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1. ZAKONSKA PODLAGA 

 

Po Zakonu o delovnih razmerjih – ZDR-1 je plačilo za poslovno uspešnost (v pogovornem jeziku lahko 

tudi trinajsta plača, božičnica, letna nagrada in podobno, saj ti termini niso zakonsko opredeljeni) 

opredeljeno kot sestavni del plače, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o 

zaposlitvi. 

V skladu s 44. členom ZDoh-2R se uvaja posebna davčna obravnava dela plače za poslovno 

uspešnost. 

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 v 12. točki prvega odstavka 44. člena določa izvzem dela plače za 

poslovno uspešnost iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja, in sicer do višine 70 % zadnje 

znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.  

Določbe ZDoh-2R so začele veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporabljajo pa se za 

davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017. Za uveljavitev ugodnejše davčne obravnave 

dela plače za poslovno uspešnost je pomembno, da je dohodek izplačan po 1. 1. 2017 in da so 

izpolnjeni vsi pogoji določeni z zakonom, ne glede na to, na katero leto se nanaša izplačilo dela plače 

za poslovno uspešnost. Davčno bolj ugodne obravnave bo deležno zgolj eno izplačilo dela plače za 

poslovno uspešnost v posameznem koledarskem letu. 

Del plače iz poslovne uspešnosti je tako: 

 Neobdavčen do višine 70% zadnje znane povprečne mesečne plače v RS (vrsta dohodka REK-1 

1152) 

 Obdavčen nad višino 70% zadnje znane povprečne mesečne plače v RS (vrsta dohodka REK-1 

1151) 

V nadaljevanju podajamo navodila za izplačilo in poročanje obeh vrst dohodka. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
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2. DEL PLAČE IZ POSLOVNE USPEŠNOSTI- NEOBDAVČENA (1152) 

2.1. PREHOD V NOVO OBDOBJE  

 
 

Za obračun poslovne uspešnosti morate odpreti ločeno obdobje od plač.  

Pri prehodu v novo obdobje izhajajte iz zadnjega plačnega obdobja, pri tem ne uporabljajte številčenja, 

ki ga uporabljate za izplačilo plač. Če imajo plače na zadnje mesto postavljeno »01« (161201), morda 

za božičnico uporabite »55« (npr.160155). 

Pri prehodu v novo obdobje izberemo vrsto prenosa »DA+prenos s spraševanjem«. Ko se odprejo 

Nastavitve obdobja določimo spodnje nastavitve po Tabela 1 in Slika 1. 

 

Tabela 1: Nastavitve obdobja 

Datum od/do Vnesete datumsko obdobje božičnice. 

Naziv obdobja Vnesete naziv obdobja npr. BOŽIČNICA  2016 

Naziv PLL Vnesete naziv plačilne liste npr. BOŽIČNICA 2016 

Datum izplač. Vnesete datum izplačila, ki mora biti po 1.1.2017. 

Datum davka. Vnesete datum davka (isti kot datum izplačila). 

Izračun neta Izberete »DA«. 

Izračun olajšav Izberete »NE« 

Datum od 
Vnesete prvi dan v mesecu na katerega se izplačilo božičnice  nanaša. Npr. 

1.12.2016 

Datum do 
Vnesete zadnji dan v mesecu na katerega se izplačilo božičnice nanaša. Npr. 

31.12.2016 

Kvota- invalidi Vnesete »0«. 

Dohodek, ki se 

povpreči 
Izberete »NE« 
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Slika 1: Nastavitve obdobja 

 

S klikom na »Zapiši« nam program, zaradi predhodne nastavitve s spraševanjem, prepušča odločitev 

kaj bomo prenesli v obdobje izplačila iz zadnjega plačnega obdobja. Ker izhajamo iz zadnjega 

plačnega obdobja, prenesemo delavce, katerim bomo izplačali božičnico, ter davke in prispevke. 

Ostalo ne prenašamo. Uporabniki javnega sektorja prenesejo še tarifne in plačne razrede. 

2.2. DODAJANJE POSTAVKE ZA OBRAČUN POSL. USPEŠNOSTI DELAVCEM  

 
Postavko za obračun poslovne uspešnosti lahko dodate na 2 načina: 
 

1.) Postavko dodate direktno na delavcu na zavihku »Postavke« s klikom na »Dodaj« 

2.) Postavko dodate delavcem preko »Skupinskih akcij PostavkeDodajanje postavk« 

 
Če postavke za obračun poslovne uspešnosti še nimate nastavljene glejte poglavje 2.2.1. Vnos 
postavke za obračun poslovne uspešnosti (neobdavčene) 

 
Postavki za obračun poslovne uspešnosti dodate še postavko 970 (obračunsko) po istem postopku, kot 
postavko božičnice. Primer prikazuje Slika 1. V postavko 970, v formuli za bruto mora biti vključena 
postavka božičnice. 
 

 
Slika 2: Primer obračuna božičnice do uredbe 
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2.2.1. Vnos postavke za obračun poslovne uspešnosti (neobdavčene) 

 
V primeru, da postavke za posl.uspešnost še nimate nastavljene, jo lahko dodate po naslednjem 
postopku. Na zavihku »Vnosi« kliknete na gumb »Tipi postavk«. Odpre se seznam nastavljenih 
postavk. S klikom na gumb »Dodaj« se odpre okno za nastavitev nove postavke. 

 
Nastavite po zgledu Tabela 2 in Slika 3. 
 
 
 

Tabela 2: Nastavitve postavke za poslo.uspešnost do uredbe 

Oznaka  
Vnesete šifro postavke, ki jo izberete sami oz.če ta že ni zasedena. Naj bo 

manjša kot 970. 

Naziv  
Vnesete naziv postavke- npr. DEL PLAČE ZA POSL.USPEŠNOST   ali 

BOŽIČNICA 2016 

Odstotek  Določite odstotek izračunanega bruto zneska – 100% 

Gre v M4 Izberete »Gre redno brez ur«.  

Razmerje  

Izberete »STROŠKI DO UREDBE« oz.razmerje, na katerem že imate določene 

le prispevke, ne PA tudi davka. Če tega razmerja še nimate nastavljenega, glejte 

poglavje 2.2.1.1 Vnos razmerja za postavko obračuna poslovne uspešnosti- 

neobdavčene 

Vrsta  Določite »NAVADNA« 

Grupa za 

virman 
Izberete »RAZLIKA« 

Opis  Ne potrebujete. 

PLL Določite ali naj se izpiše na plačilni listi. 

Gre v fond ur Izberete »NE GRE«. 

Procent skupaj Izberete »NE«. 

Računaj po 

formuli 

V našem primeru formule ne vnašate, zato pustite to polje prazno. 

Bruto znesek vnašamo ročno, zato nastavimo »VNOS«. 
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Slika 3: Nastavitve postavke za posl.uspešnost do uredbe 
 
 

2.2.1.1. Vnos razmerja za postavko obračuna poslovne uspešnosti- neobdavčene 

 
Na »Nastavitve Imena razmerij«  nastavimo naslednjo prosto razmerje.  V spodnjem primeru je to 

RAZMERJE 14 (Slika 4). 
 
Razmerje poljubno smiselno preimenujemo iz RAZMERJE XX v naprimer BOŽIČNICA DO UREDBE. 
Tip izberemo »NAVADNO«. 
 
To razmerje izberemo na postavki nastavljeni v 2.2.1 Vnos postavke za obračun poslovne uspešnosti 
(neobdavčene) prav tako na tem razmerju v šifrantu davkov in prispevkov ustrezno nastavimo 
prispevke (glejte poglavje 2.2.1.2 Vnos prispevkov na nastavljeno razmerje) 

 

 
Slika 4: Nastavitev razmerja za neobdavčeno poslovno uspešnost 
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2.2.1.2. Vnos prispevkov na nastavljeno razmerje 

 
Na zavihku »Vnosi  Davki in prispevki« na prispevkih: 

 
- za PIZ iz plač 
- za ZZ iz plač 
- za ZAPOSLOVANJE iz plač 
- za STARŠEVSKO VARSTVO iz plač 

 
- za PIZ na plače 
- za ZZ na plače 
- za ZAPOSLOVANJE na plače 
- za STARŠEVSKO VARSTVO na plače 
- za POŠKODBE PRI DELU na plače 

 
nastavite ustrezen odstotek prispevka na razmerju za neobdavčeno božičnico. Primer nastavitve na 
prispevku za PIZ iz plač prikazuje Slika 5..  
 

 
Slika 5: Primer nastavitve prispevka za PIZ iz plač 
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3. IZPIS OBRAČUNSKIH PODATKOV 

Za obračun Božičnice se uporablja izpis navadne plačilne liste, ki se za delavca nahaja na 

»VnosiDelavciSpremeniPostavke«(Slika 6).  Izpis plačilne liste za vse delavce se  nahaja na 

zavihku »Izpisi Obračunski  Plačilna lista« (Slika 7).  

Podatki o obračunani božičnici se bodo izpisali na izpisu plačilne liste (Slika 8). 

 

Slika 6: Izpis plačilne liste 

 

 
Slika 7: Zunanja plačilna lista 
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Slika 8: Primer izpisa plačilne liste 
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4. IZPIS IN KONTROLA IZPLAČILA 

Po obračunu božičnice lahko izplačilo božičnice izpišete in preverite na več načinov. Nekaj načinov 

opredeljujemo v nadaljevanju. 

5.1  ZBIRNA KUVERTA 

Rekapitulacijo izplačil božičnice za posamezno oz. za več obdobij si lahko izpišete  s pomočjo zbirne 

kuverte, ki se nahaja na zavihku »Izpisi Obračunski Zbirna kuverta«.  

5.2  POSTAVKE 

 

Podatke o obračunani božičnici lahko izpisujete tudi na zavihku »Izpisi Obračunski Postavke→ 

Postavke-po delavcih/tipih« ali pa »Postavke po tipih«  

 

5.  PLAČILNI NALOGI 

Po obračunu božičnice in izpisu plačilnih list za božičnico sledi generiranje plačilnih nalogov za znesek 

izplačanih božičnic. Priprava plačilnih nalogov se nahaja na zavihku »Plačilni nalogi« in se pripravijo po 

istem postopku, kot za izplačilo plač. 

6.  ZAKONSKI OBRAZCI 

Pri izplačilu božičnice do uredbe uporabite obrazec REK-1 z oznako vrste dohodka 1152 – Del 

plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo 

Izpis obrazca REK-1 se nahaja na zavihku »Izpisi→ Republika → Obrazec REK-1« 
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6.1 NASTAVITEV OBRAZCA REK-1 

 
S klikom na izpis obrazca REK-1 se odpre okno za nastavitev obrazca (Slika 9). Nastavitve zavihka 
»Izpis« razlaga Tabela 3.   

 

Na zavihku »I.« v polju 112 izberemo razmerje za neobdavčeno božičnico, v našem primeru je to 
razmerje 14 (Slika 10). Razmerja lahko izbiramo z dvoklikom v polje. 

 

Na zavihku »II.,III.,IV« v poljih 301, 309-313 prav tako izberemo razmerje za neobdavčeno božičnico. 

(Slika 11). 

Na zavihku »Ostalo« v polju Neto (obračunska postavka) naštejete tudi postavko za obračun 

božičnice do uredbe, če še ta ni. (Slika 12) 

 

Nastavitve lahko shranite v meni s klikom na »Shrani nastavitve« (Slika 13). 

 

Tabela 3: Nastavitve REK-1, »Izpis« 

 

Vrsta dohodka 
Izberete: »Del plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne 

všteva v davčno osnovo«. 

Šifra vrste dohodka Glede na izbrano vrsto dohodka se vam  avtomatično izpiše šifra 1152 

Izplačilo 
Naziv izplačila se prepiše iz nastavitev obdobja. V našem primeru je to 

naziv POSLOVNA USPEŠNOST 2016 

Tip dokumenta Original. 

Datum izplačila in datum 

davka 
Datum izplačila in datum davka se črpata iz nastavitev obdobja. 

Obdobja Obdobje se črpa glede na to v katero obdobje ste postavljeni. 

Razmerja Vnesete vsa razmerja (01-30) 

Zaporedna št.izplačila za 

mesec 
Izberete »1«. 

Zap.št.delnega izplačila 

DIP 
Izberete »1«. 

% plačila davkov in 

prispevkov 

V primeru, da ste na datum izplačila davkov in prispevkov le te v celoti 

tudi plačali, pustite »100«.) 

Odgovorna oseba za 

pripravo obrazca 
Izpolnite podatke odgovorne osebe za poročanje na FURS. 

Prenos v XML datoteko Obkljukate, če želite prenos obrazca v XML datoteko 

Pot Izberete pot, kamor se XML datoteka shrani. 

Datoteka 

Naziv datoteke »rek_1.xml« VAM AVTOMATSKO POČRPA. Lahko ga 

primenujete, vendar brez presledkov in šumnikov. Končnica mora ostati 

.xml. 
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Slika 9: Nastavitve REK-1 obrazca, »Izpis« 

 
 

 
 

Slika 10: Nastavitve REK-1, »I.« 
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Slika 11: Nastavitve REK-1, »II.,III.,IV« 

 
 
 

 
Slika 12: Nastavitve REK-1, »Ostalo« 
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Slika 13: Slika 11: Nastavitve REK-1, »Shrani nastavitve« 

 
 
 

6.2.1.  Izpis obrazca REK-1 

Izpis obrazca REK-1 kreirate s klikom na gumb »Izpis«,. Podatki na obrazcu se izpišejo v skladu z 

nastavitvami, ki ste jih nastavili na maski za REK-1 obrazec. Program vas obvesti, da je izvoz REK-1 

obrazca v XML datoteko končan, obenem pa vpraša še ali želite hkrati še izpis individualnih rek 

obrazcev. O izplačilu božičnice morate poročati tudi na iREK obrazcu, zato na to vprašanje odgovorite  

z »YES« (Slika 14). Nastavitve iREK obrazca so opisane v naslednjem poglavju. 

 

Slika 14: Vprašanje 
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6.3 NASTAVITEV OBRAZCA IREK 

S klikom na izpis obrazca iREK se odpre okno za nastavitev obrazca. Na razmerju za božičnico 

(1.stran ali 2.stran) morate izbrati dohodninsko vrsto dohodka »Prazna vrsta dohodka (rezervirano 

za posebne vrste dohodka)«, primer prikazuje Slika 15. 

Na zavihku »Ostalo« postavko za božičnico do uredbe umestite v polje P01- Plača in nadomestilo 

plača ALI P04- Drugo, glede na spodnje obvestilo: 

»Obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se poroča v rubriki M01, če je izplačilo 

dela plače za poslovno uspešnost vezano tudi na prisotnost delavca, pri čemer se v polje ure vpiše 

vrednost nič (0). V takem primeru se na iREK v polju A062 uporabi oznaka osnove P01. Če izplačilo 

dela plače za poslovno uspešnost ni vezano na prisotnost delavca, se obračun prispevkov za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje poroča v rubriki M05. V takem primeru se na iREK v polju A062 

uporabi oznaka osnove P04.« 

Če ste zgoraj izbrali postavko v P01, jo morate določiti tudi na zavihku »Ostalo 3- M01-M10« v polju 

»M01«. Če ste jo določili v P04, na zavihku »Ostalo 3- M01-M10« ne določate ničesar (saj se v polje 

M05 postavka avtomatsko prepiše). 

 Primer nastavitve v primeru P01 in M01 prikazujeta Slika 16 in Slika 17. Nastavitve lahko shranimo v 

meni, s klikom na »Shrani nastavitve«. 

 

 

Slika 15: Nastavitve iREK, »1.stran« 
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Slika 16: Nastavitve iREK, "Ostalo" 

 

 
Slika 17: Nastavitve iREK, "Ostalo 3- M01-M10" 
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6.4.1.  Izpis obrazca iREK 

Izpis obrazca iREK kreirate s klikom na gumb »Izpis«, hkrati se generira tudi XMl datoteka. Prikaz 

izpisa je pravilen v HTML obliki, ki se izpiše pred samim uvozom na eDavke. 

6.5 UVOZ NA E-DAVKE 

Po končanem izpisu vas program vpraša ali želite obrazec uvoziti na eDavke (Slika 18). Izberete 

»Yes«. 

 

Slika 18: Uvoz na DURS 
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7.  OSTALO 

7.1. PRENOS V GLAVNO KNJIGO 

Po obračunu božičnice podatke prenesete še v Glavno knjigo. Temeljnica se v programu nahaja na 

zavihku »Vnosi« →«Temeljnice«. Konte morate ustrezno nastaviti ali pa vam jih nastavi serviser Pro-

bita, zatem, ko jih nam posredujete. 
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8. DEL PLAČE IZ POSLOVNE USPEŠNOSTI- OBDAVČENA (1151) 

 

8.1. PREHOD V NOVO OBDOBJE  

 
 

Kakor ste odprli obdobje za obračun božičnice do uredbe se mora odpreti tudi obdobje za obračun 

razlike nad uredbo. Za odpiranje obdobja lahko sledita navodilom iz 2.1 Prehod v novo obdobje. 

 

8.2. DODAJANJE POSTAVKE ZA OBRAČUN POSL. USPEŠNOSTI NAD UREDBO 

DELAVCEM  

Postavko Božičnica NAD UREDBO lahko dodate na 3 načine:  

1.) Postavko dodate direktno na delavcu (če vam je znana stopnja dohodnine, kjer to vpišete v polje 

Procent na postavki) 

2.) Postavko dodate izbranim ali vsem delavcem preko »Skupinskih akcij Dodajanje postavk« (če 

vam je znana stopnja dohodnine, kjer to vpišete v polje Procent na postavki) 

3.) Postavko dodate delavcem preko » Skupinskih akcij Postavke Regres % « (8.3 DODAJANJE 

POSTAVKE ZA OBRAČUN POSL.USPEŠNOSTI NAD UREDBO Z AKCIJO REGRES %) 

V primeru, da postavke za božičnico nad uredbo še nimate nastavljene glejte poglavje 8.2.1 Vnos 

postavke za obračun poslovne uspešnosti (obdavčene). 

Primer božičnice nad uredbo na obračunu delavca prikazuje Slika 19. 

 

Slika 19: Postavka božičnice nad uredbo na delavcu 

 

 

 

 



Navodila za izplačilo dela plače za poslovno uspešnost v programu Pro.3 Plače 

 

  

   Stran  20 

 

 

8.2.1. Vnos postavke za obračun poslovne uspešnosti (obdavčene) 

 
 
V primeru, da postavke za posl.uspešnost- obdavčene še nimate nastavljene, jo lahko dodate po 
naslednjem postopku. Na zavihku »Vnosi« kliknete na gumb »Tipi postavk«. Odpre se seznam 
nastavljenih postavk. S klikom na gumb »Dodaj« se odpre okno za nastavitev nove postavke. 

 
Nastavite po zgledu Tabela 4 in Slika 20. 
 
 
 

Tabela 4: Nastavitve postavke za posl.uspešnost nad uredbo 

Oznaka  
Vnesete šifro postavke, ki jo izberete sami oz.če ta že ni zasedena. Naj bo 

manjša kot 970. 

Naziv  
Vnesete naziv postavke- npr. DEL PLAČE ZA POSL.USPEŠNOST nad uredbo  

ali BOŽIČNICA 2016- OBDAVČENA 

Odstotek  Določite odstotek izračunanega bruto zneska – 100% 

Gre v M4 Izberete »Gre redno brez ur«.  

Razmerje  
Izberete »STROŠKI NAD UREDBO« oz.razmerje, na katerem že imate določene  

prispevke prav tako pa davek. Če tega razmerja še nimate nastavljenega, glejte 

poglavje 8.2.2 Vnos razmerja za obračun poslovne uspešnosti (obdavčene). 

Vrsta  Določite »REGRES« 

Grupa za 

virman 
Izberete »RAZLIKA« 

Opis  Ne potrebujete. 

PLL Določite ali naj se izpiše na plačilni listi. 

Gre v fond ur Izberete »NE GRE«. 

Procent skupaj Izberete »NE«. 

Računaj po 

formuli 

V našem primeru formule ne vnašate, zato pustite polje za formulo prazno. 

Procent vnašamo oz.ga izračunamo z akcijo REGRES%, zato nastavimo 

»VNOS«. 

Bruto znesek vnašamo ročno, zato nastavimo »VNOS«. 
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Slika 20: Vnos postavke za božičnico nad uredbo 

 
 
 

8.2.2. Vnos razmerja za obračun poslovne uspešnosti (obdavčene) 

 
Na »Nastavitve Imena razmerij«  nastavimo naslednjo prosto razmerje.  V spodnjem primeru je to 
RAZMERJE 19 (Slika 21). 
 
Razmerje poljubno smiselno preimenujemo iz RAZMERJE XX v naprimer BOŽIČNICA NAD UREDBO 
ali STROŠKI NAD UREDBO. Tip izberemo »BONITETA«. 
 
To razmerje izberemo na postavki nastavljeni v 8.2.1 Vnos postavke za obračun poslovne uspešnosti 
(obdavčene) prav tako na tem razmerju v šifrantu davkov in prispevkov ustrezno nastavimo prispevke 
(glejte poglavje 8.2.3 Vnos davka in prispevkov na nastavljeno razmerje). 
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Slika 21: Vnos razmerja za božičnico nad uredbo 

 
 

8.2.3. Vnos davka in prispevkov na nastavljeno razmerje 

Na zavihku »Vnosi  Davki in prispevki« na prispevkih in davku /dohodnina: 

 
- za PIZ iz plač 
- za ZZ iz plač 
- za ZAPOSLOVANJE iz plač 
- za STARŠEVSKO VARSTVO iz plač 
- za DOHODNINA  

 
- za PIZ na plače 
- za ZZ na plače 
- za ZAPOSLOVANJE na plače 
- za STARŠEVSKO VARSTVO na plače 
- za POŠKODBE PRI DELU na plače 

 
 
nastavite ustrezen odstotek prispevka in davka na razmerju za obdavčeno božičnico. Torej, nastavite 
po zgledu iz poglavja 2.2.1.2 Vnos prispevkov na nastavljeno razmerje za vse prispevke, vendar na 

tem razmerju nastavite tudi odstotek na dohodnini. Primer nastavitve na davku prikazuje Slika 22.  
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Slika 22: Primer nastavljenega odstotka na razmerju 19 za dohodnino 

 
 

8.3. DODAJANJE POSTAVKE ZA OBRAČUN POSL.USPEŠNOSTI NAD UREDBO Z 

AKCIJO REGRES % 

 

Na zavihku »Skupinske akcije«, kliknete na gumb »Postavke«. S klikom na   »Regres %« se odpre 

okno za nastavitev (Slika 23) . Akcija vam omogoča izračun povprečne stopnje dohodnine glede na 

izplačana obdobja, ki jih izberete. 

S klikom na gumb »V redu« dodate postavko Božičnica nad uredbo z bruto zneskom izbranim 

delavcem (Slika 23). 

Nastavitve prikazuje Tabela 5 

Tabela 5: Nastavitev skupinske akcije Regres % 

% = Izberete davek/osnova 

% iz obdobja 
Izberete zadnje plačno obdobje (npr. če izplačujemo božičnico v mesecu 

januarju 2017, jo vežemo na plačno obdobje december 2016) 

Delavci  
Izberete delavce, katerim boste izplačali božičnico oz.tiste, ki imajo enak znesek 

božičnice. 

Postavka Izberete postavko Božičnice nad uredbo.  

Znesek 
Vnesete bruto znesek božičnice nad uredbo Torej vpišete presežek božičnice 

nad 70% zneska zadnje znane povprečne bruto plače v RS. 
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Slika 23: Nastavitve "Regres %" 

 

 

8.4. IZPIS OBRAČUNSKIH PODATKOV, KONTROLE, PLAČILNI NALOGI 

Postopek za izpise in kontrolo obračunskih podatkov ter pripravo plačilnih nalogov je enak, kot v 
poglavjih za neobdavčeno božičnico. Glejte poglavja: 
 
3 IZPIS OBRAČUNSKIH PODATKOV  
4 IZPIS IN KONTROLA  
5 PLAČILNI NALOGI  
 
 

8.5. ZAKONSKI OBRAZCI 

8.5.1. NASTAVITEV OBRAZCA REK-1 

 
S klikom na izpis obrazca REK-1 se odpre okno za nastavitev obrazca (Slika 24). Nastavitve zavihka 
»Izpis« razlaga Tabela 6.   

 

Na zavihku »I.« v poljih 111 in 112 izberemo razmerje za obdavčeno božičnico, v našem primeru je to 

razmerje 19 (Slika 25). Razmerja lahko izbiramo z dvoklikom v polje. 

 

Na zavihku »II.,III.,IV« v poljih 201, 301, 309-313 prav tako izberemo razmerje za obdavčeno 
božičnico. (Slika 26). 

Na zavihku »Ostalo« v polju Neto (obračunska postavka) naštejete tudi postavko za obračun 

božičnice nad uredbe, če še ta ni. (Slika 27) 

 

Nastavitve lahko shranite v meni s klikom na »Shrani nastavitve«. 

 

Tabela 6: Nastavitve REK-1, »Izpis« 

 

Vrsta dohodka 
Izberete: »Del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom 

določenim v 44.členu Zdoh-2«. 

Šifra vrste dohodka Glede na izbrano vrsto dohodka se vam  avtomatično izpiše šifra 1151 

Izplačilo Naziv izplačila se prepiše iz nastavitev obdobja. V našem primeru je to 
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naziv BOŽIČNICA 2017-OBDAVČENA (1151)   

Tip dokumenta Original. 

Datum izplačila in datum 

davka 
Datum izplačila in datum davka se črpata iz nastavitev obdobja. 

Obdobja Obdobje se črpa glede na to v katero obdobje ste postavljeni. 

Razmerja Vnesete vsa razmerja (01-30) 

Zaporedna št.izplačila za 

mesec 
Izberete »1«. 

Zap.št.delnega izplačila 

DIP 
Izberete »1«. 

% plačila davkov in 

prispevkov 

V primeru, da ste na datum izplačila davkov in prispevkov le te v celoti 

tudi plačali, pustite »100«.) 

Odgovorna oseba za 

pripravo obrazca 
Izpolnite podatke odgovorne osebe za poročanje na FURS. 

Prenos v XML datoteko Obkljukate, če želite prenos obrazca v XML datoteko 

Pot Izberete pot, kamor se XML datoteka shrani. 

Datoteka 

Naziv datoteke »rek_1.xml« vam AVTOMATSKO POČRPA. Lahko ga 

primenujete, vendar brez presledkov in šumnikov. Končnica mora ostati 

.xml. 
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Slika 24: Nastavitev REK-1, "Izpis" 

 

 

 
Slika 25: Nastavitev REK-1, "I." 
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Slika 26: Nastavitve REK-1, "II., III., IV." 

 
 

 
Slika 27: Nastavitve REK-1, "Ostalo" 

 
 

8.5.1.1. Izpis obrazca REK-1 

Izpis obrazca REK-1 kreirate s klikom na gumb »Izpis«,. Podatki na obrazcu se izpišejo v skladu z 

nastavitvami, ki ste jih nastavili na maski za REK-1 obrazec. Program vas obvesti, da je izvoz REK-1 

obrazca v XML datoteko končan, obenem pa vpraša še ali želite hkrati še izpis individualnih rek 

obrazcev. O izplačilu božičnice nad uredbo morate poročati tudi na iREK obrazcu, zato na to vprašanje 

odgovorite z »YES« (Slika 28). Nastavitve iREK obrazca so opisane v naslednjem poglavju. 

 

Slika 28: Vprašanje 
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8.5.2. NASTAVITEV OBRAZCA iREK 

 

S klikom na izpis obrazca iREK se odpre okno za nastavitev obrazca. Na razmerju za božičnico NAD 

UREDBO (1.stran ali 2.stran) morate izbrati dohodninsko vrsto dohodka »1101- Plače, nadomestilo 

plače in povračila stroškov v zvezi z delom«, primer prikazuje Slika 29. 

Na zavihku »Ostalo« postavko za božičnico do uredbe umestite v polje P01- Plača in nadomestilo 

plača. 

Morate pa jo določiti tudi na zavihku »Ostalo 3- M01-M10« v polju »M01«.  

Primer nastavitve v primeru P01 in M01 prikazujeta Slika 30 in Slika 31. Nastavitve lahko shranimo v 

meni, s klikom na »Shrani nastavitve«. 

 
Slika 29: Nastavitve iREK, "2.STRAN" 

 
 

 
Slika 30: Nastavitve iREK, "Ostalo" 



Navodila za izplačilo dela plače za poslovno uspešnost v programu Pro.3 Plače 

 

  

   Stran  29 

 

 
Slika 31: Nastavitve iREK, "Ostalo 3, M01-M10" 

 
 

8.5.1.2. Izpis obrazca iREK 

 

Izpis obrazca iREK kreirate s klikom na gumb »Izpis«, hkrati se generira tudi XMl datoteka. Prikaz 

izpisa je pravilen v HTML obliki, ki se izpiše pred samim uvozom na eDavke. 

 

8.5.3. UVOZ NA E-DAVKE 

Po končanem izpisu vas program vpraša ali želite obrazec uvoziti na eDavke. Izberete »Yes«. 

8.6. OSTALO 

Glejte poglavje 7 OSTALO. 

 

 
 

V primeru nejasnosti Vas prosimo pokličite: 

03/ 757-39-21 

 

 
PRO-BIT Programska oprema d.o.o. 

 


