
 

 

 

 

Z namenom ohranitve delovnih mest, bo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev 

in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE), država delno subvencionirala delo s 

krajšim delovnim časom. Delodajalci bodo ta ukrep lahko uporabljali od 1. junija do 31. 

decembra  2020. ZIUOOPE je pričel veljati 31. maja (UL RS 80/20). 

Zapis pridobljen s strani e-davkov: 
 

Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE  .. 

 

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 – 
ZIUOOPE v 11. členu ureja možnost delnega subvencioniranja skrajšanega polnega 
delovnega časa in v 24. členu povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem 
čakanju na delo. Oba ukrepa delodajalec uveljavlja pri Zavodu Republike Slovenije 
za zaposlovanje. FURS bo Zavodu za potrebe vodenja postopka posredoval podatke 
iz predloženih REK-1 obrazcev. 
Predlaganje REK-1 obrazcev v primeru uveljavljanja subvencije za skrajšani delovni 
čas in uveljavljanje pravice do povračila nadomestila plače delavcem na začasnem 
čakanju na delo je opisano v nadaljevanju: 

 
•    delodajalec, ki je plačnik davka, najkasneje na dan izplačila prek sistema eDavki 
predloži REK obrazec za izplačilo plače in nadomestila plače z oznako vrste 
dohodka 1001; 
•    znesek nadomestila, ki bo delodajalcu povrnjen s strani Zavoda poroča na REK-1 
v polju 105 (nadomestila plače, ki ne bremenijo pravnih oseb); 
•    na predloženem REK obrazcu o izplačani plači in nadomestilu plače poroča v 
skupnem znesku za vse zaposlene (za zaposlene, ki prejmejo plačo,  za zaposlene, 
za katere delodajalec uveljavlja subvencije, in tiste zaposlene, za katere je 
delodajalec upravičen do povračila nadomestila) - ni potrebno predlagati ločenih 
REK obrazcev; 
•    spremeni se poročanje podatkov v B01 in B02 poljih na individualnem REK 
obrazcu, in sicer v času veljavnosti ukrepov po ZIUOOPE se v polje B02 vpisuje 
samo nadomestila, ki jih delodajalec izplačuje na podlagi ZIUOOPE. Ne vpisuje se 
podatkov o izplačilih ostalih nadomestil, ki jih delodajalec refundira oz. mu sredstva 
povrnejo iz proračuna ali Zavoda (ZZZS,ZPIZ); 
•    delavec, ki ima v času začasno odrejenega dela s skrajšanim delovnim časom za 
čas do polnega delovnega časa, ko v okviru odrejenega skrajšanega delovnega 
časa ne dela, pravico do nadomestila plače, se to nadomestilo na obračunu 
davčnega odtegljaja (obrazec REK-1) sporoči v rubriki M01 (plača in nadomestilo 
plače).  Obdobja v RUBRIKI M se ne delijo, ampak morajo slediti prijavi in odjavi za 
posameznega zavarovanca. 

 
Poročanje v primeru uveljavljanja subvencije za skrajšani delovni čas: 
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•    v polje B01 se vpiše podatek o številu dejansko opravljenih ur in znesek 
izplačane plače (primer: delavec dela skrajšani delovni čas 6 ur/dnevno (za mesec 
junij 132 ur), za katerega prejme plačo 800,00 €) 
B01U: 132 ur  B01Z: 800,00 € 
•    v polje B02 se vpiše podatek o številu ur in znesek nadomestila plače v 
sorazmernem delu glede na odrejeni delež dela oziroma delnega začasnega čakanja 
na delo, za katerega delodajalec uveljavlja subvencijo za skrajšani delovni čas; 
B02U: 44 ur  B02Z: 200,00 €. 

 
 Poročanje o izplačilu nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo 
(velja za obdobje od 1.6. do 30.6.2020): 
•    v polje B02 se vpiše številu ur, ko je bil zaposleni na čakanju na delo, in znesek 
izplačanega nadomestila 
B02U: 176 ur (junij 2020)  B02Z: 960,00 € 
•    Nadomestilo plače v skladu s 138. členom ZDR-1, zaradi začasne nezmožnosti 
zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, ki ga prejema oseba , kateri se na 
obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK-1) sporoči v rubriki M01 (plača in 
nadomestilo plače).  Obdobja v RUBRIKI M se ne delijo, ampak morajo slediti prijavi 
in odjavi za posameznega zavarovanca. 

 

Dopolnitev na strani e-davkov z dne 19.6.2020 

 

Obračun plače – postavke na obračunu 

Zaposlenemu delavcu, ki bo opravljal skrajšan delovni čas, preostanek časa pa bo odrejen na 

čakanje na delo, obračunate plačo z dvema postavkama, ki jih večina v programu že imate. V 

kolikor postavke za čakanje na delo še nimate, vam bomo posredovali navodila, da si 

postavko pripravite sami, lahko vam pomagamo tudi mi. V primeru, da je delavec ves mesec 

na čakanju, mu na obračunu pripraviti le postavko za čakanje na delo (npr. ure 168 in znesek, 

ki se izračuna). 



 

Priprava novega rek obrazca 1001 – spremenjeno poročanje za 

subvencioniran skrajšan delovni čas 

Meni Nastavitve, Republika, Obrazec Rek-1. 

 

Kliknemo izven predlog, da lahko pripravimo nastavitve za nov rek obrazec. Predlagam, da si 

najprej izpišete rek obrazec za plačo 1001, ki ste ga oddajali pred epidemijo. Program si 

namreč ohrani zadnje nastavitve rek obrazca. In, ko boste nato kliknili nekje vstran, bodo 

podatki že napolnjeni pravilno, jih le popravite. Ta rek obrazec 1001 ni nov, le spremenjen – 

poročanje za nadomestila za čakanje na delo v posebej rubriki. 



 

 

 

Podatki na vseh zavihkih, ki ne bodo v teh obvestilih posebej izpostavljena, ostanejo enaka. 

Zapisane so le spremembe oz. dopolnitve glede postavke za nadomestila za čakanje na delo. 

Razmerja  Dvoklik na okvirček  Prenesete na desno stran vsa razmerja  Spremembo 

zapišete 

Dodate vsa razmerja (v kolikor še niso) in spremembo zapišete. 



 

V zavihku I. v polju 105 zraven razmerij, ki jih v tej poziciji že imate, dodate še razmerje, ki je 

na postavki za nadomestilo čakanje na delo (v našem primeru Oprostitev vseh prispevkov). 

To lahko na postavki za nadomestilo preverite. 

Postavka na obračunu  Tip  Razmerje 

 

 

 

Dodate razmerje za postavko nadomestilo za čakanje na delo v polje 105 in spremembo 

zapišete. 



 

Razmerje dodate tudi v polja označena z okvirji spodaj – predloga naj vam bo npr. razmerje 01 

za redno delo. Povsod kjer je napolnjeno razmerje za redno delo, dodate tudi razmerje za 

nadomestilo za čakanje na delo (oprostitev vseh prispevkov). ŠIFRE RAZMERIJ IMATE 

UPORABNIKI LAHKO DRUGAČNE, TE SO IZ NAŠEGA TESTNEGA PRIMERA! 

 



V zavihku Ostalo v podatek Neto, dodate postavko za nadomestilo za čakanje (vsak uporabnik 

ima v tem polju svoje postavke, te v navodilih so iz našega primera). Vi v to polje samo 

postavko za nadomestilo za čakanje na delo dodate zraven nabora postavk, ki v tem polju že 

obstajajo. 

 

 

 

Pripravljen rek obrazec shranite s poljubnim imenom in ga izpišite. 

 

 

Rek izpišite in uredite nastavitve še za irek. 



 

 

 

Šifre irek na vse razmerjih ostanejo enake, dopolnite le razmerje, ki je na vaši postavki za 

nadomestilo za čakanje na delo. 

 

 

       

V P01 dodajte vašo postavko za nadomestilo za čakanje na delo, zraven postavki, ki so v tem 

polju že navedene. 



 

Glede na navodila na strani e-davkov, se od 1.6.2020 v polje B02 poročajo samo nadomestila, 

ki jih delodajalec izplačuje na podlagi ZIUOOPE. Postavk za refundirane boleznie se v tem času 

v ta polja na poroča. 

 

 

V polje M01 v zavihku Ostalo3 dodate postavko za nadomestilo za čakanje na delo. Vse ostalo 

ostane kot imate že nastavljeno. 



 

Nastavitve si shranite, da boste naslednjič ob kreiranju rek obrazca 1001 subvencioniran 

skrajšan delovni čas samo izbrali shranjeno predlogo irek. 

 

 

 

Tako pripravljen rek obrazec generirate in ga na e-davke oddajate v času uveljavljanja 

subvencije za skrajšan delovni čas. 

 


