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Zakonske spremembe za izplačila po 1.2.2014 (PLACE, AVHW 
in PLACE SPJS) 

 

1. V skladu z objavo Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.junija 2013 do 
31.12.2014 v Ur.l. 46/2013 dne 29.5.2013, se Premija KDPZ s 1.1.2014 iz 
predhodno zmanjšanih zneskov za 80%, popravi na zmanjšanje za 75%. Verzija 
programa bo avtomatsko ponastavila lestvico premij KDPZ, verzija pa mora biti 
minimalno datuma 28.1.2014. Po menjavi verzije obvezno preverite, da imate 
obračun prazen oz. imate v njem podatke za plačo Januar 2014, nato morate 
obvezno pognati meni 2.B.4. Popravek višine premij KDPZ pri delavcih. 
Smiselno je tudi preveriti, če so se premije pravilno ponastavile za vse delavce. 
 

2. V skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki 
obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Ur.l. RS, št. 
108/13) na podlagi sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju – ZZVZZ-M (Ur.l. RS, št. 91/13), ki stopijo v veljavo 1.2.2014, smo z 
verzijo PLAČ datuma 31.1.2014 ponastavili Šifrant Prispevkov v meniju 3.4. za 
potrebe obračuna in izplačila Neplačane odsotnosti ter Razlike do minimalne 
plače. Za izplačila po 1.2.2014 se tudi za Neplačano odsotnost in Razliko do 
minimalne plače obračunajo in plačajo vsi prispevki in ne samo določeni. 
 
Znesek prispevkov PIZ in ZZ »IZ« bruto od Razlike do minimalne plače, se v 
iREK vpisuje med prispevke za socialno varnost v breme delodajalca, ker je 
tudi plačnik teh prispevkov obvezno delodajalec. 
 
Še informacija da je minimalna plača v RS od 1.1.2014 dalje 789,15 € (Ur.l. RS, št. 
7/2014). 
 

3. Na strani eDavkov je z datumom 30.1.2014 objava Blokada določenih REK 
obrazcev (spremembe po ZZVZZ-M) ter z datumom 21.1.2014 objava Oddaja REK-
1 obrazca po 1.2.2014, če plača ne dosega najnižje osnove za plačilo 
prispevkov (ZZVZZ-M), ki govorita o tem, da do predvidoma 6.2.2014 ne bo 
mogoče oddati določenih REK obrazcev. Ne bo mogoče oddati REK-1 obrazca v 
primeru obračuna Razlike do minimalne plače, Neplačane odsotnosti ter REK-1 za 
VD 1106 in 1108; REK-1a za VD 1020; REK-1b za VD 1080 ter REK-2 za VD 1501, 
1502, 1503, 1504, 1505, 1510, 1513, 1516, 2501, 2502, 2503, 2504 in 2510. Več o 
obeh obvestilih si preberite na strani eDavkov. 
 
REŠENO – Blokada določenih REK obrazcev (spremembe po ZZVZZ-M), 
13.2.2014 
 
Objava na eDavkih 5.2.2014: »Obveščamo vas, da je zaradi odpravljanja 
programskih napak na spodaj navedenih vrstah dohodka blokada oddaje 
podaljšana do predvidoma 13.2.2014«. Gre pa za VD, naštete v predhodnem 
odstavku tega navodila. 
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            Objava ne eDavkih, 10.2.2014 ob 17:27:51 

REŠENO – Napake pri oddaji REK-1, ko so v obrazcu tudi »doplačila« do minimalne 
plače in iz tega naslova obračunani in plačani prispevki. 
 
Komentar VASCO d.o.o. 
NAPAKA – še vedno pa ostaja enaka napaka pri oddaji REK-1, ko so v obrazcu 
»doplačila« za Neplačano odsotnost in iz tega naslova obračunani in plačani 
prispevki. 
 
Komentar VASCO d.o.o., 18.2.2014 
REŠENO – Na podlagi testiranja oddaje REK-1 za izplačilo Razlike do minimalne 
plače kot obračuna Neplačane odsotnosti, lahko zapišemo, da se oddaja v sistem 
eDavkov izvede brez težav in so torej napake v sistemu eDavki odpravili. 
 

4. Na podlagi Ur.l. RS, št. 109/13 sta bila prilagojena obrazca OPSVZ in OPSVL. Nova 
obrazca veljata za obdobja od 1.2.2014 dalje, kar pomeni da je prvi obračun po 
novem za mesec februar, plačani prispevki v mesecu marcu. Novost je ta, da 
morajo biti Prispevki za zdravstveno zavarovanje ( iz bruto 6,36% ter na bruto 
6,56% in 0,53%) plačani minimalno od vrednosti 60% Povprečne plače v RS za 
leto 2013. Torej če je Bruto zavarovalna osnova samostojnega podjetnika ali lastnika 
zasebnega podjetja nižja od prej omenjenega zneska, se morajo zdravstveni 
prispevki obračunati od vrednosti 60% Povprečne plače v RS za leto 2013. 
 

5. V programu Plače smo z verzijo datuma 6.2.2014 avtomatsko ponastavili 
nastavitve za obračun Avtorskega honorarja iz delovnega razmerja ter obračun 
Prokure. 
 

6. V programu AVHW smo z verzijo datuma 6.2.2014 avtomatsko ponastavili najbolj 
pogosto uporabljene tipe obračunov v meniju 3.B.. Glede na dejstvo, da pa je za 
izplačila od 1.2.2014 dalje pomemben tudi status delavca, si boste morali verjetno 
tudi sami odpreti kak nov, dodaten tip obračuna. Najlažje tako, da v meniju 3.B. 
nek obstoječ tip obračuna kopirate v novega. Novo odprt tip obračuna pa morate 
korigirati, verjetno vsaj na zavihku 5. Prispevki (bodite pozorni na kljukico 
»Prispevek v breme delavca«) ter na zavihku 1. Podatki obračuna in sicer podatek 
»Vrsta izplačila REK« ter »Šifra vrste dohodka«. 
 
Določene tipe obračunov pa lahko v bazo podatkov pridobite tudi preko menija 5.B.1. 
Čarodej za nastavitev tipa obračuna. 
 
Zaradi novih prispevkov bo potrebno na novo urediti tudi temeljnico za prenos v 
Glavno knjigo. Oblikovanje temeljnice se nahaja v meniju 1.B.1.. 


