se vnesejo v podatke zaposlenih v rubriko 

'Redni letni dopust' v zavihku 'Dodatni podatki'. V  datoteko XML se bo zapisalo število 

dni, ki se izračuna tako, da se število ur dopusta deli z 8. Če ure dopusta pri delavcu niso 

vnesene, se bo zapisalo 20 dni. 
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PRIPRAVA NALOGOV 

 

 

 

Za pravilno pripravo plačilnih nalogov je ključna pravilna nastavitev parametrov 

priprave, ki jo naredimo pred prvo pripravo nalogov, nato pa si jo program zapomni. To 

naredimo v oknu, ki se odpre ob kliku gumba 'Nastavitve'.  
 

 
 

Vnos ustreznih nastavitev potrdimo z gumbom 'Shrani'.  

 

Vrnemo se v okno 'Priprava nalogov'. Ob kliku gumba 'V redu' se plačilni nalogi 

skreirajo  in v oknu 'Izbira in izpis plačilnih nalogov'  čakajo na izpis oziroma izbiro za 

plačilo. 

Gumb  nam odpre šifrant 

kod namenov. Če je šifrant kod 

namenov prazen, ga lahko 

program samodejno napolni ob 

kliku gumba  'Napolni', ki ga 

opazimo desno zgoraj v šifrantu 

kod namenov. 
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PLAČILNI NALOGI 

 

 
 

Običajno pripravimo za plačilo ali izpišemo vse naloge na določen dan oziroma v izbranem 

datumskem obdobju. V takem primeru nalogov posebej ne izbiramo. Če pa želimo izpisati samo 

izbrane naloge, označimo 'Izbrani' ter plačilne naloge izbiramo na enak način kot v tabeli 

'Priprava plačilnih nalogov'. Kliknemo na začetku izbrane vrstice in nalog je izbran, ali pa 

kliknemo kjerkoli v vrstici in  nato gumb 'Izberi nalog'. Izbrani nalogi se označijo z oznako -> na 

začetku vrstice. Če smo nalog  izbrali pomotoma, ga izberemo še enkrat in oznaka izgine – nalog  

ni več izbran. 

 

Če izberemo 'Pokaži posamezne naloge pred izpisom', se bodo nalogi  pred izpisom drug za 

drugim prikazali na zaslon in jih lahko pregledamo ter dopolnimo. Za izpis nalogov na papir le še 

kliknemo gumb 'Izpiši naloge'. 

 

Za pripravo nalogov za prenos v bančni program  v elektronski obliki, preverimo datum 

obdelave, številko paketa , številko TRK podjetja  in pot za datoteko. Podatki se čitajo iz 

'Podatkov o podjetju', zato je smiselno, da jih tam pravilno vnesemo. Nato kliknemo gumb 

'Pripravi datoteko'. Ko je obdelava končana, se izpiše obvestilo, da je datoteka pripravljena. Če 

zapis v datoteko ni uspel, preverite naloge, da ne manjka ali je napačen kateri od  bistvenih 

podatkov. 

 

K pripravljenim nalogom  iz obračuna plač lahko kakšnega tudi dodamo – ročno vnesemo. 
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S klikom ikone 'Novi nalog' se odpre okno za vnos novega plačilnega naloga.  
 

 
 

Polje nad  nazivom  prejemnika služi izbiri prejemnikovih  podatkov iz šifranta partnerjev. 
 

 

Obstoječe naloge lahko pregledamo in po potrebi dopolnimo ali popravimo z izbiro v tabeli in 

klikom ikone 'V nalog'. 
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TEMELJNICA 

 

 
 

Najprej izberemo  kakšne vrste temeljnico želimo – za plače, dodatno pokojninsko 

zavarovanje ali za izravnavo ur. 

 

Če spremljamo plače po stroškovnih mestih , lahko označimo, ali želimo pripravo 

temeljnice po stroškovnih mestih ali ne (zbirni izpis). Obstaja tudi možnost 

saldakontnega knjiženja plače po delavcih.  

 

Za izbrani datum obračuna lahko izpišemo temeljnico (gumb 'V redu') in jo prenesemo v 

glavno knjigo (gumb 'Prenesi v Glavno knjigo'). Pred prenosom vnesemo še temeljnico 

za glavno knjigo in datum knjiženja.   

 

Posebna možnost je tudi sorazmerna delitev dodatkov in  prispevkov.  Pred tem pa je 

potrebno delitev pripraviti – v obračunih , ob kliku ikone  'Delitev po strm'. 

 

Pazimo, da en obračun prenesemo v glavno knjigo samo enkrat, drugače se nam 

bodo knjižbe v glavni knjigi podvajale. Če smo prenos že izvršili, nato pa obračun 

popravili, lahko v glavni knjigi storniramo preneseno temeljnico in izvršimo ponovni 

prenos. 
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Gumb 'Nastavitve prenosa'  nam omogoča prilagoditev nastavitev knjiženja. 

 

 

 
 

Osnovno nastavitev temeljnice prejmete s programom. Konte si lahko spremenite glede 

na vaš kontni načrt. Prav tako si sami določite, katere knjižbe naj se sknjižijo po 

stroškovnih mestih. Tudi besedila – opisi knjižb so odprti za spremembe. Šifer in oznak 

pa ne spreminjajte, ker krmilijo pripravo temeljnice. 

 

Za knjiženje dodatnega pokojninskega zavarovanja se vnesejo konti v  'Skupne podatke'  

pokojninskega zavarovanja (v zavihku 'Šifranti'), pod šifre 50, 51 in 52. 
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BANKE 

 

 
 

Z gumbom 'V redu' lahko izpišemo  Seznam nakazil za banke ali Seznam odtegljajev, 

kar izberemo v okvirčku 'Izbira izpisa'. 

 

Priprava množičnih plačil 

 

Pri množičnih plačilni nalogih se v bančnem izpisku prikaže le ena (skupna) 

transakcija. Pred pripravo množičnih nalogov preverite nastavitve v 'Pripravi nalogov' 

-gumb 'Nastavitve': pred izbirama  'Po seznamih za banke' in 'Na račune zaposlenih' naj 

ne bo kljukice. Izberite tudi, ali želite materialne stroške posebej ali le eno nakazilo 

skupaj s plačo ('Materialni stroški posebej').  

 

Če želite v pripravo podatkov zajeti tudi  odtegljaje – anuitete, označite kljukico v polju 

'Izpis vključi tudi odtegljaje'. V takem primeru, morate predhodno (pred obračunom 

plače) popraviti sklice odtegljajev po navodilih od bank. Zajeti bodo odtegljaji izbrane 

banke, če niste izbrali nobene banke pa odtegljaji, ki imajo v šifrantu odtegljajev v polju 

'Plačilni nalog' oznako 'B'. 

 

Za pripravo množičnih plačilnih nalogov za izplačilo plač, v oknu 'Banke' v 

okvirčku 'SEPA  množična plačila'  najprej izberite format (ZBS 2.2    ali   ISO SEPA – 

odvisno od banke)  ter kliknite gumb  'Pripravi XML '.  Pripravila se bo datoteka, ki jo 

boste uvozili v bančni program. Z gumbom 'Izpis seznama' lahko izpišete in pregledate 

vsebino množičnega plačila. 
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M4 

 

Podatki za ZPIZ (M4 obrazec) se oddajajo izključno v elektronski obliki preko 

portala ZPIS – M4  ( spletni naslov:    http://m4.zpiz.si/m4/ ).Za dostop potrebujete 

digitalno spletno potrdilo oziroma ustrezno pooblastilo.  

 

Za pripravo podatkov je potrebno vnesti: 

 tedenski in letni sklad ur  

 obdobje obračuna (od 01.01.10 do 31.12.10) ,  

 preverite registersko številko zavezanca (program ponudi takšno, kot je 

zapisana v podatkih o podjetju) 

 

Podatke pripravite s klikom gumba 'Pripravi podatke'. 

 

 
 

Za pravilnost pripravljenih podatkov je zelo pomembno, da je pravilno izpolnjen stolpec 

M4 v Šifranti – Krmiljenje obračuna – Vrste prometov: 

 

 Vse kar se všteva v 'Ure rednega dela' in v 'Znesek plače oziroma 

osnove',  mora v koloni M4 imeti oznako 'R'. 

 

 Če se znesek všteva v osnovo ure pa ne ( ure raznih dežurstev, 

dodatkov) mora biti v koloni 'Vrsta prej.' vneseno 'D' v koloni M4 

pa 'R'. 
 

 Pri zakonsko dovoljenih nadurah oziroma urah preko delovnega časa v 

kolono M4 vnesemo 'P'. 
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 Pri vseh bolezninah se v M4 označi 'B'.  Samo ure se bodo prikazale 

v rubriko ure Nadomestila 1. V polje Leto osnove 1 se bo zapisala 

letnica, ki  je vnesena v podatkih o zaposlenem v polje 'Leto osnove'. 

Če ni pri zaposlenem vneseno nič, se bo zapisalo preteklo leto.  

 

 Izostanki zaradi darovanja krvi se ne prikazujejo med boleznine, 

ampak med redno delo (v M4 je oznaka 'R'). Enako velja za 

morebitne ure očetovskega dopusta brez pravice do nadomestila. 

(Očetovski dopust, za katerega zaposleni prejme nadomestilo, pa se 

prikaže enako kot boleznine oziroma nadomestila). 

 

 Osnova za prispevke od neplačanega  izostanka in od razlike do 

minimalne plače se prav tako všteva v znesek plače oziroma osnove 

in mora imeti v koloni M4 oznako 'R' 

 

 Regres in morebitna druga dodatna izplačila (bonitete,nagrade ….) se 

v M4 ne vštevajo v 'Znesek plače oziroma osnove' in morajo imeti v 

M4 oznako 'N'.   

 

Preverite in popravite si šifrant 'Vrste prometov' pred pripravo podatkov za M4! 

 

V polju 'Znesek prispevka' se prikaže znesek obračunanega prispevka za PIZ 

(delojemalca in delodajalca) in zajema prispevke od vseh izplačil, tudi tistih, ki se ne 

vštevajo v osnovo (bonitete, nadomestila …).  

 

Za zavarovalno dobo s povečajem, je potrebno podatke dopolniti z ročnim 

vnosom. 

 

Če prispevki za določeno obdobje niso plačani 

Ker program nima podatkov, če so prispevki plačani ali ne, pripravi podatke, kot da so 

vsi prispevki plačani. Če morda niso, morate to popraviti sami, tako da ustrezno 

zmanjšate znesek plačanega prispevka in dopolnite podatke v stolpcih za poročanje o 

neplačanih prispevkih (desno) – lahko pa to popravljate tudi naknadno, po uvozu v ZPIZ , 

v njihovem programu. Za invalidska podjetja se šteje, da so pripsevki plačani, čeprav jih 

ni potrebno plačati. 

 

Če je delavec zaposlen za krajši delovni čas ima še vedno isti tedenski in letni 

sklad ur, v rubriko rednih ur in ur nadomestil pa se prikažejo le njegove dejanske ure. 

 

Detaljnejša vsebinska vprašanja v zvezi s posebnostmi, ki jih ne omenjamo,  so 

dokaj dobro razložena v  pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obrazcih 

prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju … (Ur. 

List RS št. 75/2008 z dne 22.07.2008) . Kakšen koristen napotek pa morda najdete na 

portalu ZPIZ pod rubriko 'Pogosta vprašanja' (http://m4.zpiz.si/m4/pomoc-second.faces ). 

 

http://m4.zpiz.si/m4/pomoc-second.faces
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Priprava in Pregled  podatkov 

 

Po kliku gumba 'Pripravi podatke' se podatki poiščejo in zapišejo v tabelo 

podatkov, samodejno se odpre okno 'Podatki za ZPIS (M4)'.  

Naknadno lahko pridemo v to okno tudi brez ponovne priprave podatkov – s 

klikom gumba 'V redu'. 

 

 
 

V tem oknu podake pregledamo, izpišemo ter pripravimo XML datoteko, po 

potrebi pa jih lahko tudi dopoljnjujemo oziroma popravljamo. (Če ponovno zaženemo 

'Pripravi podatke', ročno vnesene podatke spet izgubimo!) 

 

Podatke lahko izpišemo s klikom gumba 'Izpiši podatke', ter jih dobro 

preverimo. (Primerjamo jih s podatki iz REK obrazcev ali s knjigovodskimi 

evidencami.) Velja enako kot pri pripravi podatkov za dohodnino – če se je kateri od 

obračunov za nazaj spremenil, podatki ne bodo več pravilni. V takem primeru jih lahko v 

tabeli ročno popravljamo. 

 

 

Priprava XML 

 

Ko so podatki pregledani in pravilni, pripravite datoteko XML s klikom gumba  

'Pripravi XML za M4'.  Pred pripravo se izvršijo še nekatere osnovne kontrole in ob 

nekaterih ugotovljenih nepravilnostih (na primer če manjka kateri od ključnih podatkov) 

vas bo naš program  na to še opozoril. Svetujemo, da odpravite napako in ponovno 

poskusite pripraviti XML. 
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Posebnosti: 

Za osebo, za katero  je bila med letom podana odjava in ponovna prijava 

(prekinitev zaposlitve, zaposlitev za krajši delovni čas ...), je potrebno posredovati 

podatke ločeno, za vsako obdobje prijave/odjave na svojem obrazcu. 

 

V takem primeru ste morali zaposlenega označiti kot neaktivnega in ga ob 

novi prijavi vnesti ponovno, pod novo šifro. Ob pripravi podatkov za M4 se vam za 

takšnega zaposlenega pripravijo podatki v dveh delih (vrsticah). Pred pripravo XML 

datoteke za uvoz v portal ZPIS, je potrebno ob podatkih zaposlenega skrajno desno, v 

koloni 'tip' vnesti "A" , da se bo pripravil ločen obrazec. 

 

Če zaposlenega ob ponovni prijavi niste na novo vnesli, temveč ste z njegovimi obračuni 

plače kar nadaljevali pod isto šifro, boste morali 'ročno' prikazati ločene podatke.   

 

Pred pripravo podatkov se izvršijo še nekatere kontrole in ob nekaterih 

ugotovljenih nepravilnostih (na primer če manjka kateri od ključnih podatkov) vas bo naš 

program  na to še opozoril. Svetujemo, da odpravite napako in ponovno poskusite 

pripraviti XML. 

 

Ko so osnovne kontrole mimo, se odpre naslednje okno: 

 
 

Program  ponudi 'Pot za XML datoteko' (mapo v katero se bo zapisala datoteka). Ponudi 

to, kar je zapisano v 'Šifranti – podatki o podjetju' v  polju 'Mapa za pripravo datotek'. Če 

je tam pot prazna, se bo ponudila delovna mapa programa.  

Mapo si zapomnite ali zapišite, da boste lahko iz nje uvozili datoteko v e-davke. 

Lahko jo tudi tukaj vnesete oziroma spremenite. 

 

Ostalih podatkov v tem oknu ne spreminjajte. Ime datoteke je 'M4.XML'. 

 

Kliknite gumb 'Zapiši' in podatki se bodo zapisali v 'M4.XML' datoteko, ki se bo 

prikazala na zaslonu.  

Nato zaprite okno in nadaljujte z uvozom te datoteke na spletnem portalu ZPIZ 

(http://m4.zpiz.si/m4/ ). 

 

Pri uvozu se vam bodo morda izpisale tudi napake oziroma opozorila. Če 

imate delavce, ki niso zaposleni celo leto in je njihovo število ur manjše od fonda ur, ali 

pa so zaposleni za krajši delovni čas, v bistvu ne gre za napako – vendar program za uvoz 

podatkov javi opozorilo : 'Napačen seštevek ur, če zavarovanec dela poln delovni čas v 

obdobju celega leta.' 

http://m4.zpiz.si/m4/
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Datoteko lahko  kljub temu uvozite in nadaljujete z oddajo.   Pozorni pa bodite na izpis 

morebitnih drugih napak. 

 

Če ste podatke že oddali in podatke pripravljate ponovno, boste pred klikom 

gumba 'Pripravi XML'  označili 'Številko paketa' : '02'  (ali '03' če podatke pošiljate 

tretjič). 

 

 

Posebnosti: 

 

Samostojni podjetniki: 

Če je zavezanec samostojni podjetnik, in v okviru obračuna plač obračunavate 

tudi njegove prispevke, ga morate izločiti iz podatkov za M4, tako da ustrezno omejite od 

– do zaposlenega ali od – do  stroškovnega mesta, ker podatke za podjetnika v M4 

posreduje DURS. 

 

Poročanje po enotah za večja podjetja: 

Če so zavezanci  za poročanje posamezne enote podjetja, pri zaposlenih  navedete 

delovno enoto, v šifrantu delovnih enot pa mora biti v nazivu vpisana registerska številka. 

Ko pripravljate podatke, ničesar ne vpišete v polje enota, v polju registerska številka 

pustite številko podjetja (dajalca podatkov), kot jo ponudi program. Podatki se bodo 

ustrezno pripravili za vse enote, opremljeni z registrsko številko posamezne enote. Oddali 

jih boste  v eni XML datoteki. 
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DOHODNINA 

 

O uveljavljanju medletnih olajšav za vzdrževane družinske člane se poroča do 31.12. 

tekočega leta. 

 

Z letom 2010  se ukinja letno posredovanje podatkov o izplačanih dohodkih (v datoteki 

VIR.DAT ter VIRODIV, če je izplačevalec predložil iREK).   

 

Do konca januarja je tako treba predložiti le podatke o premijah dodatnega pokojninskega 

zavarovanja, če ima delodajalec sklenjeno DPZ (v datoteki VIRPN2, ki ostaja enaka kot 

preteklo leto).  

 

Zaposlenim pa je potrebno vročiti izpis »Povzetek obračuna dohodkov za rezidente in 

rezidente«,  kot vsa leta doslej. 

 

 
 
 

Poročanje o vzdrževanih družinskih članih 

 

Podatke o vzdrževanih družinskih članih, za katere so delavci med letom uveljavljali 

olajšavo, vnesete oziroma popravite v oknu 'Vzdrževani družinski člani'. 

 

Do njega lahko pridete na dva načina:  

- iz 'Šifranta zaposlenih'  s klikom gumba 'Vzdrževani člani'   ali   

- v  oknu 'Izpisi' v zavihku  'Dohodnina'  kliknete gumb 'Poročanje o vzdrževanih 

družinskih članih'. 
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Najprej je potrebno v okvirčku levo zgoraj izbrati zaposlenega šele nato je možno s 

klikom gumba  dodajati vzdrževane družinske člane.  

 

 

Podatki emšo, datum rojstva in opomba so neobvezni podatki, ostali so obvezni. 

 

 

Oznake družinskih članov so predpisane na dohodninskem obrazcu in so naslednje: 

 

A1 - otrok do 18. leta starosti, 

A2 - otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki 

stopnji, 

A3 - otrok po 26. letu starosti, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za 6 

let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva vpisa na 

podiplomski študij, 

A4 - otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen 

pri službi za zaposlovanje,  

A5 - otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego 

otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do 

dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, 

B - za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno 

prizadetih oseb, 

C - zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, 

D - starši oziroma posvojitelji zavezanca, 

E - drug član kmetijskega gospodinjstva. 
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Če imate vzdrževane družinske člane že vnesene  - bodite  pozorni, če so od lani 

nastopile spremembe – npr. če je kak delavec imel dodatne olajšave, če so kakšni otroci 

presegli določeno starost in tudi, če je kak delavec med letom zapustil podjetje in je 

olajšavo uveljavljal le do določenega meseca  – v podatkih  o vzdrževanih družinskih 

članih se to ne označi samodejno!  

 

Ko so podatki pripravljeni in pregledani (da vidite vse podatke, izbrišite šifro 

zaposlenega levo zgoraj), preverite ponujeno leto (biti mora tekoče leto), nato 

kliknete gumb 'Pripravi VIRVDC'.  Vsebino datoteke izpišete s klikom gumba 'Izpiši'. 

 

Datoteka se bo shranila v mapo, ki je zapisana v polju 'Datoteka'.  

Program ponudi mapo, ki jo imate zapisano v podatkih o podjetju (v 'Mapa za 

pripravo datotek') ali delovni imenik programa, če mapa ni vpisana.  Mapo lahko tudi 

spremenite. 

 

 

 

Oddaja v e-davkih: 

 

1. V e-davkih kliknite 'Izberi obrazec za oddajo novega dokumenta'  in nato izberete 

'KP-KPD - Podatki za odmero dohodnine'.  

 

2. Izberite  obdobje (ustrezno leto) ,  ter kliknite gumb 'Naprej'.  

3. Kliknete gumb 'Priloži datoteko' 

 

 
 

4. Kliknite gumb 'Browse ter poiščite in izberite datoteko VIRVDC.DAT v mapi, v 

katero ste datoteko pripravili, nato kliknite gumb 'Prenesi datoteko' in jo oddate z 

običajnim postopkom podpisa in shranitve digitalnega potrdila. 
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Podatki o izplačanih dohodkih 

 

Podatke o izplačanih dohodkih za izpis obvestil  »Povzetek obračuna dohodkov za 

rezidente in rezidente«,  ki jih je potrebno po zaključku leta vročiti zaposlenim, pripravite 

s klikom gumba  . Podatki se pripravijo, nato se odpre okno  

'Pregled podatkov za dohodnino'. 

 

Podatke pregledate ter po potrebi dopolnite, če je imel zaposleni kakšna izplačila, ki niso 

bila izvedena skozi program Plače.  Nato lahko s klikom gumba 'Izpis' izpišete obvestila 

zaposlenim. Z izbiro vrste izpisa 'Rekapitulacija dohodnine'  lahko izpišete tudi zbir 

izplačanih dohodkov na nivoju podjetja. 

 

Če ste podatke kakorkoli ročno popravljali ali dodajali, ne smete ponoviti priprave 

podatkov, saj se v takem primeru vneseni podatki prekrijejo. V takem primeru za ponovni 

dostop do podatkov uporabite gumb . 
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Podatki o vplačanih premijah dodatnega pokojninskega zavarovanja 

 

Podatke o vplačanih premijah dodatnega pokojninskega zavarovanja, o katerih je dolžan 

izplačevalec poročati DURS, pripravite s klikom gumba . 

Podatki se pripravijo, nato se odpre okno  'Pregled podatkov za poročanje o DPZ'. 

 

Podatke pregledate ter po potrebi dopolnite. Če ste podatke kakorkoli ročno popravljali 

ali dodajali, ne smete ponoviti priprave podatkov, saj se v takem primeru vneseni podatki 

prekrijejo. V takem primeru za ponovni dostop do podatkov uporabite gumb 

. 

 

 
 

Pred pripravo podatkov za VIRPN2 je potrebno vnesti oziroma osvežiti tudi nekatere 

podatke v šifrantu 'Skupnih podatki pokojninskega zavarovanja'  (od šifre 40 do 46). 

 

Ko so podatki pripravljeni in pregledani, preverite ponujeno leto, nato kliknete gumb 

'Pripravi VIRPN2'.  Vsebino datoteke izpišete s klikom gumba 'Izpiši'. 

 

Datoteka se bo shranila v mapo, ki je zapisana v polju 'Datoteka'.  

Program ponudi mapo, ki jo imate zapisano v podatkih o podjetju (v 'Mapa za 

pripravo datotek') ali delovni imenik programa, če pot ni vpisana.  Mapo lahko tudi 

spremenite. 
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DPZ  (DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE) 

 

 
 

 

V tem zavihku lahko pripravimo datoteko z mesečnimi premijami za pokojninsko družbo 

v .csv obliki (gumb 'PRIPRAVI DATOTEKO DPZ') , in izpišemo seznam premij DPZ 

(gumb 'V redu'). 
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ZASEBNIKI 
 

Program omogoča zelo enostaven obračun prispevkov zasebnikov ter pripravo plačilnih 

nalogov,  OPSVZ obrazca in XML datoteke za uvoz v edavke. 

 

Zasebnika vnesete v spodnja polja za vnos. Najprej vnesete šifro, ki jo izberete poljubno 

(npr. '01'). Nato vnesete naziv zasebnika (npr. Meta Ulbin s.p.). Sledi vnos podatkov o dejavnosti 

in nato še osebnih podatkov zasebnika.  

 

Nato vnesete še:  

1. -  procent osnove, kadar se prispevki obračunajo v procentu od osnove 

(Če procenta ne vnesete, se vzame 100% osnove). 

 

2. -  znesek osnove  

(Če  zneska osnove ne vnesete se znesek jemlje iz okna 'Osnova' (gumb 'Osnova'). To  

je smiselno, kadar obračunavate več zasebnikov v eni podatkovni bazi  in imajo isto 

osnovo – pri računovodskih servisih). 

 

Transakcijski račun vnesete v obliki xxxxx-xxxxxxxxxx. 

  

 
 

 

Nekatere podatke zasebnika lahko vnesete tudi v zavihku 'Dodatni podatki', npr 

tedenski sklad ur  (če je različen od 40) ter  ali je zasebnik invalid itd … 

 

Od 1.2.2014 sta dodani še polji % osnove za zdravstvo ter osnova za zdravstvo, saj se 

morajo v primeru minimalne pokojninske osnove prispevki za zdravstvo obračunati od višje 

osnove. Skupna minimalna osnova za zdravstvo je lahko vnesena v  oknu 'Osnova' (gumb 

'Osnova') pod šifro '11'. 
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V zavihku  'Povezave'  lahko vnesete konte za prenos v glavno knjigo.  

 

Mapo s podatki glavne knjige je potrebno (vnesti/izbrati) le v primeru, kadar imate več 

zasebnikov v isti podatkovni bazi, ter želite prenašati vsakega v svojo glavno knjigo. Prav tako je 

samo v takem primeru potrebno vnesti pot za datoteko z e-nalogi. Če označite kljukico v polju 

'Plačilni nalogi v povezano bazo', se bodo  plačilni nalogi prenesli v podatkovno bazo glavne 

knjige.  (Tudi to je aktualno le, kadar imate več zasebnikov v skupni podatkovni bazi – kadar 

imate vsakega posebej v podatkovni bazi njegovih plač, pustite vse te podatke prazne.) 

 

Desno zgoraj so gumbi, s katerimi dostopamo do pomožnih podatkov za obračun. 

 

Gumb 'Prispevki' odpre okno za vnos šifranta prispevkov. Šifrant se napolni samodejno, 

le preverite ga!    

 

 S klikom gumba 'Davčne izpostave' se odpre okno za vnos davčnih izpostav, ki morajo 

imeti predpisane 5 mestne šifre. Prednastavili smo nekaj davčnih izpostav, po potrebi šifrant 

dopolnite. 

 

Ob kliku gumba 'Osnova'  se odpre okno, v katerega lahko vnesete osnovo za obračun 

prispevkov v vrstico s šifro '01'. To je smiselno predvsem, kadar obračunavate več zasebnikov v 

eni podatkovni bazi (računovodski servisi).  

V drugo vrstico (pod šifro '02') vnesete vsak mesec  'mesečno število ur – osnova za 

polni delovni čas'.  

Skupna minimalna osnova za zdravstvo je lahko pod šifro '11'. 

 

 

 

Obračun prispevkov 

 

Obračun je zelo preprost. Na desni strani okna so polja za vnos obračunskih podatkov. 

Vnesete datum obračuna (zadnji v mesecu za izbrani mesec), datum plačila prispevkov ter redne 

ure oziroma morebitne ure zadržanosti. Nato kliknete gumb 'Obračunaj in pripravi naloge'.  

Sledi izpis obrazca OPSVL in priprava XML datoteke, ki jo boste uvozili v e-davke.  

(gumb 'pripravi XML in izpiši obračun'.)  odpre se okno, v katerem boste morda dodali kakšne 

podatke, če zasebnik ni delal cel mesec. 
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Če ugotovite kakšno napako, popravite podatke in obračun preprosto ponovite. 

 

 

 

 

Gumb  'Prikaži naloge' odpre okno s plačilnimi nalogi. V oknu se samodejno postavi 

omejitev za izbranega plačnika.  

 

Če imate morda kljukico v polju 'Plačilni nalogi v povezano bazo', so se nalogi prenesli v 

povezano podatkovno bazo in jih tukaj ne boste videli. 

 

Gumb  'Knjiži v GK'  sknjiži znesek prispevkov v 'Miring' glavno knjigo,  na konte , ki 

so vneseni v zavihku ' Povezave'. Pred tem je potrebno v polje 'Temljnica' vnesti temeljnico, v 

katero se sknjižijo knjižbe. 
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VZDRŽEVANJE 

  

  

Optimizacija podatkovnih baz  
 

Optimizacija podatkov obnovi podatke ob morebitnih okvarah zaradi izpada električnega toka, 

izpada delovanja računalnika ali mreže. Do okvar prihaja relativno redko in v večini primerov s 

klikom gumba 'Optimizacija podatkovnih baz' rešimo okvaro.  

 

 

Posodobitev programa 
 

Uporabniki  lahko s klikom gumba 'Posodobitev programa' avtomatizirano in nadvse preprosto 

preko interneta naložijo zadnjo posodobljeno različico programa in izpisov. (Posodobitve so 

plačljive). 

 

 

Arhiviranje podatkov 
 

Ob inštalaciji programa se dogovorimo o načinu arhiviranja podatkov. Običajno se uporabniki 

odločijo za arhiviranje podatkov na drug disk v lokalnem omrežju ali  na zunanji disk ali na USB 

ključek. Tako povežemo Gumb 'Lokalno arhiviranje podatkov' z akcijo arhiviranja na izbrani 

medij.  

 

Za arhiviranje na CD ali DVD morajo uporabniki občasno poskrbeti sami. Na CD 

ali DVD je priporočljivo shraniti vsebino delovnega imenika, ki je razviden v zavihku 'O 

programu'.  

 

 

Arhiv na Miring FTP 
 

'Arhiv na Miring FTP'  je dodatna, plačljiva opcija, zagotavlja pa dodaten zunanji arhiv podatkov 

(na našem strežniku). 
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O PROGRAMU 

 
 

 
 

 

V zavihku 'O programu' so vidni podatki o različici programa, namestitvi in o registraciji. 

Če program še ni registriran (dokončna registracija se izvrši po dokončnem plačilu), ga 

registriramo s klikom na gumb 'Registracija'.  

 

 
 

Nato pokličemo Miring ter sporočimo serijsko številko. Prejmemo registrsko številko, ki 

jo vnesemo v polje 'Registrska številka'. Tako je registracija opravljena in program bo neomejeno 

deloval. 
 

 

 

 



 75 

 

PRILOGA: VSEBINSKA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 

 

KAKO PRIČETI Z DELOM 

 

Najprej je potrebno preveriti in po potrebi dopolniti šifrante. Nato vnesemo podatke o 

zaposlenih in podatke o odtegljajih zaposlenih. Sedaj smo pripravljeni za redno, 

vsakomesečno delo (glej naslednjo točko). 

 

Prvo plačo je smiselno opraviti vzporedno s starim sistemom, da preverimo, ali so 

vsi podatki dobro vneseni in šifranti dobro nastavljeni, da bo obračun z novim 

programom res pravilen. 

 

 
KAKŠEN JE POSTOPEK VSAK MESEC 

 

Vsak mesec preverimo, če moramo zajeti kakšne spremembe pri odtegljajih (glej vnos 

odtegljajev) in če se spremenijo urne postavke jih osvežimo v šifrantu zaposlenih. Kadar 

so urne postavke odvisne od osnovne bruto plače v plačnih razredih, v šifrantu plačnih 

razredov preračunamo urne postavke glede na število ur v mesecu. 

Nato vnesemo plačila in dodatke in poženemo obračun (glej obračun) in izpise (glej 

izpisi). 

 

 
KAKO SE OBRAČUNAJO BONITETE 

 

Bonitete so neizplačana, obdavčena plačila. Za vsako vrsto bonitete odpremo posebno 

vrsto plačila, z ustreznimi nastavitvami.  Skupina  za dohodnino = 11, obračun = V 

(vnašamo bruto vrednost bonitete), %=0,  Boniteta = B. Da bo program pravilno 

prepoznal vrsto bonitete, morate v šifrantu 'Vrste plačil'  za vsako boniteto v stolpcu 

'Oznaka za iREK'  vnesti oznako bonitete:  

- pri boniteti za uporabo službenega  vozila v zasebne namene vnesete oznako 

B014. 

- pri boniteti za nastanitev oznako B015 

- pri boniteti za zavarovalne premije oznako B016 

- pri  ostalih bonitetah pa oznako za druge bonitete B017 

 

Ker je v primeru bonitete za uporabo službenega osebnega vozila v zasebne 

namene potrebno poročati tudi o registrski številki avtomobila, jo je potrebno 

vnesti v 'Vnosu plačil'  (desno od zneska bonitete). Če jo boste  vnesli v podatke 

delavca (v zavihku dodatni podatki), se bo pri vnosu plačil ponudila sama. 

 

Bonitete vnesemo in obračunamo skupaj s plačo. Vnesemo vrednost osnove za 

obdavčitev. 
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KAKO SE OBRAČUNA REGRES 

 

Regres vnesemo pod posebno vrsto plačila, ki mora biti vnesena v šifrantu vrst plačil in 

ima Obračun= 'V'. To pomeni, da bomo vnašali  bruto vrednosti. V šifrantu vrst plačil 

preverimo skupino za dohodnino(12)  in ostale nastavitve.  

Pri vnosu obračuna izberemo datum za obračun, na katerega ni vezana nobena plača npr. 

15.  ali predzadnji v mesecu. Nato navedemo predvideni datum izplačila plače in datum 

plačila prispevkov( dohodnine ). Če teh datumov še ne poznamo, ju lahko vnesemo ali 

popravimo tudi kasneje.V vrsto obračuna vnesemo R, kot regres ( P pomeni plača, D pa 

druga izplačila).V koloni 'Način obračuna dohodnine'  opredelimo način izračuna 

dohodnine. L- pomeni po lestvici, K – pomeni po korigirani poprečni stopnji in to 

izberemo pri obračunu regresa. V koloni Odtegljaji  označimo da se odtegljaji ne 

obračunajo – N. V polje 'Predhodni obračun'  vnesemo datum obračuna, od katerega 

se izračuna poprečna stopnja dohodnine. V vnosu plačil vnesemo šifro plačila za 

regres in bruto znesek. 

Če imate regres višji, kot se davčno priznava kot odhodek, morate presežni del prikazati 

in obračunati ločeno, da se obračunajo prispevki. Za to si odprete posebno vrsto plačila, s 

skupino prispevkov '01' in vrednostjo 'S' v polju 'boniteta'  (' S' =stroški nad uredbo 

vlade).  
 

 

INVALIDSKA PODJETJA 

 

Če je vaše podjetje invalidsko podjetje, morate to označiti v podatkih o podjetju (kljukico 

v polju 'Invalidsko podjetje'. Če imajo v podjetju vsi zaposleni oproščene prispevke (in ne 

samo invalidi), označite  kljukico tudi v polje 'oproščeni prispevki'  

 

V šifrantu skupine prispevkov pri vseh skupinah označite, kateri prispevki se plačujejo in 

kateri ne (Se plača: D/N). 

 

 
PORODNIŠKA 

Za porodniško si lahko odprete novo vrsto plačila, z oznako ‘Način obračuna’=’V’, 

vnašate pa samo ure, ki se  konec leta zajamejo v M4. 

 

 
BOŽIČNICA 

 

Preverite nastavitve: 

Če v šifrantu še nimate vrste plačila za božičnico, si v oknu 'Vrste plačil' dodajte vrsto 

plačila (VP)  z naslednjo vsebino:  

Šifra in naziv sta poljubna, pod obračun vnesite 'V', (vnašli boste vrednost);  

dohodnino, prispevke in ostalo pa označite enako kot pri rednem delu (razen pri prehrani 

in prevozu lahko vnesete 'N').  
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Vnos podatkov: 

 Božičnico lahko izplačate kot dodatek k plači torej kar skupaj s plačo. To je 

najpreprosteje - poleg običajnega vnosa plače vnesete še VP za božičnico in  

bruto znesek izplačila.  

Pri takem izplačilu ni nobenih posebnosti in preostale napotke lahko preskočite. 

 

 Lahko pa jo obračunate in izplačate ločeno. Prikažete jo kot del drugi del 

novembrske plače (ki se izplačuje v mesecu decembru) ali kot prvi del 

decembrske plače. Vnesete jo na poljuben datum v mesecu decembru (npr. 15.12. 

…), a ne na 31.12., ki je rezerviran za decembrsko plačo! 

 

Obračun: 

Pri obračunu vnesete datume obračuna in izplačila kot običajno, vrsto obračuna pustite 'P'   

(kot plača), besedilo pa lahko poljubno spremenite (npr., Dodatna stimulacija ali Poračun 

…. ).  V stolpec 'Način obračuna dohodnine' Vnesete 'K'  (dohodnina se obračuna po 

kumulativni povprečni stopnji), v stolpec 'Odtegljaji.' Pa vnesete 'N'  (odtegljaji se NE 

obračunajo). V polje predhodni obračun vnesete datum obračuna zadnje plače.  

 

REK1 obrazec pripravite kot za običajno plačo:  šifra 1001 – Plača. 

Pri pripravi REK1 obrazca za drugo izplačilo boste morali označiti, da gre za drugo 

izplačilo (Kumulativa - Izplačilo = 2).  

Torej če izplačujete božičnico kot drugo izplačilo za november, vnesete v okvirček 

Kumulativa naslednje vrednosti:   izplačilo :   2   od:   30.11.   (do:  pustite prazno). 

(Če je božičnica prvi del decemberske plače,  boste v januarju pri izplačilu decembrske 

plače vnesli     izplačilo: 2 ) 

 
IZRAVNAVA UR 

 

Nekatera podjetja želijo izvajati izravnavo opravljenih ur na mesečni fond ur, ker imajo 

posamezni delavci pozitivna in negativna odstopanja, ki se tokom celega leta seštevajo. 

Zaposlenim, ki so vključeni v sistem izravnave ur, označimo v matičnih podatkih: 

Izravnava = ‘D’. 

 

Za potrebe izravnave ur, je v šifrantu Vrste plačil potrebno definirati dve novi vrsti 

plačila. VP 39 za mesečne izravnave ur in VP 38 za letno izravnavo – ki predstavlja v 

bistvu izplačane nadure. 

 

Vsak mesec po vnosu ur  izvršimo mesečno izravnavo, tako da v okvirčku ‘Samodejni 

vnos’ (nad vnosom ur) vnesemo fond ur tistega meseca in kliknemo gumb ‘Izravnaj’. Če 

izberemo ‘Dodaj vsem’ se bo akcija izvršila za vse zaposlene, če pa izberemo ‘Dodaj 

izbranemu’, se bo akcija izvršila samo za izbranega zaposlenega (enako kot pri minulem 

delu in stimulacijah). Sknjižila se bo dodatna vrstica plačila s šifro ‘39’. Če ure, ki jih je 
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delavec opravil v tem mesecu, presegajo fond ur, se bo sknjižila negativna razlika ur, v 

nasprotnem primeru pa pozitivna razlika ur. 

 

Ob koncu leta imamo možnost izvršiti letno izravnavo. Izvršimo jo po običajni mesečni 

izravnavi ur. Označimo kljukico pri polju ‘Letna izravnava’, in kliknemo gumb 

‘Izravnaj’.  

Tistim zaposlenim, ki imajo višek ur – torej imajo seštevek izravnave ur negativen, se 

sknjiži dodatna vrstica plačila s šifro ‘38’. To bodo v bistvu izplačane nadure. 

Če je seštevek izravnave ur poziteven, to pomeni, da je zaposleni imel primankljaj ur. 

Morebitni primanjkljaji  se po potrebi obravnavajo individualno. Stornira se  pozitivna 

izravnava in se sknjiži naprimer dopust ali čakanje na delo. 

Seštevek ur  izravnave  (VP 39, VP 38) lahko vidimo na letnih kartonih delavcev ter na 

izpisu plačil po delavcih. 

 
 

NOVO LETO 

 

Ob menjavi leta ni potrebno narediti ničesar drugega, kot prenos dopusta, če ga vodite 

skozi program, ter  po potrebi vnesti nove vrednosti bruto urne postavke za refundacije 

(BOD/Uro-refund.). 

 
 

 

PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 

 

Če je podjetje vključeno v sistem prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 

bo po naslednjih navodilih obračunavalo premije ter pripravilo podatke za pokojninsko 

družbo ter davčno upravo. 

 

Skupne podatke pokojninskega zavarovanja vnesemo v tabelo  'Skupni podatki' v zavihku 

'Šifranti', pri čemer šifer ne spreminjamo, le osvežimo ustrezne vrednosti oziroma 

opisne podatke ali datume. Nekateri podatki so nujno potrebni za sam obračun ( od 01 do 

30), nekateri za pripravo podatkov za pokojninsko družbo (od 40 do 42 in 49), nekateri za 

pripravo diskete za davčno upravo ob koncu leta (40 do 46) in zadnji (od 50 do 52) za 

pripravo temeljnice za glavno knjigo.   

Pod šifro '01' vnesemo  znesek , ki ga vsakemu zaposlenemu  nameni podjetje. Če 

podjetje daje zaposlenim različne zneske, se znesek podjetja vnese pri vsakem 

zaposlenem posebej. Šifre '01' iz tega šifranta vseeno ne smemo izbrisati. Pravzaprav za 

pravilno delovanje programa ne smemo izbrisati nobene šifre. Šifre od 10 do 20 je 

potrebno spremeniti ob zakonskih spremembah, na kar moramo biti pozorni! 

V šifro '49' vnesemo trimestno oznako pokojninske družbe, ki jo prejmete z navodili za 

pripravo podatkov za pokojninsko družbo.  (MOJ = Moja naložba, PPD = prva 

pokojninska družba itd.)   Glej tudi 'Šifranti' – 'Skupni podatki' . 

 

 

V  'Vnosu podatkov zaposlenih' najdemo zavihek     'DPZ, Tujci'.   V njem označimo, ali 

je zaposleni vključen v dodatno pokojninsko zavarovanje. 
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Znesek v breme podjetja je potrebno vnesti le v primeru, če se zaposlenemu obračuna drugačen 

znesek, kot je vnesen v 'Šifranti' – 'Dodatno pokojninsko zavarovanje' -'Skupni podatki'. 

 

Če se delavec odpove delu bruto plače za premijo DPZ, izberete še način izračuna premije v 

okvirčku 'Izračunana premija'. Izberete največ eno možnost: znesek premije iz naslova 

delavčeve plače, tako da masa ostaja enaka, ali znesek skupne premije (vključno z 

zneskom, ki ga plača podjetje), ali procent od zmanjšane plače, ki ne sme biti večji od 

zakonsko dovoljenega (5,844) ali procent od osnovne (nezmanjšane) plače.  

 

Če se delavec ne odpoveduje delu svoje plače za povečane premije dodatnega 

pokojninskega zavarovanja, pustimo vse štiri zneske brez vrednosti, delavcu se bo 

obračunala samo premija, ki jo za dodatno pokojninsko zavarovanje namenja podjetje.  

 

Če je datum pričetka zavarovanja delavca enak datumu pričetka zavarovanja za podjetje, 

ki je naveden v skupnih podatkih, ga tukaj ni potrebno vnašati. Vnesemo ga le, če se je 

delavec v sistem zavarovanja vključil naknadno. Če delavec izstopi iz sistema, vnesemo 

datum izstopa - končanja zavarovanja. Ostali podatki so neobvezni. 

 

 

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje se avtomatsko obračuna skupaj z 

obračunom plače. Če  ugotovimo kakšno napako, ponovimo obračun, potem ko smo 

podatke ustrezno popravili. 

 
Če se delavec odpove delu bruto plače v korist DPZ, obračun  skreira zmanjšanje plače (plačlo z 

negativnim zneskom, s šifro plačila, ki smo jo navedli v skupnih podatkih pod šifro '30'), ter izračuna 
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premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja, upoštevajoč omejitve za zneskovni in procentualni 

maksimum. Ločeno se zapiše del, ki bremeni podjetje (z oznako P) in del , ki bremeni maso delavčeve 

plače ( z oznako D).  

 

Obračunane podatke si lahko ogledamo v obračunih s klikom ikone 'Pregled DPZ'. 

Zneske premij lahko tudi ročno popravljamo. 

 

Izpise iz dodatnega pokojninskega zavarovanja najdemo v izbiri 'IZPISI' – v zavihku 

'DPZ'. 

Izpišemo lahko seznam premij. Na voljo sta dve vrsti izpisa, goli seznam premij in 

seznam s primerjavo osnovne in zmanjšane plače, s prikazom razlike in procentov, ki ga 

predstavlja premija od ene in druge plače.  

Na voljo je tudi priprava podatkov za pokojninsko družbo v .csv obliki, ki jo sprejmejo 

nekatere pokojninske družbe (PPD). Izberemo datoteko, kamor se pripravijo podatki, ki 

jih pošiljamo pokojninski družbi. Ime datoteke je običajno 'SEZPLACF.CSV'. Navesti 

moramo tudi zaporedno pošiljanje. Običajni je to 1, če pa pride do ponovnega pošiljanja 

podatkov, moramo navesti številko zaporednega pošiljanja. Pred pripravo podatkov 

moramo obvezno preveriti podatke v šifrantu 'Pokojninsko zavarovanje' – 'Skupni 

podatki'. 

 

Izpišemo lahko tudi temeljnico za glavno knjigo in jo nato prenesemo v glavno knjigo, če 

imamo povezavo. Zato je potrebno v šifrantu 'Pokojninsko zavarovanje' – 'Skupni 

podatki' definirati ustrezne konte (šifre 50 do 52). Temeljnico pripravimo, kot običajno 

temeljnico plač, le da izberemo: 'Pokojninsko'. 

 

Vsako leto je potrebno pripraviti podatke o prostovoljnem dodatnem pokojninskem 

zavarovanju za davčno upravo. Ker se struktura datoteke običajno vsako leto spremeni 

(objavljena je v mesecu decembru ali januarju v uradnem listu, je zmeraj potrebno 

preveriti skladnost verzije programa). Obvezno je potrebno preveriti tudi šifrant 

Pokojninsko zavarovanje - Skupni podatki in sicer vrednosti podatkov za šifre od 40 do 

46. 
 

 

 
 

RAZLIKA IN DODATEK DO MINIMALNE PLAČE 

 

Če ima delavec ob polnem delovnem času plačo nižjo od minimalne, mu jo je potrebno povišati 

do minimalne – ali z dvigom urne postavke ali z dodatkom v znesku. To imenujemo dodatek do 

minimalne plače in je del izplačila plače 

 
Dodatka do minimalne plače ne smemo enačiti z  razliko do minimalne plače, ki je običajno pod 

VP 79, od nje se obračunajo nekateri  prispevki  (skupina prispevkov=07)  in se ne izplača 

delavcu (% =0), prikazana je pod boniteta. Ta se uporablja, kadar ima delavec zaradi boleznine 

nižjo plačo od minimalne. Razlika do minimalne plače se prikaže v REK obrazcu kot razlika do 

minimalne plače, ker ima v šifrantu vrst plačil v  polju boniteta oznako 'M' .  

Razlike v nastavitvi so vidne na sliki (VP 78,79): 
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Program podpira tudi samodejni izračun razlike do minimalne plače (pri obračunu označimo s 

kljukico). Za ta namen morate pri obračunu vnesti vrednost minimalne plače in minimalne 

pokojninske osnove za tisti mesec  ter fond ur, saj se razlika do minimalne plače doda v deležu na 

fond ur. Če nimajo vsi zaposleni v podjetju enakega fonda ur za polni delovni čas, te 

funkcionalnosti ne morete uporabljati.   

 

Če želite, da se razlika do minimalne plače izračuna in doda avtomatsko je potrebno naslednje: 

- v polje 'Dodatna oznaka' v vrstici za vrsto plačila 'Dodatek do minimalne plače'  mora biti 

vneseno 'DOD'. 

-  v polje 'Dodatna oznaka' v vrstici za vrsto plačila 'Razliko do minimalne plače'  mora biti 

vneseno 'MIN'.    (glejte šifrant na sliki) 

 

 

Če omenjeni vrsti plačil nista vneseni, se razlika do minimalne plače ne bo samodejno izračunala 

in dodala. Za samodejni obračun  sta potrebni obe vrsti plačila  – Razlika  in dodatek do  

minimalne plače. 

 

Razlika do minimalne plače se doda v primerih,  ko je plača nižja od minimalne zaradi boleznin – 

ta razlika se ne izplača, predstavlja osnovo za prispevke od razlike do minimalne plače. 

Dodatek do minimalne plače se zaposlenemu izplača, če je njegova redna plača nižja od  

minimalne.  

 

Za pravilno izbiro razlike/dodatka je pomembno da so v stolpcu 'M4' pravilno označene boleznine 

('B'). 

 

 

Za pravilen obračun prispevkov od razlike do minimalne plače pa je pomembno, da je v šifrantu 

'Skupine prispevkov'  za skupino  '07'  (postavite se v vrstico s šifro  '07)  ob kliko gumba 

'Prispevki, ki se obračunajo',  naslednja vsebina: 
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DETAŠIRANI DELAVCI 

 

Ker se za detaširane delavce pripravlja ločen REK obrazec, jih je najbolje vnesti pod 

ločenimi šiframi – tako da se šifra prične npr. z 9 …  Morda jih lahko ločite od drugih 

tudi z drugim stroškovnim mestom. V podatkih zaposlenih jim je v zavihku 'Delovno 

mesto, pogodba'  potrebno označiti kljukico v polju detaširan. 

 

Zanje je najbolje odpreti dve novi vrsti plačil (v šifrant vrst plačil)  na primer: 

 

   

 
 

(Za razliko za delo v tujini se ne obračunajo prispevki, zato je polje prispevki prazno.) 

 

Ko jim vnesete in obračunate plačo,  pazite pri pripravi REK1 obrazca. 

Obrazec morate pripraviti ločen za delavce, ki niso detaširani in ga oddati v e-davke  ter 

za delavce, ki so detaširani (lahko jih omejite od šifre do šifre ali pa imate zanje ločen 

obračun), pri njih pa morate izbrati tudi drugo vrsto dohodka za REK1 obrazec in sicer  

'1091 – Plača detaširani delavci'. 

 

Podatki detaširanih delavcev se ne vključijo v obrazec ZAP/M (za Ajpes). 

 

Če so delavci napoteni v državo, v kateri se jim plačuje del davka, je potrebno še 

naslednje: 
 

Šifrant prispevkov je potrebno dopolniti z novo vrstico: 

            95        Akontacija davka plačana v tujini          tip: 8    , ostalo prazno v tej vrstici 
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Pri podatkih delavcev v zavihku 'DPZ,Tujci' je v polje Mednarodna odločba potrebno 

vnesti ustrezno številko, če jo imate ali karkoli (npr. x), toliko da polje ne bo prazno. 

 

Pri obračunu je zraven gumba 'Dohodnina' nova ikona, 'Tujina' - odpre se okno, kamor se 

vnesejo šifre delavcev in zneski akontacije davka plačanega v tujini, ter Vrsta dohodka 

'10'. Pred vnosom se je potrebno postaviti na pravi obračun. 

 

 
 

S podatkom o plačani akontaciji v tujini so  dopolnjeni izpisi in XML  REK in I-REK 

obrazcev, izplačilne liste, rekapitulacija, priprava plačilnih nalogov ter priprava in izpis 

podatkov za dohodnino. 

 

Kadar so detaširani delavci, ki so nerezidenti in imajo potrjene ustrezne obrazce, da v 

Sloveniji ne plačujejo akontacije dohodnine, jim je potrebno vnesti tako veliko splošno 

olajšavo, da se dohodnina ne bo obračunala. 
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ODPRAVNINE 

 

Izplačilo OBDAVČENE odpravnine: 

 

V primerih, kadar znesek izplačane odpravnine presega zakonsko dovoljen znesek, je za 

presežni znesek potrebno izplačati 'Obdavčeno odpravnino'. 

 

V šifrant vrst plačil je potrebno vnesti novo vrsto plačila kot na spodnjem vzorcu: 

 

 
 

V 'Šifrantu vrst dohodkov' (  ), je potrebno v vrstici  s šifro 13 popraviti 'Šifro za 

dohodnino' na '1109' in besedilo na 'Odpravnine'. 

 

 
 

Za obdavčeno odpravnino morate narediti ločen obračun, na datum, ki ne sovpada z 

obračunom plače. V obračunu v koloni 'Plača/Regres/Drugo' izberete 'D', Način obračuna 

dohodnine priporočamo 'K', V polje povezani obračun pa vnesete datum zadnje plače (iz 

katere program izračuna povprečno stopnjo dohodnine).  

 

 
 

Pri pripravi/izpisu REK obrazca morate izbrati pravo vrsto dohodk ( 1003 – Odpravnina 

ob upokojitvi/ 1101 -Odpravnina iz poslovnih razlogov/ 1102 - Odpravnina iz razloga 

nesposobnost1 / 1150 – Drugi dohodki iz delovnega razmeja (ob prenehanju zaposlitve za 

določen čas). 

 

 

Višine odpravnin, ki pripadejo delavcem, predpisujejo nekatere kolektivne pogodbe in 

Zakon o delovnih razmerjih. (ZDR-1 :  79. člen  - odpravnina ob preteku pogodbe za 
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določen čas; 108.člen - odpravnina v primeru odpovedi pogodbe; 132. člen - odpravnina 

ob upokojitvi.) 

 

ZDR-1 ne določa pravice delavca do odpravnine v primeru sporazumne prekinitve 

delovnega razmerja, prav tako v 44. členu ZDoh-2 ni določena posebna davčna 

obravnava, zato se odpravnina, izplačana zaradi sporazumnega prenehanja pogodbe o 

zaposlitvi, davčno obravnava v skladu s prvim odstavkom 37. člena ZDoh-2 in se v celoti 

všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. 

 

Izplačilo NEOBDAVČENE odpravnine: 

 

Po novem zakonu o delovnih razmerjih se odpravnina delavcu izplača tudi ob izteku 

pogodbe za določen čas (z izjemo primerov, ki so navedeni v 79. Členu zakona). Od 

1.1.2014 je tudi takšna odpravnina neobdavčena, v kolikor ne preseže zakonsko 

dovoljene višine, ki je navedena v 79.členu ZDR-1. 

 

Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov  je neobdavčena 

če ne preseže višine 10  kratnika delavčeve poprečne plače  zadnjih treh mesecev 

(osnove)  in hkrati 10 kratnika poprečne plače v RS.  

 

Odpravnina ob upokojitvi je neobdavčena do  višine zneska po uredbi vlade (v letu 2013: 

4.063,00 EUR). 

 

Neobdavčeno odpravnino lahko delavcu izplačate kot dodatek ob izplačilu plače, saj se 

ne prikazuje v REK obrazec. V takem primeru v šifrant dodatkov poleg prehrane in 

prevoza dodate še  vrstico  'Odpravnina', nato jo vnesete v vnosu dodatkov, ter izberete 

ustrezno Šifro za i-REK obrazec.  

 

 
 

Če pa želite zanjo narediti ločen obračun in izpisati ločene izplačilne liste, jo lahko 

vnesete tudi med vrste plačil (podobno kot obdavčeno odpravnino), le da pustite polji 

'Dohodek' in 'Prispevki' prazen, saj se dohodnina in prispevki ne obračunajo. Vnesete jo 

na drug datum, kot redni obračun plače, REK1 obrazca za neobdavčeno odpravnino pa ne 

pripravite, ker se ne oddaja. Pač pa boste morali v takem primeru pri  naslednji plači na 

IREK obrazcih poročati o predhodno izplačanih zneskih odpravnin, zato jih boste vnesli 

med dodatke pod znesek 'Že izplačano'.  
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OBRAČUN NEOBDAVČENIH IZPLAČIL 

 

O neobdavčenih izplačilih oziroma povračilih   je potrebno poročati tudi če niso 

izplačana skupaj s plačo in sicer najkasneje do zadnjega dne v mesecu, ki sledi mesecu 

izplačila. Poroča se za vsa takšna izplačila skupaj. Priporočamo poročanje kar skupaj s 

plačo. Če so zneski bili že izplačani pred izplačilom plače, jih vnesete med dodatki v 

polje 'Že izplačano'. 

Načeloma lahko poročate o teh izplačilih tudi ločeno. V takem primeru boste odprli nov 

obračun, vrsta obračuna bo 'N' (Neobdavčeno). Tudi če je v mesecu več ločenih izplačil, 

boste naredili le en tak obračun. Za 'Datum obračuna' boste izbrali poljuben datum v 

mesecu (npr. 15., 20 …), nikakor pa ne  zadnji dan v mesecu, ki je rezerviran za plačo! V 

'Datum izplačila' lahko vnesete dejanski datum izplačila ali zadnji dan v mesecu, če je 

bilo izplačil več.  

V ta obračun boste vnesli le dodatke (najbrž bo pred tem potrebno dopolniti šifrant 

dodatkov – glejte navodila 'Šifranti' – 'Dodatki'). Zneske takšnih izplačil (dodatkov) lahko 

vnesete v polje 'Za izplačilo' ali v polje 'Že izplačano', za informacijo lahko zraven 

zneska vnesete tudi 'Datum izplačila', ni pa obvezen. 

Pri pripravi REK obrazca  boste izbrali vrsto dohodka 1190, (ki jo program že sam 

ponudi) ter pripravili REK1 obrazec na enak način kot pri plači. 

Za takšna izplačila bo mogoče   izpisati  izplačilno listo, ki jo prav tako izročite 

delavcem, kot prilogo običajni izplačilni listi. 

 

 
BENEFICIRANA DELOVNA DOBA 

 

Za obračun beneficirane delovne dobe (4,2%) je potrebno šifrant prispevkov dopolniti s 

šifro 80, po spodnjem vzorcu (pri tem vnesite dejanski TRR in sklic). 
 

 
 

Nato šifro prispevka 80 dodajte v skupini prispevkov 01 in 02, tako da se v šifrantu 

skupin prispevkov postavite na ustrezno vrstico, kliknete gumb 'Prispevki ki se 

obračunajo',dodate vrstico ter vnesete šifro 80. 

 

V podatkih zaposlenih  v zavihku 'Dodatni podatki' označite kljukico v polju 

'Beneficirana doba'.Vnesete tudi šifro prispevka, ki se zaposlenemu dodatno obračuna (v 

tem primeru 80). Od 1.1.16  se ob oddaji rek obrazca poroča tudi o beneficirani dobi za 

M4, za to je potrebno vnesti še šifro dobe. 

 
ZAČASNA UKINITEV OPROSTITEV 

 

Po pojasnilu Ministrstva za finance, za obračune plač od 1.1.2016 do 31.12.2017 

ukinja uveljavljanje oprostitev po 156. členu ZPIZ-2 (30% oprostitev plačila 

prispevkov za zaposlene, ki so dopolnili 60 let in 50% oprostitev za zaposlene ki 

izpolnjujejo starostni pogoj za upokojitev). Če ste koristili te oprostitve, morate sedaj v 

programu pri zaposlenih, za katere ste jih koristili, odstraniti oznake v poljih 'Pogoji za 

predčasno pok.' In 'Dopolnil 60 let'. 
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SPROTNO POROČANJE ZA M4 (Z i-REK OBRAZCEM) 

 

- Pri obračunu je dodano polje 'Letni fond ur', ki ga je na začetku leta potrebno 

vnesti (za leto 2016 je 2088), nato se iz meseca v mesec samodejno prepisuje.  

 

- Pri nadomestilih v breme skupnosti se poroča o letu osnove, zato je potrebno v 

podatke zaposlenega vnesti pravo leto osnove, v nasprotnem primeru program 

samodejno vzame predhodno leto. (Če bi zaposleni imel v enem mesecu dve 

različni nadomestili z različnima letoma osnove, bo potrebno podatke o pravilnih 

osnovah dopolniti v e-davkih!) 

 

- Prav tako je potrebno 'Šifro dobe' v podatke zaposlenih vnesti v primeru 

beneficirane delovne dobe. 

 

- Če kak delavec opravlja sezonsko delo in z delom ur presega mesečni fond ur, 

boste  za presežne ure odprli nov VP z  oznako za M4 = 'S'. Pri sezonskem delu se 

poroča tudi o 'Šifri dobe', ki jo vnesete v podatke zaposlenih v zavihek 'Dodatni 

podatki'. 

 

- Če je v podjetju zaposlen kak delavec, ki opravlja dopolnilno delo (do 8 ur 

mesečno), boste morali zanj odpreti nov VP z  oznako za M4 =  'D'. 

 

-    O razliki do minimalne plače se poroča le v delu, ki se na naša na redno delo in ne 

na boleznine, za kar bo ustrezno poskrbel program. 

 

· Vse kar se všteva v 'Ure rednega dela' in v 'Znesek plače oziroma osnove',  mora 

v koloni M4 imeti oznako 'R'. 

· Če se znesek všteva v osnovo ure pa ne ( ure raznih dežurstev, dodatkov) mora 

biti v koloni 'Vrsta prej.' vneseno 'D' v koloni M4 pa 'R'. 

· Pri zakonsko dovoljenih nadurah oziroma urah preko delovnega časa v kolono 

M4 vnesemo 'P'. 
· Pri vseh bolezninah se v M4 označi 'B'.  Samo ure se bodo prikazale v rubriko 

ure Nadomestila 1. V polje Leto osnove 1 se bo zapisala letnica, ki  je vnesena v 

podatkih o zaposlenem v polje 'Leto osnove'. Če ni pri zaposlenem vneseno nič, 

se bo zapisalo preteklo leto.  

· Izostanki zaradi darovanja krvi se ne prikazujejo med boleznine, ampak med 

redno delo (v M4 je oznaka 'R'). Enako velja za morebitne ure očetovskega 

dopusta brez pravice do nadomestila. (Očetovski dopust, za katerega zaposleni 

prejme nadomestilo, pa se prikaže enako kot boleznine oziroma nadomestila). 

· Osnova za prispevke od neplačanega  izostanka in od razlike do minimalne 

plače mora imeti v koloni M4 oznako 'R' 

· Regres in morebitna druga dodatna izplačila (bonitete,nagrade ….) se v M4 ne 

vštevajo v 'Znesek plače oziroma osnove' in morajo imeti v M4 oznako 'N'.   
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NASTAVITVE OBRAČUNOV PLAČIL PO POGODBI 

 

V šifrantu 'Vrste dohodkov' se vrste izplačil, ki jih nameravate izplačevati dopolnijo po spodnjem vzorcu. 

 

( Pri tem so prve vrstice namenjene obračunu plače in naj ostanejo take kot so, pri dohodkih po pogodbi pa 

lahko imate tudi drugačne šifre. ) 

 

 
 

 

Opomba: Pri avtorskem honorarju se normirani stroški priznajo le če se izplačuje prejemniku, ki ni v 

delovnem razmerju pri delodajalcu – v nasprotnem primeru jih ne vpišite. (Če imate obe varianti, nastavite 

dve vrsti dohodka, eno z normiranimi stroški, drugo brez.) 

 

Ko stojite na izbrani vrsti dohodka in kliknete gumb 'Prispevki za pogodbeno delo', se odpre novo okno, v 

katerem je potrebno vpisati vse dajatve, ki se obračunajo. Navajamo primere nastavitev za najpogostejša 

izplačila. (Šifre so sicer lahko poljubne, le dohodnina mora biti '01'.) 
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(Pri prejemku po pogodbi o poslovodenju je v takem primeru v vnosu zaposlenih potrebno 

označiti, da je podjetje drugi delodajalec.)  
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Kadar prejemnik ni obvezno zavarovan na drugi podlagi, je potrebno k nastavitvi za 

pogodbeno delo dodati tudi Prispevek delojemalca za PIZ na naslednji način: 
 

 
 

V takem primeru je potrebno popraviti tudi 'Šifro za REK' v šifrantu 'Vrste dohodkov' 

(namesto 1501 je 2501). 

 

 

 

 


