
 

 

 

 

ODPIRANJE NOVEGA OBDOBJA 

Obdobje za mesec april 2020 odpiramo iz celotnega obdobja meseca marca 2020, kjer imamo 

zadnje zavedene morebitne kredite in ne iz deljenega obdobja.  

V nastavitvah obdobja april in vse nadaljnje (v kolikor bo trajala epidemija in veljala oprostitev 

prispevkov) ponovno vklopite kljukice za Covid vsem zaposlenim. In sicer greste na: meni 

Nastavitve, Splošne nastavitve, Stran 1. Kljukico Covid najprej odstranite in izberete Da (če 

kljukico odstrani). In nato kljukico ponovno dodate in prav tako odgovorite z Da (če program 

kljukico doda vsem zaposlenim). Kajti ta nastavitev Covid je vezana na celoten program in je 

kljukice potrebno napolnit na vsakem obdobju posebej. 

 

 

 



 

 

Nato pa še v okvirčke v nastavitvah obdobja, napolnite razmerja za katere uveljavljate 

oprostitev prispevkov (npr. redno delo, rek 1002 in razmerje oprostitev vseh p., rek 1004). V 

primeru uveljavljanja razlik do min. osnove, je potrebno imeti ločeno postavko za to postavko 

Čakanje na delo/Varstvo otrok. Da bo nova postavka izračuna razliko do min. osnove le za 

čakanje/varstvo otrok in za to razliko boste uveljavljali prav tako oprostitev vseh prispevkov in 

v okvirčku bo zavedeno tudi to razmerje od postavke razlika do min. osnove. Za razmerja katera 

v teh okvirčkih ne bodo navedena, se bodo prispevki obračunali in plačali. 

 

 

 

Za pravilno poročanje večih rek obrazcev iz enega obdobja je pomembno, da imate novo verzijo, 

pravilno zasnovana razmerja na obrazcih in pravilno navedene postavke, ki se na obrazcih rek 

poročajo. 

 

 

 

 

 



BOLEZNINE V ČASU EPIDEMIJE OD 11.4.2020 

Povzeto na spletni strani ZZZS: 

Nadomestilo plače v breme OZZ od 1. dne zadržanosti od dela (56. člen ZIUZEOP) 

V obdobju od 11. 4. 2020 (od začetka veljavnosti ZIUZEOP) do predvidoma 31. 5. 2020 (če Vlada 

RS prej ne ugotovi prenehanja razlogov za ukrepe iz tega zakona) se nadomestila plače, ki bi jih 

delodajalec po 137. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 

47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19; v nadaljnjem 

besedilu: ZDR-1) zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, poškodba izven dela, poškodba po tretji 

osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicna bolezen) moral do 30. delovnega dne izplačati v 

svoje breme, izplačujejo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Za delodajalce, ki so neposredni ali posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije, nova 

ureditev ne velja, in nadomestila plače še nadalje izplačujejo v svoje breme. 

Refundacija nadomestila plače po ZIUZEOP je mogoča za obdobje nezmožnosti delavca za delo 

od 11. 4. 2020 (od začetka veljavnosti ZIUZEOP) do prenehanja razlogov za začasno nezmožnost 

za delo, vendar najdlje do 31. 5. 2020 (če Vlada RS prej ne ugotovi prenehanja razlogov za 

ukrepe iz tega zakona). 

Začasni ukrep velja tako za vsa nadomestila plače, ki so posledica ugotovljene začasne 

nezmožnosti za delo pred uveljavitvijo tega zakona, kot tudi za vsa tista nadomestila plače, za 

katera se je začasna nezmožnost za delo ugotovila na dan uveljavitve tega zakona ali kasneje. 

Način uveljavljanja zahtevka po ZIUZEOP (COVID-19 zahtevek) 

Refundacija izplačanega nadomestila plače zaradi zadržanosti od dela do 30. delovnega dne 

zaradi bolezni, poklicne bolezni, poškodbe izven dela, poškodbe po tretji osebi izven dela ali 

poškodbe pri delu je mogoča na podlagi vloženega posebnega (ločenega) zahtevka za 

refundacijo (t.i. COVID-19 zahtevek), ki se vloži elektronsko na spletni strani ZZZS v obliki Excel 

ali PDF datoteke. Za pripravo zahtevka lahko delodajalec uporabi objavljeni Excelov 

pripomoček, ki ga je pripravil ZZZS za dejanski oz. fiksni obračun, ali pa zahtevek, ki mora 

vsebovati podatke, ki so navedeni na predzadnjem zavihku Excelovega pripomočka, ki ga 

delodajalec pripravi iz svojega programa za obračun plač ter ga posreduje v PDF datoteki. 

Pripomoček-COVID-19-dejanski obračun-2020-2.0 

Pripomoček-COVID-19-fiksni obračun-2020-2.0 

 

 

 

 

http://www.zzzs.si/ezahtevek
https://zavezanec.zzzs.si/wps/wcm/connect/6097634e-e645-4549-ad23-bde49ce0a78c/Pripomo%C4%8Dek-COVID-19-dejanski+obra%C4%8Dun-2020-2.0.xlsx?MOD=AJPERES&CVID=n79Rt8f
https://zavezanec.zzzs.si/wps/wcm/connect/19a282a0-7651-4c65-9fe8-6f1909d10592/Pripomo%C4%8Dek-COVID-19-fiksni+obra%C4%8Dun-2020-2.0.xlsx?MOD=AJPERES&CVID=n7vbFQT


PRIPRAVA NOVE POSTAVKE V PROGRAMU PRO.3 PLAČE 

V programu je potrebno za ločeno vodenje refundacij COVID od običajnih refundacij pripravit 

novo razmerje in novo postavko.   

Postavite se v željeno obdobje  Nastavitve  Imena razmerij  Poiščete razmerje, ki je 

še prostoGa poimenujete 

 

Z novim razmerjem se davki in prispevki privzeto nastavijo na podatke 0, zato je treba na novo 

razmerje še vezat pravilne odstotke prispevkov in dohodnine. 

Meni Vnosi  Davki in prispevki  Spremeni  Zapišete odstotke vseh prispevkov in 

dohodnine 



 

Pri vseh prispevkih je potrebno imeti zapisan odstotek prispevka (razen pri razliki do min.plače  

in neplačani odsotnosti) pri dohodnini pa vrednost 1 ali 25. 

 

 

V pomoč pri izpolnjevanju naj vam bo razmerje za Refundacije, ki ga že imate pravilno 

nastavljenega. Takšni kot so odstotki na tem razmerju, morajo biti tudi na novem razmerju 

Refundacije Covid. Če kakšen odstotek prispevka ne bo vnesen oz. bo napačen, bo napačen 

tudi obračun postavke, ki bo imela vezano novo razmerje za refundacije. 



 

Med prispevki prehajate s spodnjimi puščicami, na koncu nastavitve zapišete. 

 

Ko imate na razmerje pravilno vezane prispevke in dohodnino, lahko pripravimo novo 

postavko. 

 

Meni Vnosi  Tipi postavk  Dodaj  Vnesete novo postavko s prosto številko 

 

 

Vnesete novo postavko s prosto številko. Nekatere podatke prepišete iz postavke za običajne 

refundacije, nekatere pa iz boleznine v breme delodajalca. V kolikor potrebujete različne 

odstotke refundacij Covid (da gre za različne boleznine v breme delodajalca, ki so sedaj v breme 

ZZZS), si vnesite več postavk (npr. refundacije Covid 90%) in nastavitve prav tako prepišite iz 

različnih postavk glede na odstotke boleznin v breme delodajalca (npr. iz postavke boleznine v 

breme delodajalca 90%,..) 



 

 

Ta postavka bo ločila refundacije Covid (katerih zahtevek se imenuje Covid-19 od običajnih 

refundacij). 

 

 

 

Refundacije se poročajo na rek obrazcu 1001. Ker obrazec 1001, ki ste ga do sedaj uporabljali, 

vsebuje tudi razmerje redno delo (ki ga sedaj poročate na 1002 rek obrazcu in zanj uveljavljate 

delno oprostitev prispevkov) je potrebno pripravit predlogo za nov rek obrazec 1001 refundacije, 

kjer se bo poročalo le razmerje za refundacije in morebitno čakanje na delo nad uredbo. Kajti 

država vam povrne prispevke le do nadomestila za Čakanje oz. Varstvo otrok do povprečne bruto 

plače, prispevki nad tem zneskom pa gredo v breme delodajalca. 



ČAKANJE NA DELO/VARSTVO OTROK NAD UREDBO (nad povprečno bruto plačo in za ta 

znesek niste upravičeni do oprostitve prispevkov) 

Postavite se v željeno obdobje  Nastavitve  Imena razmerij  Poiščete razmerje, ki je 

še prostoGa poimenujete 

 

 

Meni Vnosi  Davki in prispevki  Spremeni  Zapišete odstotke vseh prispevkov in 

dohodnine 

 

Pri vseh prispevkih je potrebno imeti zapisan odstotek prispevka (razen pri razliki do min.plače  

in neplačani odsotnosti) pri dohodnini pa vrednost 1 ali 25. Pomoč pri izpolnjevanju naj vam 

tokrat bo razmerje Redno delo. Kot so podatki za prispevke in dohodnino napolnjeni tam, 

jih je potrebno imeti tudi na razmerju Nadomestilo nad uredbo. 



 

 

Meni Vnosi  Tipi postavk  Dodaj  Vnesete novo postavko s prosto številko 

 

Formulo v postavki Čakanje na delo, Varstvo otrok (do uredbe) vi že imate, ker ste to postavko 

v večini že uporabili pri obračunu plače meseca marca 2020. Spodaj je primer formule iz našega 

testnega okolja, kjer imamo formulo pripravljeno tako, da postavka Čakanje do uredbe 

obračuna znesek le do povprečne bruto plače za nadomestila (za katera lahko uveljavljate 

oprostitev vseh prispevkov). Druga postavka pa razliko nad to uredbo (za ta znesek se 

obračunajo vsi prispevki). 

 Za vas to postavko nad uredbo prilagodimo glede na vaše nastavitve (spodaj so podatki našega 

testnega okolja) postavk in pomožnih zneskov za povprečje 3 mesecev. V kolikor to želite, nam 

prosimo to napišite v obliki zahtevka na naši spletni strani https://pro-bit.si/. 

https://pro-bit.si/


 

 

 

 

 

 

 

 

REK OBRAZEC 1001 ZA REFUNDACIJE IN NADOMESTILA NAD UREDBO 

Meni Izpisi  Republika  Obrazec Rek-1 

 

Na izpisih Rek-1 verjetno imate že kakšne predloge. Če boste kliknili vstran iz teh predlog se 

vam bo odprlo novo okno, kjer boste lahko uredili nove nastavitve za nov obrazec. 



 

Izberete vrsto dohodka Plača in nadomestila plače (rek 1001) in na razmerjih vnesite le izbrana 

razmerja za Refundacije in Nadom.nad uredbo ( v kolikor to razmerje imate). V primeru razlike 

do min.osnove za prispevke, je potrebno le te imete ločene od razlike do min.osnove za redno 

delo (za katere lahko uveljavljate oprostitev prispevkov piz). 

 

V primeru, da za razliko do min.osnove nimate ločenega razmerje, je potrebno le to dodati (na 

način, ki je zapisan zgoraj za razmerje refundacije in nadomestilo na uredbo). Vendar je pri tem 

razmerju specifika pri dveh prispevkih (ki se delavcu obračunata, plača ju delodajalec) in 

dohodnini, ki se ne obračuna. Predloga za pravilen zapis davkov in prispevkov naj vam bo že 

vneseno razmerje Razlika do min.osnove. 

Napolnite podatke glede na vaše šifre razmerij. 



 

V kolikor ste drugi delodajalec kakšnemu zaposlenemu, napolnite tudi rubriko 202. 

 

V podatku Neto so zavedene postavke refundiranih boleznin in postavke za nadomestila nad 

uredbo. 



 

Nastavitve shranite pod poljubnim imenom, da boste vedeli za kateri obrazec rek gre. 

 

 

 

 

 

 



Uredite nastavitve še za irek tega obrazca. 

 

 

 

V kolikor imate že shranjene predloge za irek obrazec, kliknete nekje izven seznama. 

 

 

 

 

 

 

 



Šifre vrste dohodka (1101) so napolnjene le pri razmerju refundacije, refundacije Covid in 

razmerju nadomestila nad uredbo. V kolikor poročate tudi razliko do min.osnove za 

refundacije, je pri tem razmerju prazna vrsta dohodka. 

 

 

 

V podatek P01 se na vnesejo postavke za refundacije boleznin in nadomestila nad uredbo. 

Razlika do min.osnove za refundirane boleznine se zapiše v polje P02. 

 

 

 



Polje B01 se napolni z nadomestilom nad uredbo, polje B02 pa s postavkami refundiranih 

boleznin. 

 

V M01 sodi postavka nadomestila Čakanje nad uredbo, v polje M02 pa nadomestilo Višja 

sila/varstvo otrok in refundirane boleznine. 

 

Nastavitve za irek obrazec shranite pod poljubnim imenom. 

 

 

 

 



OBRAZEC 1-ZAP/M 

Povzeto iz spletne strani Ajpes. Nekaj primerov je zavedenih v nadaljevanju, ostale si lahko 

preberete: 

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/10911/Pojasnila_glede_pravilnega_sporocanja_podatk

ov_COVID-19.pdf 

Pojasnila glede pravilnega sporočanja podatkov o plačah na obrazcu ZAP/M v nekaterih izbranih 

specifičnih primerih, ki so posledica izrednih razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa COVID-

19 

Spoštovani, 

 

zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa, ki so (oz. bodo) − prek nekaterih 

sprejetih ukrepov države − med drugim vplivale na obstoječe oblike zaposlitev in/ali 

izplačevanje dohodkov iz delovnega razmerja za čas trajanja epidemije, smo na Statističnem 

uradu RS za nekatere od teh (novih) specifičnih primerov pripravili kratka pojasnila glede 

pravilnega sporočanja podatkov o plačah na obrazcu ZAP/M, ki se v sodelovanju z AJPES izvaja 

v okviru statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah. 

 

Primer 2: 

Oseba, ki je zaposlena za polni delovni čas (40-urna tedenska obveznost), cel mesec ni 

mogla opravljati dela zaradi karantene, odrejene z odločbo ministra za zdravje. V tem času 

je bila zaposlena oseba upravičena do nadomestila plače za čas trajanja karantene v višini 80 

% osnove za nadomestilo plače (tj. 80 % povprečne mesečne plače za polni delovni čas te 

zaposlene osebe v zadnjih treh mesecih). Celotna višina nadomestila plače se izplača v 

breme države. 

Podatkov za to zaposleno osebo se na obrazcu ZAP/M ne sporoča, saj se nadomestilo plače 

ne izplača iz sredstev (v breme) delodajalca, ampak v celoti v breme države. 

 

Primer 4: 

Oseba, ki je zaposlena za polni delovni čas (40-urna tedenska obveznost), je bila s strani 

delodajalca cel mesec napotena na začasno čakanje na delo. V tem času je bila zaposlena 

oseba upravičena do nadomestila plače za čas začasnega čakanja na delo v višini 80 % 

osnove za nadomestilo plače (tj. 80 % povprečne mesečne plače za polni delovni čas te 

zaposlene osebe v zadnjih treh mesecih). Celotna višina nadomestila plače se izplača v 

breme države. 

Podatkov za to zaposleno osebo se na obrazcu ZAP/M ne sporoča, saj se nadomestilo plače 

ne izplača iz sredstev (v breme) delodajalca, ampak v celoti v breme države. 

 

 

 

 

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/10911/Pojasnila_glede_pravilnega_sporocanja_podatkov_COVID-19.pdf
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/10911/Pojasnila_glede_pravilnega_sporocanja_podatkov_COVID-19.pdf


 

Primer 8: 

Oseba, ki je zaposlena za polni delovni čas (40-urna tedenska obveznost), je bila cel mesec 

odsotna z dela zaradi kratkotrajne bolniške odsotnosti, za kar je upravičena do nadomestila 

plače v višini zakonsko predpisanega odstotka osnove za nadomestilo plače.  

V kolikor breme izplačila nadomestil plače za vse bolniške odsotnosti (tudi 

kratkotrajne) za čas trajanja epidemije koronavirusa od prvega dne odsotnosti nosi 

ZZZS in ne delodajalec, se podatkov za to zaposleno osebo na obrazcu ZAP/M ne sporoča, 

saj se nadomestilo plače v tem primeru ne izplača v breme (iz sredstev) delodajalca, ampak 

v celoti v breme ZZZS. 

 

Primer 12: 

Pojasnilo glede pravilnega sporočanja (izpolnjevanja) podatkov o bruto izplačanih plačah 

za mesec, za katerega se poroča, in neto plačah (polji AOP 001 in AOP 024 na obrazcu 

ZAP/M), v primeru, ko je zaposlena oseba prejela krizni dodatek v višini 200 evrov (ker 

je delala in ker njena zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače).  

Po metodologiji statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah je znesek 

kriznega dodatka vključen v znesek bruto izplačanih plač za mesec, za katerega se 

poroča (polje AOP 001 na obrazcu ZAP/M), saj se izplača v breme (iz sredstev) delodajalca. 

Znesek kriznega dodatka je tudi v celoti vključen v znesek neto plač (polje AOP 024 na 

obrazcu ZAP/M), saj je krizni dodatek oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVODILA ZA UREDITEV NASTAVITEV OBRAZCA 1-ZAP/M 

Meni Izpisi  Republika  Obrazec 1-ZAP/M  Shranjena predloga za obrazec oz. se vam 

nastavitve obrazca že odpro 

 



 

 

V podatku Bruto odstranite postavki za nadomestilo Čakanje na delo, Varstvo otrok do uredbe 

(v kolikor uveljavljate vračilo nadomestila) in dodate pomožno postavko za Krizni dodatek. 

Nastavitev shranite pod že obstoječo predlogo, če te še nimate si jo shranite pod imenom 

obrazca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAKONSKE SPREMEMBE glede podatka na  

Potrdilo o zadržanosti 
Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na 

zahtevo delodajalca 

V Uradnem listu št. 12/2020 z dne 28. 02. 2020 je bil objavljen nov Pravilnik o uveljavljanju 

izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca (v 

nadaljevanju Pravilnik), ki je začel veljati 1. 3. 2020, razen 36. člena Pravilnika, ki ureja 

zaokroževanje. 

Novosti pri zaokroževanju so navedene v 36. členu Pravilnika in se nanaša na zaokroževanje 

podatkov o urni osnovi za delo (na štiri decimalna mesta). Ta odločba je začela veljati 1.5.2020. 

S tem datumom smo vam tudi programsko uredili izpis podatkov, kot narekuje zakonodaja.  

POTRDILO O ZADRŽANOSTI V PROGRAMU PRO.3 PLAČE 

Meni Izpisi  Posebni  Potrdilo o zadržanosti/Zahtevek za refundacije  Shranjena 

predloga za izpis oz. se vam nastavitve predloge že odpro 

 

 

 

Kreira se POTRDILO, ki ima zavedeno tudi polje urna osnova za delo (limit). V tem polju je 

sedaj potreben številčen izpis z zaokroževanjem na štiri decimalna mesta, kot prikazuje slika 

spodaj (do sedaj na 2 decimalni mesti). 

FORMULE, KI SO NAVEDENE SPODAJ, VELJAJO LE ZA NAŠ TESTNI PRIMER: VI SI KORIGIRATE 

FORMULE, KI JIH ŽE IMATE. 



 

 

 

 

Na našem testnem primeru razberete, da se podatek črpa iz postavk 995,996 na obračunu 

plače. 

 

 

Ponavadi imate uporabniki tukaj zavedeno urno osnovo, če bi delal (testni primer 2). 

 

 



 

In ta podatek urna osnova/limit na Potrdilu o zadržanosti je potrebno od 1.5.2020 prikazati 

na 4 decimalna mesta. 

Zato smo v plačah Pro.3 pripravili dodelavo, da je ta podatek možno črpati iz nekega 
pomožnega zneska. Če vrednost pomožnega zneska ni izbrana, program deluje kot do sedaj, 
črpa iz seznama naštetih postavk. Če je izbran pomožni znesek bo vrednost črpalo iz izbranega 
pomožnega zneska. 
 

 
 
Kaj je bistvo tega pomožnega zneska? Bistvo tega pomožnega zneska je, da je v njemu 
izračunan bruto na 4 decimalke. Po enaki formuli kot se izračunavata trenutno podatka B na 
tipu 995 in 996. Pri uporabniki so našteti neki drugi tipi postavk in bo potrebno gledati tiste 
tipe kateri so pač našteti v tem seznamu »Urna osnova za delo (limit) / Če bi delal« 
 

PRIPRAVA POMOŽNEGA ZNESKA ZA PRIMER 1: 

Trenutni tip 995:  

 

 

B= 

B_DM(000)+(B_DM(010,015)+B_DM(017)+B_DM(019)+B_DM(048,051))/(P()*100)*40+(B_DM(000)*
POM(14)/100)*P_DM(024)+UN_DM(990,994)+UN_DM(950) 
 
 
 
 
 



Trenutni tip 996: 

 
996 
B= 

(IIF(DMP()=2,POM(25),POM(2)))*FONDM() 
 
Torej morete združit formuli B od 995 in 996 ter ju ob izračunu zapisat v nek pomožni znesek na 4 
decimalna mesta. 
To boste naredili tako, da bomo na neki pomožni postavki zlorabili eno polje, v katerem bomo uporabili 
funkcijo VPOM(... 

 
- parameter A bosta sestavljali formuli B od 995 in 996 
- parameter POM bo predstavljal novo rezerviran/definiran pomožni znesek v katerega bomo 

izračunali "Urno osnovo za delo (limit)" (določimo in poimenujemo ga na zavihku Nastavitve 
 gumb Imena zneskov) 

- parameter D nam predstavlja št. Decimalnih mest (v našem primeru bomo uporabili 4 
Najprej poiščete prosti pomožni znesek (v kolikor ni nobenega prostega, je potrebno poiskat 
takega, kateri se ne uporablja več... seveda v povezavi  z uporabniki); na spodnjem primeru 
vidimo da je prost pomožni znesek 36: 



 
 

Pomožni znesek smiselno poimenujete. 

 
 

 

Če greste pogledat pomožne zneske na delavca, je seveda še ta pomožni znesek 0, torej še 
moramo sedaj na neko pomožno postavko vključit formulo katera bo prepisala B od 995 in 
996 v ta pomožni znesek 36: 



 
 
 

Sestavite formulo: 
B995= 

B_DM(000)+(B_DM(010,015)+B_DM(017)+B_DM(019)+B_DM(048,051))/(P()*100

)*40+(B_DM(000)*POM(14)/100)*P_DM(024)+UN_DM(990,994)+UN_DM(950) 

 
B996= 

(IIF(DMP()=2,POM(25),POM(2)))*FONDM() 

 
Posamično formulo dodate v dodatni oklepaj/zaklepaj in ju sešteje; to bo predstavljal parameter A v 
funkciji VPOM(...: 

- (B_DM(000)+(B_DM(010,015)+B_DM(017)+B_DM(019)+B_DM(048,051))/(

P()*100)*40+(B_DM(000)*POM(14)/100)*P_DM(024)+UN_DM(990,994)+U

N_DM(950))+((IIF(DMP()=2,POM(25),POM(2)))*FONDM()) 
 

 

Nato še dodate funkcijo VPOM, v kateri pomožni znesek se naj izračunana vrednost napolni in na koliko 
decimalk: 

- VPOM((B_DM(000)+(B_DM(010,015)+B_DM(017)+B_DM(019)+B_DM(048,05

1))/(P()*100)*40+(B_DM(000)*POM(14)/100)*P_DM(024)+UN_DM(990,9

94)+UN_DM(950))+((IIF(DMP()=2,POM(25),POM(2)))*FONDM()),36,4) 
 

Ko imate tako sestavljeno formulo, jo še morate zapisat na neko pomožno postavko v eno izmed 
prostih polj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na testnem okolju vidimo, da ima tip 996 prosto formulo v U in jo uporabite za polnjenje pomožnega 
zneska. 

 
 
Zato zgornjo formulo napolnite v to prosto polje. 

 
 
 
 
 



 
 
Nato potestirate formulo... na delavcu poženete izračun (ali zunanji izračun za vse delavce): 
 

 
 
Ko se vam izračun izvede, moram zapustit delavca in ga ponovno odpret, da program na novo počrpa 
pomožne zneske; če po izračunu kliknete na zapiši delavca, vam bo pomožni znesek 36, kateri se je ob 
izračunu spremenil v ozadju, nazaj prepisalo na vrednost 0; tako kot jo ima delavec pred izvedenim 
izračunom! Zato je potrebno delavca zapustit in ponovno odpret! Če se izvede zunanji izračun tega ni 
potrebno, ker pač noben delavec ni odprt – nismo direkt na delavcu. 
 

 

 

 

Ponovno odprete delavca in preverite pomožni znesek 36... če iamte izračunano predvideno 
vrednost... na 4 decimalna mesta: 
 



 
 
In ko  imate znesek pripravljen, se lahko vrnete na izpis »Potrdilo o zadržanosti / Zahtevek za 
refundacijo«: 

 
 
 
 
In izberem v tem novem polju ta novo definiran pomožni znesek: 
 

 



Ko izberete pomožni znesek, se nam seznam postavk obarva sivo; kar pomeni, da se bo 
podatek črpal iz pomožnega zneska: 
 

 
 
In če sedaj izpišete zahtevek,  vrednost pravilno izračuna na 4 decimalna mesta. 
 

 
 

 

PRIPRAVA POMOŽNEGA ZNESKA ZA PRIMER 2: 

V kolikor imate postavko za urno osnovo za delo (limit) postavko, če bi delal, je postopek 

podoben, vendar formula malo drugačna. 

 

 

 

Ker potrebujete ta podatek zaveden na 4 decimalna mesta, si tako kot v primeru 1, poiščete 

prosti pomožni znesek. 

V kolikor boste imeli dodatna vprašanja pa nas obvestite na elektronski naslov: podpora@pro-bit.si  

 



 

Trenutni tip 998:  

 

 

B= 

B_DM(995)/FONDM() 
 

Uporabite formulo za polnjenje pomožnega zneska, ki ga boste izbrali in,  ki je prost. 

 
- parameter A bo sestavljala postavka 998 
- parameter POM bo predstavljal novo rezerviran/definiran pomožni znesek v katerega bomo 

izračunali "Urno osnovo za delo (limit)" (določimo in poimenujemo ga na zavihku Nastavitve 
 gumb Imena zneskov) 

- parameter D nam predstavlja št. Decimalnih mest (v našem primeru bomo uporabili 4 
 



Najprej poiščete prosti pomožni znesek (v kolikor ni nobenega prostega, je potrebno poiskat 
takega, kateri se ne uporablja več... seveda v povezavi  z uporabniki); na spodnjem primeru 
vidimo da je prost pomožni znesek 36: 

 
 

Pomožni znesek smiselno poimenujete. 

 
 

 

Če greste pogledat pomožne zneske na delavca, je seveda še ta pomožni znesek 0, torej še 
moramo sedaj na neko pomožno postavko vključit formulo katera bo prepisala B od 998 v ta 
pomožni znesek 36: 



 
 
 

Sestavite formulo: 
B998= 

B_DM(995)/FONDM() 
 

Nato še dodate funkcijo VPOM, v kateri pomožni znesek se naj izračunana vrednost napolni in na koliko 
decimalk: 
VPOM(B_DM(995)/FONDM(),36,4) 

 

 

Ko imate tako sestavljeno formulo, jo še morate zapisat na neko pomožno postavko v eno izmed 
prostih polj. 
 
Na testnem okolju vidite, da ima tip 998 prosto formulo v U in jo uporabite za polnjenje pomožnega 
zneska. 
 

 



 

Zato zgornjo formulo napolnite v to prosto polje. 
 

 
 
 
Nato preverite formulo... na delavcu poženete izračun (ali zunanji izračun za vse delavce): 
 

 
 
Ko se vam izračun izvede, moram zapustit delavca in ga ponovno odpret, da program na novo počrpa 
pomožne zneske; če po izračunu kliknete na zapiši delavca, vam bo pomožni znesek 36, kateri se je ob 
izračunu spremenil v ozadju, nazaj prepisalo na vrednost 0; tako kot jo ima delavec pred izvedenim 
izračunom! Zato je potrebno delavca zapustit in ponovno odpret! Če se izvede zunanji izračun tega ni 
potrebno, ker pač noben delavec ni odprt – nismo direkt na delavcu. 
 

 



 

 

 

Ponovno odprete delavca in preverite pomožni znesek 36... če imate izračunano predvideno 
vrednost... na 4 decimalna mesta: 
 

 
 
In ko  imate znesek pripravljen, se lahko vrnete na izpis »Potrdilo o zadržanosti / Zahtevek za 
refundacijo«: 

 



 
 

In izberete v tem novem polju ta novo definiran pomožni znesek 
 

 

Ko izberete pomožni znesek, se nam seznam postavk obarva sivo; kar pomeni, da se bo 
podatek črpal iz pomožnega zneska. 
 

 
 

Nastavitev si shranite kot novo predlogo. 
 

 

In če sedaj izpišete zahtevek,  vrednost pravilno izračuna na 4 decimalna mesta. 
 
 

 

 

 



 

 


