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Obdobje obračuna plač 2020/06-12 | #COVID-19 #PKP3 
 
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) prinaša za 
delodajalce dva pomembna delovnopravna ukrepa:  

 delo s skrajšanim delovnim časom (06-12/2020) in 
 čakanje na delo (06/2020; možno podaljšanje s #PKP4). 

 
Za namen izplačila plače in nadomestila plače sta uvedeni novi vrsti dohodka (VD). 
 
Verzija plač mora biti vsaj 6.957. 
 
Vrste dela (VD) v 3.0 HermeS Plačah dodate v smislu kot prikazujemo. Vse VD prikazujemo kot primer, vi 
smiselno uporabite svoje oznake. Uporabite šifre vrst dela, ki so pri vas še proste. Uporabite lahko dvomestne 
oznake od 01 do 99 ali kombinacijo velikih črk in številk (npr. AA in A1). 
 
 
Delo s skrajšanim delovnim časom (06-12/2020) 
 

 
 
Način vnosa je lahko v »bruto znesku« ali »v delovnih urah«.  
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Čakanje na delo (06/2020; možno podaljšanje s #PKP4) 
 

 
 
Način vnosa je lahko v »bruto znesku« ali »v delovnih urah«.  
 

Da se pri izračunu upošteva urna postavka za nadomestila Covid (vnos le-te je možen pri osnovnih podatkih 
zaposlenca) mora biti pri VD nastavljen »vnos v delovnih urah« opredeljena nastavitev »VD nadomestila, kjer 
se upošteva urna postavka Covid« (meni Osebni dohodki  Šifranti in vrste zaslužkov  Nastavitev posebnih 
VD). Primer vnosa urne postavke za nadomestila Covid in nastavitve: 
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Posebnost poročanja REK-1 - B02 vs. B01 
 
Glede na obvestilo na eDavkih (19.6.2020 09:40, v nadaljevanju celotno besedilo) se v času uveljavljanja 
ukrepov po ZIUOOPE: 

 izplačila plače in zadevnih nadomestil poročajo preko 1001 (ne več preko 1002 ali 1004) in  
 v polje B02 se vpisuje samo nadomestila, ki jih delodajalec izplačuje na podlagi ZIUOOPE. Znesek 

dejanskega vračila (subvencije) s strani zavoda ni predmet poročanja na REK obrazcu, ampak se vpisuje 
izplačano nadomestilo plače po ZIUOOPE. V polje B02 se ne vpisuje podatkov o izplačilih ostalih 
nadomestil, ki jih delodajalec refundira oz. mu sredstva povrnejo iz proračuna ali Zavoda 
(ZZZS,ZPIZ).  
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Obdobje obračuna plač 2020/03-05 | #COVID-19 #PKP1 #PKP2 
 
V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) se za delodajalce določa tudi ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem 
prispevkov za socialno varnost. Za izvedbo teh ukrepov so za namen izplačila plače in nadomestila plače uvedene 
nove vrste dohodka.  
 

Redno delo v času epidemije po ZIUZEOP (oprostitev prispevkov za PIZ) 

 
 
Način vnosa je lahko v »bruto znesku« ali »v delovnih urah«.  
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Za Dohodek dodate novo oznako (1002-Plača za delo v času epidemije): 
 

 
 

 

Kot ste dodali VD za redno delo, analogno dodate tudi druge VD (npr. minulo delo, stimulacija, dopust idr.), ki 

se izplačujejo za delo v času epidemije, pri čemer sledite ZIUZEOP in pojasnilom FURS. 
 

Novoodprto VD letnega dopusta v času epidemije dodajte v nastavitev za upoštevanje preračuna letnega 
dopusta (meni Osebni dohodki  Šifranti in vrste zaslužkov  Nastavitev VD za dopuste). Na primeru VD 11 
predstavlja običajni letni dopust, 46 pa letni dopust v času epidemije; vi dodate svojo VD. 
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Čakanje na delo in nadomestilo zaradi višje sile po ZIUZEOP 
Razlikujemo različne vrste zaslužkov v povezavi z višino povprečne plače 2019 preračunane na mesec 
(PP2019/mes.), saj ta predstavlja zgornjo mejo nadomestila, od katerega so oproščeni vsi prispevki v času 
epidemije po ZIUZEOP. Spodnja meja je minimalna plača. Obe program preverja in prilagodi znesek ter o tem 
obvesti pri obdelavi obračuna. O urni postavke za ta nadomestila v nadaljevanju. 

 v času epidemije do PP2019/mes. (M01) 
 v času epidemije nad PP2019/mes. (M01) 
 nadomestilo zaradi višje sile do PP2019/mes. (M02) 
 nadomestilo zaradi višje sile nad PP2019/mes. (M02) 

Upoštevati je potrebno sorazmerni del PP2019/mes. pri obračunu. Npr. čakanje na delo za 13 dni, če čakanje od 
13. do 31.3.2020 in 5-dnevna razporeditev. 

 
Čakanje na delo v času epidemije DO PP2019/mes. po ZIUZEOP 
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Za Dohodek dodate novo oznako »1004-Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije«: 
 

 
 

Čakanje na delo v času epidemije NAD PP2019/mes. po ZIUZEOP 
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Vnesete še znesek nad PP2019/mes., ki pripada zaposlencu (razlika do pripadajočega zneska; 80% iz 3-mesečnega 
povprečja na mesec, izračun v nadaljevanju). Ure so že poročane s čakanjem na delo do PP2019/mes. Vsi prispevki 
se standardno obračunajo in plačajo. 
 

Uporabite standardno oznako dohodka »1001-Plača, nadomestilo plače«. 
 

Nadomestilo zaradi odsotnosti iz razloga višje sile v času epidemije DO PP2019/mes. po ZIUZEOP 
 

  
 

Označite »Nadomestila (M02)« za tip M4. 
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Nadomestilo zaradi odsotnosti iz razloga višje sile v času epidemije NAD PP2019/mes. po ZIUZEOP 
 

 
Označite »Nadomestila (M02)« za tip M4. 
 
Razdelitev do in nad PP2019/mes. ročno izvedete kot opisano kot pri čakanju na delo po ZIUZEOP (zgoraj). 
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Vnos urne postavke in obdobja za izračun nadomestil COVID-19 po ZIUZEOP 
 
Možnost vnosa ali ureditve je pri osnovnih podatkih zaposlenca (levo spodaj).  

 
 

Izračun lahko izvedemo tudi preko pripomočka za izračun za več zaposlenih hkrati. Meni Letna poročila, 
temeljnice  Izračun osnove za nadomestila COVID-19. 

 
 

VD za izračun osnove se upoštevajo prej navedene »Vrste dela za 3- in 1-mesečno povprečje« (v nadaljevanju 
več o tem). 
 

Vpišete datum pričetka izplačila nadomestila, označite zaposlene in sprožite informativni »Izračun«, če želite 
pred zapisom previriti urne postavke.  
 

Zapis teh urnih postavk in datumov zaposlencem izvedete preko gumba »Zapiši«. 
 
Vrsta točke pri vrstah dela, kjer želite, da se upošteva izračun z »urno postavko za nadomestila COVID-19«, naj bo 

nastavljena na »povpr. 3 mesecev«.  
Da je ustrezno izračunana osnova (povprečna plača treh mesecev pred nastopom) za izračun nadomestil po 

ZIUZEOP (26. čl.) in ZDR-1 (7. odst. 137. čl.), naj bodo VD vnesene v nastavitvi »Vrste dela za 3- in 1-mesečno 
povprečje« (meni Matični podatki  Splošni parametri programa  zavihek Parametri I). Vrste dela, ki jih je 
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potrebno vnesti, lahko preverite preko rekapitulacij obračuna plač (npr. 2019/12–2020/02 za izplačila za marec 
2020).  
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Mesečni krizni dodatek v času epidemije  
 
Za tiste, ki delajo in njihova zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače – sorazmerni 
mesečni krizni dodatek v višini 200 EUR, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. 
 

 
 

Vklopite, da gre za »iREK A052 dohodek (npr. krizni dodatek)«. 
 

Glede na obvestilo Združenja bank Slovenije je potrebno za izplačilo pomoči in dodatkov, izplačanih skladno z 

ZIUZEOP, uporabiti kodo namena »FAND« in jih izplačevati ločeno od izplačil rednih prejemkov, saj so ti 

izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju in iz davčne izvršbe - ZDavP-2. Zato za »vrsto UPN« izberete 
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oz. dodate vrsto plačilnega naloga, ki vsebuje kodo namena »FAND«. Če kode ne najdete v šifrantu kod namenov, 

lahko šifrant dopolnite z gumbom »Uvoz«. 
 

 
 

Za Dohodek uporabite obstoječo ali dodate novo oznako »1190-dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva 
v davčno osnovo«: 
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Oddaja REK-1 obrazcev – zamuda pri poročanju in/ali plačilih obveznosti 
 
Skladno z obvestilom na eDavkih je za primere zamud pri oddaji (nedostopnost eDavkov zaradi tehnične 

posodobitve) in/ali nepravočasno poravnanih obveznosti, ki izhajajo iz obrazcev, dodana možnost oddaje »Po 
izteku roka (R)« - oznaka dokumenta R (Obračun po 52. členu ZDavP-2.).  
 

Ta način oddaje je možen samo za obračunski mesec marec 2020, samo kadar je datum izplačila (podatek v 
obračunskem mesecu) v preteklosti. Npr. 23.4.2020 želite poročati za izplačano 15.4.202o. 
 

 
 

Oddaja ZAP/M na AJPES 
 
Skladno z obvestilom SURS se poročata tudi delo v času epidemije in mesečni krizni dodatek. Čakanje na delo ni 
zajeto v to poročanje. 
 

iREK B01 ali B02 nadomestil 
 
Smiselno sledite Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu 
organu – spodaj izsek 1. priloge – Oblika in način predložitve podatkov. 
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Nadomestilo za čakanje na delo v času epidemije za javni sektor 
 

Preko nastavitve »VD nadomestila, kjer se upošteva urna postavka Covid« (meni Osebni dohodki  Šifranti 
in vrste zaslužkov  Nastavitev posebnih VD) je možno opredeliti, da se nadomestilo za čakanje izračunava 
preko stalne urne postavke za ves čas čakanja na delo (npr. od marca do aprila). Na prikazanem primeru je to VD 
»48«. 
 
Urno postavko nadomestila Covid izračunate ali vnesete/uredite kot velja za gospodarstvo. 

 
 
Primer nastavitve VD in VD JS: 

 
 
V čem se razlikuje tako nastavljena VD od standardno nastavljene VD za 3-mesečno povprečje? 
 
Pri tako nastavljeni VD se ohranja znesek urne postavke za ves čas izplačila tega nadomestila.  
Če je VD nastavljena kot standardno 3-mesečno povprečje, pa se znesek urne postavke izračuna vsak mesec 
posebej (npr. marca iz povprečja 12/2019-02/2020, aprila iz povprečja 01/2020-03/2020 itn.). 
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Princip nastavitve se lahko smiselno uporabi tudi za druga nadomestila. 


