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Novosti za REK-2 po 1.1.2014 

V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Ur.l. 96/2012 dne 

14.12.2012 in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna 

davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, Ur.l. 85/2013 dne 18.10.2013, ki 

stopita v veljavo 1.1.2014 ter na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  (ZZVZZ-M), Ur.l. 91/2013 dne 5.11.2013, ki stopi 

v veljavo 1.2.2014, bomo na tem mestu opisali novitete in spremembe v programu Avtorski honorar 

oz. AVHW. 

Spremembe, ki stopijo v veljavo meseca februarja, bodo objavljene konec januarja. Posebej pa 

bodite pozorni, da je določeno zadevo sploh mogoče oddati v sistem eDavkov, zaradi morebitne 

blokade obrazcev s strani eDavkov. Oddaja obrazcev sicer ne vpliva na izplačilo, tako da izplačila 

lahko vršite, oddajo pa boste izvedli, ko bo to tehnično mogoče. 

Predlagamo pa tudi spremljanje obvestil na strani Ministrstva za finance oz. davčne uprave in sicer na 

naslovu: 

http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/predlaganje_rek_obrazcev/najpogostejsa_vpr

asanja_v_zvezi_s_predlaganjem_rek_obrazcev_po_1_1_2014/ 

1. Z verzijo datuma 23.12.2013 ali novejšo se vam avtomatsko osvežita šifranta 3.A. Vrste 

dohodkov za dohodnino in 3.C. Vrste dohodkov za REK obrazce. 

 

2. V meniju 3.B. Tipi Obračuna, na zavihku 2. Podatki za vnos, imate možnost vklopa 
parametra »Vnos podatkov nepremičnin« ter na zavihku 5. Prispevki, možnost 
parametra »Prispevek v breme delavca«. Slednji je pomemben predvsem zaradi kreiranja 

novih tipov obračuna zaradi sprememb v zakonodaji, ko postaja pomembno na podlagi 

katerega člena je prejemnik dohodka pokojninsko in/ali zdravstveno zavarovan. V primeru 

torej, da imate izplačilo AH osebi zavarovani na podlagi 18. člena ZPIZ-2, si morate v meniju 
3.B. ustvariti nov tip obračuna, ki bo s prispevki prilagojen veljavni zakonodaji za 
določen člen zakona oz. za posamezni status prejemnika honorarja. Nove tipe obračunov 

odpirate ali ročno, ali si pomagate s funkcijo kopiranja sorodnega obračuna v tem meniju in 

kopiran obračun korigirate v delu kjer je to potrebno (dodatni prispevki, druga vrsta izplačila za 

REK,...) ali pa koristite meni 5.B.1. Čarodej za nastavitev tipa obračuna. Tu smo dodali dva 

obračuna vezana na 18. člen ZPIZ-2. Vsekakor pri čarodeju dodajajte samo nove tipe in 

nikakor ne na obstoječe tipe, ker si boste povozili trenutno stanje določenega tipa. Po 

dodajanju preko čarodeja obvezno v meniju 3.B. tudi preverite pravilnost novega tipa za 

potrebe vašega izplačila. 
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3. V meniju 3.1. Seznam delavcev lahko na posamezni osebi na zavihku 7. Nepremičnine, 
vpišete podatke o Katasterski občini (šifrant si osvežite preko gumba »Prenos z 
interneta«), Številki parcele, Številki stavbe ter kot dodatna opcija tudi bruto znesek 
najemnine za posamezno parcelo. 
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4. Novosti so še pri samem vnosu obračunov in sicer: 

- Spremenjene so vrste tipov bonitet (1-Uporaba osebnega vozila, 2-Nastanitev, 3-

Zavarovalne premije, 4-Druge bonitete) 

- Pri bonitetah je dodano polje za vnos registerske številke vozila 

- Pri najemninah se vnašajo podatki o nepremičnini (predhodno morate vklopiti 
ustrezen parameter v meniju 3.B.), ki se lahko vnašajo ročno ali črpajo preko gumba 
F4-Izbira nepremičnine iz šifranta nastavljenega oz. vpisanega na delavcu. 

- V primeru, da morate za isto osebo obračunati več najemnin oz. za različne parcele, 
morate vnesti za vsako parcelo nov, ločen obračun. Pri sami oddaji na eDavke pa 
jih bo program združil v enotni iREK. 
 

5. Z verzijo 4.1.2014 je bila popravljena višina Pavšalnega prispevka iz dosedanjih 4,55 € 
na 4,58 €. 
 

6. Z verzijo 10.3.2014 je bila popravljena priprava REK-1a obrazca za tip obračuna 9-Nagrada 
za obvezno praktično delo. Z menjavo verzije se na novo nastavijo (ponastavijo) prispevki 

delodajalca: PIZ (9,64 EUR), ZZ (4,58 EUR) in prispevki v breme delavca: ZZ (6,36 %).  


