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Spremembe v programu PLAČE GOSPODARSTVO (COVID-19; ZIUZEOP) 

 

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih 

posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) smo pripravili novosti v programu Plače. 

Na eDavkih so do 23.4.2020 onemogočili oddajo obrazcev REK-1, ker se uvaja nove obrazce: 

-  Rek-1 z Vrsto dohodka 1004 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije 

-  Rek-1 z Vrsto dohodka 1002 Plača za delo v času epidemije 

https://edavki.durs.si/edavkiportal/openportal/commonpages/opdynp/pageedavkirssview.aspx?rid=

e_davki# 

Velika težava so tudi nejasnosti v zakonu in pomanjkljiva pojasnila zakonodajalca. Za pravilno 

razumevanje situacije navodila preberite v celoti in šele nato začnite z delom!!! 

Za pravilen obračun plače za mesec marec OBVEZNO potrebujete verzijo programa Plače, z dne 

7.4.2020, ali novejšo. Za prevzem novosti pojdite v meni 5.E.H Čarodej za nastavitev VP-jev 

(COVID-19, 03-2020) in ga potrdite z F9. 

Najprej si poglejmo, kateri bodo najbolj iskani VP-ji, nato sledi  kratek komentar vseh. Spodnje 

številke VP-ji so informativne narave, ker ni nujno, da boste imeli pri svojih plačah povsem enake. 

VP5 Izredni dopust 

VP10 Čakanje na delo 

VP15 Redno delo od doma (brez prevoza) 

VP171 Nadomestilo zaradi višje sile 

VP172 Nadomestilo po 7. odstavku 137. člena ZDR-1 

VP215 Izolacija v breme ZZZS 

VP225 Nadomestilo za vojaške vaje, civilno zaščito; Vpoklic civilne zaščite in gasilcev 

VP320 Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev – neobdavčeno 

VP381 Krizni dodatek 

Pojasnilo za VP5 Izredni dopust (iRek M01) 

Delodajalec lahko odredi izredni dopust, pod pogoji in v okviru kot ga določa zakon. 

 

Pojasnilo za VP10 Čakanje na delo; Nadomestilo zaradi začasne nezmožnosti 

zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (iRek polje M01) 

Po ZDR-1 gre za nadomestilo plače v višini 80% delavčeve povprečne plače za polni delovni čas iz 

zadnjih treh mesecev. Panožne pogodbe imajo lahko določen različen odstotek nadomestila ter različno 

število mesecev za osnovo. 

Število mesecev za osnovo in odstotek določite v meniju 1.3 Obračunavanje: 

- »RE17 Čakanje na delo; Višja sila – št. mes. za osnovo (0=iz tekoče plače, po ZDR-1=3)«. 

Če želite osnovo iz povprečja zadnjih treh mesecev, vpišite 3. Če želite iz predhodnega meseca, 

vpišite 1. Če želite iz tekočega meseca, vpišite 0. 

https://edavki.durs.si/edavkiportal/openportal/commonpages/opdynp/pageedavkirssview.aspx?rid=e_davki
https://edavki.durs.si/edavkiportal/openportal/commonpages/opdynp/pageedavkirssview.aspx?rid=e_davki
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- »RE18 Čakanje na delo; Višja sila – procent(%)« kamor vpišete 80% po ZDR-1. Če vaša 

panožna pogodba določa drugače, vpišite ustrezen procent. 

 

Nadomestilo za Čakanje na delo, ne sme biti nižje od minimalne plače!!! 

 

Pojasnilo za VP11 Čakanje na delo - razno; Nadomestilo zaradi začasne nezmožnosti 

zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (iRek polje M01) 

Gre za enak VP, kot VP10 Čakanje na delo, le da se na tem VP-ju vse podatke vnaša ročno. V ozadju 

torej ni formule za izračun, ampak uporabnik ročno vnese ure, procent in bruto znesek. 

 

Pojasnilo za VP15 Redno delo od doma (brez prevoza), (iRek M01) 

Vsebinsko gledano je to klasično Redno delo, samo da se zaradi razmer delo opravlja od doma in ne 

na delovnem mestu. Posledično delavcu ne pripada prevoz na delo. 

 

Pojasnilo za VP171 Nadomestilo zaradi višje sile (iRek M02) 

Zaprtje šol in vrtcev, nedelovanje javnega prevoza, zdrava oseba napotena v karanteno, novi zakon 

definira kot Nadomestilo zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. To 

pomeni 80% delavčeve povprečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Panožne 

pogodbe imajo lahko določen različen odstotek nadomestila ter različno število mesecev za osnovo. 

Število mesecev za osnovo in odstotek določite v meniju 1.3 Obračunavanje: 

- »RE17 Čakanje na delo; Višja sila – št. mes. za osnovo (0=iz tekoče plače, po ZDR-1=3)«. 

Če želite osnovo iz povprečja zadnjih treh mesecev, vpišite 3. Če želite iz predhodnega meseca, 

vpišite 1. Če želite iz tekočega meseca, vpišite 0. 

- »RE18 Čakanje na delo; Višja sila – procent(%)« kamor vpišete 80% po ZDR-1. Če vaša 

panožna pogodba določa drugače, vpišite ustrezen procent. 

 

Nadomestilo za Čakanje na delo, ne sme biti nižje od minimalne plače!!! 

 

Pojasnilo za VP172 Nadomestilo po 7. odstavku 137. člena (iRek M01) 

Gre za VP brez formule. To pomeni da uporabnik pri vnosu tega VP-ja, ročno vnese podatek o urah, 

procentu in bruto znesku. 

 

Pojasnilo za VP215 Izolacija v breme ZZZS (iRek polje M02) 

Zboleli delavec z virusom COVID-19 s strani osebnega zdravnika prejme bolniški list oziroma eBol. 

Delavec je prvih 90 dni upravičen do 90% nadomestila plače, nato pa do 100% nadomestila plače, ki je 

od prvega dne dalje v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

 

Pojasnilo za VP225 Nadomestilo za vojaške vaje, civilno zaščito; Vpoklic civilne zaščite 

in gasilcev (iRek M01) 

Gre za povračilo plače v višini 100%. Celotni strošek krije država (vojska, civilna zaščita, gasilci) 

 

Pojasnilo za VP320 Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev – neobdavčeno 

V primeru da delavec za opravljanje dela uporablja lastna sredstva, mu delodajalec lahko izplača 

nadomestilo za uporabo le-teh. Gre za neto znesek. Poroča se na ločenem Rek obrazcu in sicer z 

oznako 1110 – Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov. Obstaja še Rek obrazec 

1111 – Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu. Privzeta nastavitev v programu je 

Rek 1110. Podatek lahko spremenite v meniju 5.6 na zavihku 3. REK1, prva vrstica. 

 

Pojasnilo za VP381 Krizni dodatek 

ZIUZEOP uvaja za tiste delavce, ki v času epidemije delajo, krizni dodatek v višini 200 eurov mesečno. 

Dodatek je neobdavčen in se poroča na REK-1 obrazcu z Vrsto dohodka 1190. 
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POMEMBNO zaradi novih REK obrazcev!!! 

Z novo verzijo Plač se vam bo na spodnje VP-je ponastavila možnost kljukice za definicijo, na kateri 

Rek naj se poroča posamezen VP. 

 

1 – Redno delo 

3 – Praznik 

4 – Letni dopust 

5 – Izredni dopust 

10 – Čakanje na delo 

11 – Čakanje na delo (razno) 

15 – Redno delo od doma (brez prevoza) 

110 – Nadure 

115 – Nadure (razno) 

171 – Nadomestilo zaradi višje sile 

 

Vsem ostalim VP-jem, pri katerih bi prav tako potrebovali MOŽNOST vnosa poročanja na Rek 

1002 in/ali 1004, boste v meniju 5.3, na posameznem VP-ju, obkljukali polja »Vnos in Izpis Rek-Vd-

1002« in/ali »Vnos in Izpis Rek-Vd-1004.« 

 

 
 

Stolpec »R2«, na vnosu VP-ja, predstavlja Rek 1002 Plača za delo v času epidemije. To pomeni, 

da bo delodajalec oproščen plačila prispevkov PIZ. 

Stolpec »R4«, na vnosu VP-ja, predstavlja Rek 1004 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času 

epidemije. Ta Rek se oddaja v primeru, da boste koristili povračilo nadomestila plače za delavce na 

začasnem čakanju na delo in odsotnosti zaradi višje sile. Torej izpolnjujete pogoje iz 22. člena zakona 

in boste pri Zavodu za zaposlovanje vložili predpisano Vlogo. 
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Če boste pri vnosu VP-ja, v stolpec »R2«, vpisali oznako »D«, se bo poročal na Rek obrazcu 

1002. V primeru oznake »D« v stolpcu »R4«, se bo VP poročal na Rek obrazcu 1004. Če VP nima 

oznake »D« nikjer, se poroča na Rek 1001. 

 

Primer 1 : 

Delavec je normalno delal cel mesec, torej od 1.3. do 12.3., in tudi v času epidemije, od 13.3. do 31.3. 

Do epidemije je opravil tudi 5 nočnih ur, v času epidemije še 2. Delodajalec bo uveljavljal oprostitev 

prispevkov PIZ (Rek 1002). Primer služi samo prikazu uporabe stolpca R2 za čas epidemije, 

nikakor pa ne odgovarja na dilemo 33. člena ZIUZEOP. Torej ali se oprostitev in krizni dodatek 

upoštevata za plačo za mesec april in maj ali za marec in april ali za celotno obdobje epidemije. 

 
 

Primer 2: 

Delavec je delal do razglasitve epidemije, torej do 12.3., nato je bil poslan na čakanje na delo. 

 
 

Primer 3: 

Delavec je bil 20.3. poslan na čakanje na delo. Delodajalec ne izpolnjuje pogojev o predvidenem upadu 

prometa po 22. členu ZIUZEOP in ne bo oddajal Rek obrazca 1004, ampak 1001. 

 
 

 

Dodatek za minulo delo, Dodatek za stalnost, Dodatek do minimalne plače ter Razlika do 

minimalne osnove za prispevke se v programu obračunajo samodejno in jih bo program 

samodejno razdelil za potrebe Rek obrazca. Delitev se bo izvedla izključno na Rek obrazcu. 
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Primer 4: 

Delavec je delal cel mesec. Od 1.3. do 12.3. je imel 72 ur rednega dela, nato v času epidemije še 104 

ure rednega dela. Pri plači mu pripada Stimulacija v višini 18,50%. Ker gre pri izračunu Stimulacije za 

izračun iz procenta, bo program za potrebe kreiranja Rek obrazca 1001 in 1002 samodejno razdelil 

znesek stimulacije na oba Rek obrazca. Torej enako kot velja za Minulo delo in Stalnost. 

 
 

Popolnoma enak učinek bo, če boste pri VP-ju Stimulacija, vklopili »Vnos in Izpis Rek Vd 1002« in vnos 

razdelili v dve vrstici. 

 
 

Krizni dodatek je namenjen delavcem, ki v času epidemije delajo. Do dodatka je upravičen delavec, 

ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 3-kratnik minimalne plače. Znesek se 

upošteva sorazmerno obdobju dela v času epidemije. Krizni dodatek se bo poročal na Rek-1 VD 1190. 

V meniju 4.1 preko gumba »Prenesi/Osveži« prevzamete nove izpise. Za potrebe kriznega dodatka je 

na voljo izpis »Maks, znesek kriznega dodatka na mesec za delavce, ki delajo«. Izpis vsebuje podatke 

prisotnosti na delo v času epidemije, kot podatek o predhodno izplačani bruto plači. Izpis je mišljen kot 

pomoč. 

 

Napačne osnove za povprečje predhodnih treh mesecev. Če vam program pri izračunu Čakanja na 

delo in Odsotnosti zaradi višje sile, napačno obračuna znesek, so razlog verjetno napačne Osnove za 

povprečje zadnjih treh mesecev. To so polja DZ11, DZ12 in DZ13 na zavihku Obračun v meniju 2.1 

Vnos in popravljanje delavcev. V primeru, da so Osnove dejansko napačne, jih boste morali ROČNO 

izračunati in popraviti. Žal opažamo, da je bilo veliko uporabnikov do tega podatka zelo ravnodušnih, 

sedaj pa se to kaže kot velika pomanjkljivost oziroma napaka. Podjetje Vasco vam do izteka 

epidemije NE MORE ponastavljati formul za izračun tega podatka. 
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Kot že uvodoma napisano, je oddaja obrazcev, REK-1 in OPSVZ/OPSVL, do nadaljnjega na eDavkih 

onemogočena. Tudi v podjetju Vasco bomo potrebovali nekaj časa več za pripravo novih 

obrazcev in posledično tudi pravilnega kreiranja plačilnih nalogov za prispevke. To pomeni, da 

tudi izpis plačilne liste ne vsebuje delitve prispevkov med obračunane in tiste za plačilo.  

Novi Rek-i in pravilno kreiranje plačilnih nalogov za prispevke, bodo na voljo predvidoma v petek, 

17.4.2020. O novostih bomo poročali na spletni strani To pa ne velja za plače, ki v mesecu marcu nimajo 

posebnosti, torej ne boste koristili nobene ugodnosti zakona. 

 

Pri Rek-1 obrazcu VD 1004 gre za dodatno delitev prispevkov. Na Rek 1004 se poroča Čakanje na 

delo in Višja sila, do višine priznane oprostitve in sicer največ do višine povprečne plače za leto 2019 v 

RS (1.753,84 eur). Zneski nad to višino se skupaj z ostalimi izplačili, kot so boniteta, povračilo stroškov 

nad uredbo,… za katere ne velja oprostitev, poročajo na Rek-1 VD 1001. Ta delitev na Rek obrazcu 

bo omogočena, ko bodo na voljo novi Rek obrazci. Program bo delitev izvedel samodejno. 

 

Po novem zakonu nadomestilo boleznin v breme delodajalca (bolezen, poškodba pri delu, 

poškodba izven dela) v celoti povrne ZZZS. Sam vnos boleznin pri obračunu plače se ne spremni v 

ničemer in je enak kot do sedaj. Vse boleznine v breme delodajalca se še naprej poročajo na Rek-1 VD 

1001. Boleznine v breme delodajalca še vedno vnašate pod VP-je za Boleznine v breme delodajalca in 

nikakor pod VP-je za »refundacije boleznin«.  

 

ZZZS bo povrnil strošek boleznin, »ki imajo na dan uveljavitve zakona pravico do nadomestila med 

začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe v svoje breme ali v breme delodajalca«. To 

pomeni za boleznine v obdobju 11.4. do 31.5.2020. 

 

Primer 1: boleznina od 7.3. do 18.3.; strošek delodajalca 

Primer 2: boleznina za dan 14.4.; povrne ZZZS (zahtevek Covid-19) 

Primer 3: boleznina od 25.3. do 17.4.; od 25.3. do 10.4. je breme delodajalca, od 11.4. do 17.4. povrne 

ZZZS (zahtevek Covid-19). V tem primeru bo prvi dan, ki bo refundiran po novem Covid-19 zahtevku = 

11.4.2020 + vsi dnevi za naprej, ki še spadajo v 30 delovnih dni v breme delodajalca. Naprej (od vključno 

31. delovnega dne, pa je »navadni« refundacijski zahtevek). Zaradi boljše preglednosti v programu, je 

v tem primeru smotrno VP160, VP161, VP162 vnašati v dve ločeni vrstici. Ločeno za čas do vključno 

10.4. in ločeno za čas od 11.4. 

 

Zahtevek za povračilo teh boleznin boste oddajali direktno na spletno stran ZZZS, ki pripravlja poseben 

pripomoček za oddajo. 

https://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/55F91A45343677D6C125852D00303245 

 

Uporabniki, ki imate v plačah na plačilni listi »SKUPAJ BRUTO« na VP 240 ali 250, vam Čarodej 

v meniju 5.E.H ne bo uspel nastaviti računskega VP-ja za Čakanje na delo in Nadomestilo zaradi 

višje sile. Oba VP-ja vam bo nastavil »kot ročni vnos«, posledično pa boste morali sami izračunati bruto 

znesek in ga vpisati na obračunski list. Težava so prestari parametri. 

 

Za uvoz podatkov v obračun plače iz excel datoteke, preko menija 1.1.8.1, smo pri uvozu dodali še 

dve možnosti in sicer za uvoz podatka o izbiri Rek obrazca VD1002 in VD1004. Za Rek VD1002 smo 

dodali možnost RAx, za REK VD1004 pa možnost RBx, pri čimer je x šifra Vrste plačila oz. VP-ja. Če 

želimo uvoziti ure za redno delo, stolpec U1, moramo v dodatni stolpec dodati RA1, vrednost v stolpcu 

pa je lahko 1 (DA) ali 0 (NE). 

Primer: 

V prvi vrstici bomo uvozili 72 ur Rednega dela (brez vrednosti za stolpec R2). V drugi vrstici bomo 

uvozili 40 ur Rednega dela (z vrednostjo 1 v stolpcu R2 za Rek 1002), 40 ur Dopusta (brez vrednosti 

za stolpec R2) in 32 ur Čakanja na delo) (z vrednostjo 1 v stolpcu R2 za Rek 1004). 

https://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/55F91A45343677D6C125852D00303245
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Kadrovske agencije in stranke, ki imajo posebne nastavitve formul, naj brez predhodnega 

posvetovanja z Vasco podporo NE poganja čarodeja v meniju 5.E.H. 

 

Gospodarske družbe, ki plače obračunavajo po sistemu plač za javni sektor in bi prav tako 

potrebovali nove Rek obrazce, naj nas pokličejo in jim bomo vklopili to možnost. 

 

Napoteni delavci na delo v tujino oziroma Detaširani delavci. S tega vidika ni dodatnih posebnosti. 

Če za določen VP potrebujete možnost vnosa oznake »D«, pod stolpcem »DT« za detaširano delo, 

potem na VP-ju obkljukajte »Vnos in Izpis delo tujina«. 

 

Za vse uporabnike velja, ne glede na to, kdaj ste ali še boste izplačali plačo, da NE SHRANJUJTE 

(AŽURIRAJTE) PLAČ za mesec MAREC. Razlogi so morebitni popravki plač z vsebinskega vidika, ali 

oddaja popravkov Rek obrazcev. Popravke bomo lahko urejali, ko bodo na eDavkih omogočili oddajo 

Rek obrazcev (predvidoma 23.4.2020). 

 

Oprostitev prispevkov OPSVZ. Sistem eDavkov bo na podlagi vložene Izjave po 37. členu samodejno 

oprostil nosilca dejavnosti za prispevke za mesec april in maj.  

 

Da boste preko programa Plače lahko prišli do sorazmernega zneska plačila prispevkov, si lahko 

pomagate na spodnji način. Nikakor pa to ni obrazec, ki bi se oddajal na eDavke. 

 
 

 

 

Šenčur, 7.4.2020                                                      VASCO d.o.o. 

  


