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Spremljanje zgodovine sprememb 
 
Zgodovina verzij: 

Verzija Avtor Datum 
spremembe 

Opombe 

0.1 (inicialna) REK skupina 2.3.2012  

0.2 REK skupina 26.6.2013 Dopolnitve v poglavjih: 
- 7.1.1 Seznam vrst dokumentov 
- 7.3 Popravki 
- 9.4.2 Primer izpolnjevanja kumulativnih 
obrazcev 
- 13.1 Obračunavanje in plačevanje 
prispevkov 
Dodano novo poglavje 12.2 
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1 Namen dokumenta 

Namen dokumenta je na čim bolj preprost in jasen način prikazat postopek 
izpolnjevanja REK obrazcev prek sistema eDavki. 

2 Postopek oddaje novega dokumenta 

Za oddajo novega REK obrazca poiščete v navigacijskem meniju na levi strani povezavo 
»Nov Dokument« in v razdelku  »PODO – Prispevki in davčni odtegljaji« izberete REK 
obrazec, ki ga želite oddati.  
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S klikom na izbrani REK obrazec se odpre nova ekranska maska, na kateri je potrebno 
vpisati vrednost v polje »Datum izplačila« (predizpolnjen je tekoči datum, ki pa ga lahko 
spremenite za največ 30 dni v prihodnost), nato kliknete gumb »Naprej«  
 

 
 
in preidete na naslednjo ekransko masko, kjer se pod zasenčenim datumom izplačila 
nahaja polje »invalidsko podjetje«, ki ga spremenite v kolikor se razlikuje od vrednosti, 
ki vam jo prikažemo. (Polje »Invalidsko podjetje« je predizpolnjeno s podatki, ki jih 
imamo v davčnem registru). Vrsto dohodka pa izberete s klikom na spustno vrstico. V 
spustni vrstici  so zajete vse vrste dohodka, ki so na razpolago za izbran REK obrazec.  
 

 
 
Pod spustno vrstico vrste dohodka se nahaja še spustna vrstica z vrsto dokumenta, ki je 
privzeto prednastavljena na »O-original«, lahko pa jo spremenite v kolikor želite oddati 
drugo vrsto dokumenta. 
 

 
 
Za več informacij v zvezi z različnimi vrstami dokumentov glej poglavje 6.  
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Kliknete gumb Naprej za prehod na novo ekransko masko. 
 

 
 
Po izbiri vrste dohodka in vrste dokumenta se pojavita še polja »Povprečenje« in polje 
»Izplačilo«.  
 
V polje »izplačilo« vpišete obdobje (MM.LLLL) za katerega izplačujete dohodek. Polje 
»Povprečenje« je podrobneje razloženo v nadaljevanju. 

2.1 Povprečenje 

Kdaj in kako se izbere  polje »Povprečenje« (010a)? 
 
Povprečenje obkljukate, v kolikor izplačujete dohodek ki se izplačuje za preteklo leto ali 
več preteklih let. V tem primeru bosta pri »Izplačilu« dva vnosna polja, kjer vpišete 
začetek in konec obdobja izplačila za katerega izplačujete dohodke (npr. 01.2011 – 
12.2011).  V kolikor se izplačila nanašajo na tekoče leto se ne izpolnjuje polja za 
»Povprečenje«. 
  

 
 
Po vnosu vseh potrebnih podatkov kliknete gumb Naprej. Tako pridete na ekransko 
masko za vnos dokumenta za izbrani Datum izplačila, Vrsto dohodka in Izplačilo. 
Podatke, ki ste jih izbrali na predhodnih ekranskih maskah, ni več možno spreminjati. 
Če želite spremeniti katerega od teh podatkov, morate iti z gumbom Nazaj do  ustrezne 
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ekranske maske in ponovno vpisati nove vrednosti, ali pa uporabite gumb Prekini na 
dnu obrazca, ki vas vrne na začetek.  
 

  
Vsako vrsto dohodka je potrebno oddati na novem dokumentu. Enako pravilo velja tudi 
pri uvozu podatkov. Dokument mora vsebovati zbirne in individualne podatke. 

3 Vrste polj 

Polja na obrazcu so različno obarvana in imajo svoj pomen: 
 

 Bela polja so vnosna polja in imajo lahko določene kontrole, ki se izvajajo, ko se 
uporabi gumb Izračun ali Oddaj vlogo 

 Siva polja niso vnosna (ni možen vnos za to vrsto dohodka) 

 Marelična polja so vnosno izračunana polja  
o Pri uporabi gumba »Izračun« se vrednosti samodejno izračunajo  
o Lahko pa jih vnesete in uporabite gumb Oddaj vlogo, pri čemer se izvedejo 

kontrole. Če vrednosti vnašate ročno, nato pa uporabite gumb Izračun, se 
bodo vnesene vrednosti prepisale z izračunanimi po formuli, ki je definirana 
za posamezno polje. 
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4 Funkcije tipk na obrazcu 

Tipke na Dokumentu imajo različen pomen in sicer: 
 

 
 

 Izračun - vsa marelična polja se izračunajo, hkrati pa se izvedejo še vse kontrole, 
ki prikažejo morebitne kritične oziroma nekritične napake. »Izračun« v zbirnem 
delu, izvede izračun in kontrolo tako na zbirnem delu kot na analitičnem delu. 
»Izračun« v analitičnem delu, izvede kontrolo le na analitičnem delu. Za 
aktivacijo tipke »Izračun« se morate strinjati z navedenim opozorilom, ki je 
naveden nad tipko: 

 
Opozorilo! 
 
S klikom na tipko »Izračun« prevzamete zneske po algoritmih vgrajenih v 
eDavkih. Ti zneski se lahko (v okviru zaokrožitvenih toleranc) razlikujejo od 
zneskov v vašem izvirnem REK dokumentu, zato morate zneske na plačilnih 
nalogih uskladiti z zneski v stolpcu »Za plačilo« na eDavkih. 

 
V kolikor se s tem ne strinjate pustite okence pri »Opozorilo sem prebral« prazno, 
sicer obkljukajte.  

  
 Shrani začasno - začasno shranimo, lahko tudi »nepreverjen« dokument. 

 Pripravi vlogo - izvedejo se vse kontrole - če na dokumentu ni kritičnih napak, je 
dokument pripravljen za oddajo. 

 Izvozi - omogoča izvoz dokumenta v PDF, XML in CSV (samo analitični del) 
obliki.   

 Natisni - natisne dokument. 
 Prekini - vrnemo se na osnovno ekransko masko. 
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5 Vrste napak 

Napake so razdeljena na: 
 

 Kritične napake – oddaja dokumenta ni možna, lahko ga le Shranite začasno. 
 Nekritične napake – oddate dokument tako, da kliknete na gumb Naprej. 

Nekritične napake se izpišejo šele, ko ste odpravili vse kritične napake. 

6 Tolerance 

Izračunljiva polja:  
 

 Vsa polja, ki so vnosno izračunana (marelične barve) imajo določeno dopustno 
mejo odstopanja od izračunane vrednosti oziroma toleranco  

 Toleranca je odvisna od števila zaposlenih in izračunana po sledeči formuli:  

Toleranca = vnosno izračunano polje + T      

K
poljepolje

T *
2

014013
  

 Vsako  vnosno izračunano polje ima definiran svoj K. Najnižja vrednost 
spremenljivke K je 0.02. 

 Če vpisana vrednost odstopa od izračunane vrednosti po formuli znotraj 
tolerance, vas bo sistem spustil naprej brez opozorila o napaki. Če je odstopanje 
večje pa se izpiše kritična napaka.     
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7 Vrste dokumentov 

7.1 Splošno za vse obrazce 

Vsi obrazci so sestavljeni iz osnovnega obrazca, v katerem so zbrani zbirni podatki za vse 
zaposlene, ter iz analitičnih podatkov za vsakega zaposlenega.  
Iz zgoraj navedenega pravila je izvzet obrazec za uveljavljanje olajšav za vzdrževane 
družinske člane (VDC), ki se oddaja enkrat letno ob zadnjem izplačilu oziroma najkasneje 
do 31.12. tekočega leta. 

7.1.1 Seznam vrst dokumentov 

Polji DocumentTypeID (Vrsta dokumenta) in DocumentTypeName (Naziv dokumenta) se 
nahajata v posameznih XML shemah, pri čemer so vrednosti za vse sheme enake in imajo 
spodnje  vrednosti: 
 

DocumentTypeID 
(Vrsta 
dokumenta) 

DocumentTypeName  
(Naziv dokumenta) 

Na obrazcu se popravlja  

O Original  
R Oddaja obrazca po izteku roka – 52. člen ZDavP-2  
S Storno osnovni obrazec in analitika  
P Popravek REK do 60 dni po datumu predložitve (po 

53. Členu ZdavP-2)  
osnovni obrazec in analitika 

Z Popravek REK do 12 mesecev  osnovni obrazec in analitika 
I Samoprijava  osnovni obrazec in analitika 
V Popravek s povečanjem oz. znižanjem obveznosti osnovni obrazec in analitika 
A Popravek Analitike analitika 
D Delno plačilo analitika 

 
V nadaljevanju so tipi dokumentov natančneje definirani. 
 
Pri vseh REK obrazcih je možno oddajati naslednje vrste dokumentov: 
Original, več vrst Popravkov ali Storno dokument, ki bodo v nadaljevanju natančneje 
opredeljeni.  

7.2 Original 

Original je prvi dokument, ki ga oddajate za izbran REK obrazec, datum izplačila, vrsto 
dohodka in izplačilo. Za isti nabor podatkov (REK obrazec, datum izplačila, vrsta dohodka 
in izplačilo) lahko oddate več originalov. 
 
 
Pri REK obrazcih imamo naslednje vrste originalov: 
 

 Original = O 
 Po 52. čl. ZDavP-2 oddaja po izteku roka  = R - Davčni zavezanec odda obračun REK 

v primeru, če iz opravičljivih razlogov (utemeljenih razlogov, ki jih davčni zavezanec 
ni mogel predvideti oziroma vplivati na njihov nastanek oziroma jih preprečiti) le 
tega ni mogel predložiti na dan izplačila dohodka. Obračunu mora biti priložen 
predlog za predložitev obračuna po datumu izplačila dohodka. Če davčni zavezanec 
ne predloži obračuna REK hkrati s predlogom, davčni organ določi datum za 



 

DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

 OSNOVNA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE REK OBRAZCEV 

9 

predložitev obračuna REK s sklepom. V tem primeru mora davčni zavezanec 
predložiti obračun REK v roku določenim s sklepom in priložiti sklep kot prilogo 
obračunu REK.  

 
 Po 55. čl. ZDavP-2 samoprijava (pri zvišanju) = I - Zavezanec lahko predloži 

samoprijavo kot original oziroma kot popravljen davčni obračun vsak trenutek, 
najpozneje do vročitve sklepa o začetku davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma 
do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka. Zavezanec lahko 
predloži samoprijavo ob izpolnjevanju pogojev iz 55. člena ZDavP-2. Originalu ali 
popravku mora zavezanec obvezno priložiti izpolnjeno Prilogo 4 iz Pravilnika o 
izvajanju ZDavP-2.  
 

 Popravek D – delno plačilo (velja do 31.12.2012) 

7.3 Popravki 

Pri REK obrazcih imamo na voljo naslednje popravke: 
 
 Po 53. čl. ZDavP-2 popravek do  60 dni  = P 
 Po 54. čl. ZDavP-2 popravek do 12 mesecev (pri znižanju ) = Z  
 Po 55. čl. ZDavP-2 samoprijava (pri zvišanju) = I  Pri samoprijavi se lahko odda tudi 

popravek na samoprijavo 
 Popravek s povečanjem oz. znižanjem obveznosti = V – Zavezanec vloži tovrsten 

popravek, če le tega vlaga po zakonsko določenem roku za predložitev popravka, pri 
tem pa ne uporabi drugih možnosti za oddajo popravka obračuna - popravek po 53. 
ali 54. členu ZDavP-2, ali popravka, ki se predloži na podlagi samoprijave.  

 
Pri zgoraj naštetih popravkih se vedno popravlja osnovni obrazec in analitika 
 

7.3.1 Pravila pri izvajanju popravkov: 

Popravek lahko izvajate samo v primeru, da imate predhodni dokument. Popravek se lahko 
izvaja samo na zadnjem veljavnem dokumentu. Primer: oddali ste original, nato popravek. 
Če želite ponovno izvesti popravek, ga lahko izvedete le na že popravljenem dokumentu. 
Ker imate lahko več originalov za isti nabor podatkov (REK obrazec, datum izplačila, vrsto 
dohodka in izplačilo), je potrebno vedeti, kateri predhodni dokument (original, popravek) 
želite popraviti z novim dokumentom. Vsak popravek ima dve referenci na predhodni 
dokument, ki bosta kasneje natančneje pojasnjeni. 
 
»Analitični popravek« in »delno plačilo« imata drugačne lastnosti, kot zgoraj omenjeni 
popravki zato imata svoja pravila: 

 
 Rok za oddajo analitičnega popravka je 31.12.LLLL + 4 glede na leto datuma 

izplačila 
 
 Delna plačila pa so neomejena in se oddajo, ko se izvede plačilo davkov in 

prispevkov 
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7.3.2 Postopek oddaje popravka 

V navigacijskem meniju na levi strani izberete povezavo »Vloženi dokumenti«.  
 

 
 
Odpre se seznam vloženih dokumentov. V kolikor dokumenta ne vidite na seznamu ga 
lahko poiščete tako, da vnesete številko dokumenta ali prek iskalnih parametrov poiščete 
želeni seznam dokumentov iz katerega izberete tistega, ki ga želite popraviti. 
 

 
 
Odprite želeni dokument, tako da kliknete na Številko dokumenta. 
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Odpre se nova zaslonska maska oz. obrazec s predizpolnjenimi podatki, ki pa ga še ni 
možno urejati. 

 

 
 

Iz spustnega seznama izberite želeno vrsto popravka in kliknite na tipko »Popravek«. 
Obrazec je sedaj možno urejat.  Popravljate lahko podatke vnosnih polj (bela ali 
marelična polja), pri tem so izjema polja   »Izplačilo«, »Datum Izplačila« in 
»Kumulativa«, ki jih ne morete spreminjati. Popravek teh polj je možen s stornacijo in 
ponovno vložitvijo dokumenta. 
 
Popravek se lahko izvaja samo na zadnjem veljavnem dokumentu. Primer: oddali ste 
original, nato popravek. Če želite ponovno izvesti popravek, ga lahko izvedete le na že 
popravljenem dokumentu. Ker imate lahko več originalov za isti set podatkov (REK 
obrazec, datum izplačila, vrsto dohodka in izplačilo), morate vedeti, kateri predhodni 
dokument (original, popravek) želite popraviti z novim dokumentom. Vsak popravek 
ima referenčno številko na predhodni dokument, ki ga v primeru vnosa, sistem 
samodejno določi. To velja ko popravljate dokument ročno, prek ekranskega vnosa 
eDavkih. 
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7.3.3 Uvažanje popravka  

Sistem eDavki omogoča oddajo popravka tudi prek uvoza. 
 
Najprej poiščete original dokument, ki ga želite popraviti in si zapišite njegovo EDP 
številko (primer: EDP-DŠ-XX  EDP-12345678-1). Nato pripravite pravilne podatke, v 
XML datoteki, pa popravite spodnje dve vrstici: 
 
<DocumentTypeID>O</DocumentTypeID> 

<DocumentTypeName>Original</DocumentTypeName> 

 
Tip dokumenta ni več original ampak popravek originala, kar mora biti definirano, tako 
kot kaže spodnja slika. 
 
<DocumentTypeID>P</DocumentTypeID> 

<DocumentTypeName>Popravek do 60 dni po datumu predložitve (po 53.čl. ZDavP-2)</DocumentTypeName> 

 
Takoj za zgornjimi vrsticami dodate še vrstici, ki se sklicujeta na prejšnji dokument: 
 
<CorrectionForDocument>EDP-48889679-3937</CorrectionForDocument> 

<CorrectionForAnaliticalData>EDP-48889679-3937</CorrectionForAnaliticalData> 

 
Tako pripravljen popravek nato uvozite v eDavke.  
 
Na tak način lahko oddajate naslednje tipe popravkov: P – popravek do 60 dni, Z – 
popravek do 12  mesecev, I – samoprijava, A – popravek analitike, D – delno plačilo. 
 
Opozorilo: XML datoteka ne sme vsebovati praznih polj oz. polj brez vrednosti (npr: 
<A002/> oz. <A002></A002>). Sistem bo v takih primerih javil kritično vsebinsko napako, 
posledično oddaja ne bo možna.  
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7.3.4 Določanje referenc 

Dokument  Identifikacijska 
številka 
dokumenta 

Referenca na 
predhodni 
osnovni 
dokument 

Referenca na 
predhodni 
dokument-
analitika 

Opombe 

Primer 1 – popravek sintetičnega in analitičnega dela 
Original  EDP- DŠ-1    Ni referenc (prazni ) 
Prvi 
Popravek 
Osnovnega + 
Analitike 

EDP-DŠ-2 EDP- DŠ-1 EDP- DŠ-1 Obe referenci morata biti 
izpolnjeni, če gre za 
popravek, ne glede na to, 
za kakšen popravek gre. 

Popravek  
Osnovnega + 
Analitike  

EDP- DŠ-3 EDP- DŠ-2 EDP- DŠ-2 Spremenita se obe 
referenci zaradi popravka 
v prejšnji točki.  

Primer 2 – popravek analitičnega dela 
Original  EDP- DŠ-1    Ni nobene reference.  
Prvi 
Popravek  
Analitike 

EDP-DŠ-2 EDP- DŠ-1 EDP- DŠ-1 Obe referenci morata biti 
izpolnjeni, ne glede na to, 
za kakšen popravek gre.  

Popravek  
Analitike  

EDP- DŠ-3 EDP- DŠ-1 EDP- DŠ-2 Spremeni se samo 
referenca na predhodni 
dokument-analitika, ker 
je bil prejšnji popravek 
samo na analitičnih 
podatkih. 

Primer 3 – kombinacija primerov 1 in 2 
Original  EDP- DŠ-1    Ni nobene reference. 
Prvi 
Popravek 
Analitike  

EDP-DŠ-2 EDP- DŠ-1 EDP- DŠ-1 Obe referenci morata biti 
izpolnjeni, ne glede na to, 
za kakšen popravek gre.  

Popravek  
Analitike  

EDP- DŠ-3 EDP- DŠ-1 EDP- DŠ-2 Spremeni se samo 
referenca predhodni 
dokument-analitika. 

Popravek  
Osnovnega + 
Analitike 

EDP- DŠ-4 EDP- DŠ-1 EDP- DŠ-3 Spremeni se samo 
referenca predhodni 
dokument-analitika. 

Popravek  
Osnovnega + 
Analitike 

EDP- DŠ-5 EDP- DŠ-4 EDP- DŠ-4 Spremenita se obe 
referenci. 
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7.4 Storno 

Storno se uporablja v primeru, ko smo oddali dokument za: 
 napačnega zavezanca 
 nepravilen datum izplačila 
 nepravilno vrsto dohodka 
 nepravilno izplačilo 
 če je bilo izbrano nepravilno »povprečenje« 
 ali če je pri REK 1 obrazcu bilo nepravilno izbrano polje 004 Invalidsko podjetje 

 
Storno se lahko izvaja samo na zadnjem veljavnem dokumentu. Vsak storno dokument 
ima referenci na predhodni dokument, pri čemer je postopek enak, kot je opisano v 
navodilih pri popravku. 
 
Odprete dokument, ki ste ga že oddali in ga želite stornirati ter kliknete na gumb 
»Storno«.  
 

 
 
Prikaže se vnosna ekranska maska, na kateri je potrebno iz spustne vrstice obvezno 
izbrati enega od zgoraj navedenih razlogov. V kolikor kot razlog za stornacijo izberete 
razlog »drugo«, je potrebno na kratko napisati komentar, zakaj izvajate storno. 
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Storno se lahko izvaja samo na zadnjem veljavnem dokumentu. Vsak storno dokument 
ima referenco na predhodni dokument pri čemer je postopek enak, kot je opisano v 
navodilih pri popravku. Pri stornu je obvezna oddaja prilog, na kar vas sistem tudi 
opozori. 

8 Priloge k obrazcem 

Za vsak vložen dokument lahko oddate tudi priloge. To storite tako, da v  meniju 
Dokumenti izberete možnost »Dodajanje priloge«, nato kliknete »Izberite dokument, 
katerega želite dopolniti s prilogo«.  
 

 
 
Prikaže se seznam vloženih dokumentov. Dokument odprete s klikom na njegovo EDP 
številko. 
 
Odpre se dokument. 
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S klikom na gumb »Prebrskaj (4.)…«, poiščete datoteko in kliknete »Prenos datoteke«. 
Prilog za posamezen dokument je lahko največ 20.   
 

 

9 REK 1 

9.1 Priloga davka na izplačane plače (DIP) 

Za vrste dohodka 1001, 1091, 1098 in 1095  z datumom izplačila do 31.12.2008 je za 
neinvalidska podjetja obvezna oddaja DIP priloge. DIP priloge ne oddajajo invalidska 
podjetja in »veleposlaništva«. 
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9.2 Vnos vrednosti polja Izplačilo pri vrsti dohodka 1095 in 1098 

Za vrsto dohodka 1095 in 1098 je potrebno vpisati pri polju »Izplačilo« začetek in konec 
obdobja, na katerega se nanaša izplačilo.  
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9.3 Vnos DIP priloge pri vrsti dohodka 1095 in 1098 

Za vrsto dohodka 1095 in 1098 je potrebno izpolniti toliko DIP prilog kolikor je bilo 
izplačil. Primer: za obdobje od  maja 2007 do vključno junija 2007, se prikažeta DIP 
prilogi za naslednji Izplačili 5.2007, 6.2007. Zneskovne vrednosti, ki se vpišejo v kolono 2 
(Znesek bruto plače vseh zaposlenih v razredu) in kolono Znesek Davka pa se nanašajo 
na to izplačilo za 1095 niso kumulativne, medtem, ko so za 1098 kumulativne vrednosti. 
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9.4 Zaporedna številka izplačila 

Kot že samo ime pove to polje predstavlja zaporedno številko izplačila in se uporablja v 
primerih, ko je dohodek za posamezno obdobje izplačan v več delih. Zaporedno 
številko izplačila se izpolnjuje so samo pri REK 1 obrazcu, in sicer za naslednje vrste 
dohodka 1001, 1089, 1090, 1091, 1127, 1130, 1131, 1132, 1133, 1140, 1141. Pri teh obrazcih 
se vrednosti ne seštevajo, to pomeni, da v obrazec vpišete le zneske, ki ste jih dejansko 
za tisto obdobje obračunali in tudi plačali. 
 
Ko oddate prvi REK obrazec za regres z vrednostjo zaporedne številke izplačila 1, morate 
vse naslednje obrazce za regres oddati znotraj istega obdobja, isto izplačilo znotraj 
enega koledarskega leta. Primer: za prvo izplačilo ste izbrali obdobje 05.2011 za vse 
ostale datume izplačila za vrsto dohodka 1090 morate izbrati obdobje 05.2011, pri 
čemer se vrednost zaporedne številke izplačila povečuje z vsakim naslednjim 
izplačilom. 
 

9.4.1 Osnovna pravila pri zaporedni številki izplačila: 

 
 Polje »Zaporedna številka izplačila« se samodejno predizpolne glede na 

predhodne oddane dokumente.  Za prvi oddani dokument se v polje vpiše 
vrednost 1. 

 Pri naslednjem izplačilu se vrednost zaporedne številke izplačila poveča za 1. 
 Datum izplačila mora biti enak ali mlajši od predhodnega dokumenta. 
 Na isti dan (datum izplačila) imate lahko več dokumentov za nabor podatkov 

(REK obrazec, datum izplačila, vrsto dohodka in izplačilo).  
 Vrednosti, ki se vnašajo na obrazcu, se ne seštevajo z vrednostmi predhodnih 

dokumentov. 
 Vrednosti v polju »Zaporedna številka izplačila« pri popravku ni možno 

spreminjati. 
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9.4.2 Primer izpolnjevanja kumulativnih obrazcev: 

 
Primer A: izplačilo regresa (vrsta dohodka 1090) za leto 2011 
Regres je bil izplačan v več delih. Prvo izplačilo regresa je bilo dne 15.5.2011, drugo 
izplačilo je bilo 15.6.2011, tretje izplačilo regresa je bilo dne 15.7.2011. 
 
V obrazec REK vnesete obdobje, na katero se nanaša izplačilo regresa (opomba: ker se v 
tem primeru izplačilo regresa  nanaša na april 2011, bo obdobje vpisano v obliki 
04.2011), datum izplačila in zaporedna številka izplačila. 

 

 
 

Primer vnosa podatkov:  
 
- prvo izplačilo 04.2011, datum izplačila 15.5.2011, zaporedna številka izplačila 1  
 

 
 
- drugo izplačilo 04.2011 (opomba: obdobje, na katero se nanaša izplačilo, je enako kot 
pri prvem izplačilu), datum izplačila 15.6.2011, zaporedna številka izplačila 2.  Obrazec 
vsebuje le zneske drugega izplačila. 
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- tretje izplačilo 04.2011  (op.: obdobje, na katero se nanaša izplačilo, je enako kot pri 
prvem izplačilu), datum izplačila 15.7.2011, zaporedna številka izplačila 3. Obrazec 
vsebuje le zneske tretjega izplačila. 
 

 
 
Primer B: izplačilo plače (vrsta dohodka 1001) za mesec januar 2011 
Plača za mesec januar 2011 je bila izplačana v dveh delih in sicer dne 5.2.2011 in dne 
15.2.2011, pri čemer ste se zmotili pri drugem datumu, ki je bil 18.2.2011.  
 
V obrazec REK vnesete obdobje, na katero se izplačilo plače nanaša (opomba: ker se v  
tem primeru izplačilo plače nanaša na januar 2011, bo obdobje vpisano v obliki 01.2011), 
datum izplačila in zaporedna številka izplačila. 
 

 
 
Primer vnosa podatkov: 
 
- prvo izplačilo 01.2011, datum izplačila 5.2.2011, zaporedna številka izplačila 1 

 

 
 
- drugo izplačilo 01.2011(opomba: obdobje, na katero se nanaša izplačilo, je enako kot 
pri prvem izplačilu), datum izplačila 15.2.2011, zaporedna številka izplačila 2. Obrazec 
vsebuje le podate o drugem izplačilu. 
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- Zaradi napačnega datuma izplačila je potrebno izvesti Storno dokumenta na zadnjem 
veljavnem obrazcu. Poiščete drugo izplačilo med vloženimi dokumenti, odprete 
dokument in kliknete gumb Storno.  
 
- Popravek datuma za izplačilo 01.2011, z datumom izplačila 18.2.2011 mora imeti 
vrednost zaporednega izplačila večjo od 1 (predizpolne se vrednost 2, ker je bila prejšnja 
kumulativa stornirana (program se obnaša, kot da je ni bilo). Obrazec vsebuje le 
podatke drugega izplačila. 
 
Primer C: izplačilo plače (vrsta dohodka 1001) za mesec januar 2011 
Plača za mesec januar 2011 je bila izplačana v dveh delih in sicer dne 5.2.2011 in dne 
15.2.2011, pri čemer ste se zmotili pri prvem datumu, ki je bil 8.2.2011. 
 
V obrazec REK vnesete obdobje, na katero se izplačilo plače nanaša (opomba: ker se v  
tem primeru izplačilo plače nanaša na januar 2011, bo obdobje vpisano v obliki 01.2011), 
datum izplačila in zaporedna številka izplačila (1). 
 
Drugo izplačilo 01.2011(opomba: obdobje, na katero se nanaša izplačilo, je enako kot pri 
prvem izplačilu), datum izplačila 15.2.2011, zaporedna številka izplačila 2. Obrazec 
vsebuje le podate o drugem izplačilu. 
 
Zaradi napačnega datuma izplačila je potrebno izvesti Storno dokumenta na zadnjem 
veljavnem obrazcu, tako za prvo izplačilo kot za drugo izplačilo. Poiščete obrazec med 
vloženimi dokumenti, odprete dokument in kliknete gumb Storno. 
 
Postopek oddaje nato ponovite za oba izplačila. 

9.5  Brisanje določenih polj 

Pri vrsti dohodka 1108 lahko polje 606 »Za plačilo« brišete, oziroma vanj vpišete 
vrednost med nič in maksimalno vrednostjo. Ko izbrišete (ali pa vpišete svojo vrednost), 
ne smete več uporabljati tipke Izračun, temveč uporabite tipko Oddaj vlogo. V 
nasprotnem primeru bo sistem ponovno izvedel izračun in vaše vrednosti se bodo 
spremenile (tako na zbirnem kot na analitičnem delu).  
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10 REK 1a 

10.1 Brisanje vrednosti polj 

Pri vrsti dohodka 1020 lahko polji 311 in 312 »Za plačilo«  brišete, oziroma v njiju vpišete 
vrednost med nič in maksimalno vrednostjo. Enako velja tudi za polje 312 »Za plačilo« 
pri vrsti dohodka 1078. Ko izbrišete ali pa vpišete svojo vrednost, ne smete več 
uporabljati gumba Izračun, temveč uporabite gumb Oddaj vlogo. V nasprotnem 
primeru bo sistem ponovno izvedel izračun in vaše vrednosti se bodo spremenile 
(tako na zbirnem kot na analitičnem delu).  

11 REK 1b 

11.1 Priloga davka na izplačane plače (DIP) 

Za vrsto dohodka 1086 je obvezna oddaja DIP priloge za obrazce z datumom izplačila do 
31.12.2009. 
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12 REK 2 

12.1 Priloga posebnega davka na določene prejemke (PDDP) 

Za vrste dohodka 1501, 1505, 1508, 1510, 1513  je obvezna oddaja PDDP priloge, ki je 
sestavni del celotnega obrazca.  
 

 

12.2 Priloga obračna dajatve od začasnega in občasnega dela (ODZOD) 

Za vrsto dohodka 1516  je poleg priloge  PDDP obvezna tudi oddaja ODZOD priloge, ki je 
sestavni del celotnega obrazca.  
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12.3 Brisanje vrednosti polj 

Pri vrsti dohodka 1510 lahko v PDDP vrednost v polju »Osnova« brišete ali, pa vpišete 
svojo vrednost med nič in maksimalno vrednostjo. Tukaj je potrebno vnesti tudi 
vrednost v polje »Znesek davka za plačilo«. Ko zbrišete ali pa vpišete svojo vrednost, ne 
smete več uporabljati gumba Izračun, temveč uporabite gumb Oddaj vlogo. V 
nasprotnem primeru bo sistem ponovno izvedel izračun in vaše vrednosti se bodo 
spremenile (tako na zbirnem kot na analitičnem delu).  
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12.4 Polji 15a in 15b 

Polji »15a« in »15b« morata biti obvezno izpolnjeni, v nasprotnem primeru program ne 
izračuna pavšalnih prispevkov za ZZ in PIZ. V primeru, da pavšalnih prispevkov ni 
potrebno obračunati in plačati, vpišite v polje vrednost 0 (nič). Vrednosti v teh dveh 
poljih sta lahko večji ali enaki nič (15a >=0, 15b >= 0). Vrednost polja »15a« vpliva na 
izračun polja »222« po formuli 15a* stopnja (v danem primeru pavšal). Vrednost polja 
»15b« vpliva na izračun polja »221« po formuli (101-103)*stopnja, če je 15b>0.  
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13 Izpolnjevanje analitičnega dela 

Od 1. julija 2008 dalje, je potrebno poleg zbirnega dela davčni upravi predložiti tudi 
individualne podatke po davčnem zavezancu (iREK) na REK obrazcu, za katerega 
plačnik davka izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj.  
 
V spodnjem delu obrazca je bila v ta namen dodana tabela »Analitični podatki«. Za vnos 
podatkov individualno po posameznem zavezancu, kliknite »Dodaj«.  
 

 
 
Odpre se nova zaslonska maska: 
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V prvem delu se vpišejo podatki o zavezancu. Pri tem mora biti vsaj eno od polj A001 – 
davčna številka in A002 – identifikacijska številka obvezno izpolnjeno (pri REK-1 
obrazcih je polje A002 nevnosno). Polje A003 – Ime in priimek je obvezno.  
 
Analitični del se izpolnjuje ravno tako tudi za nerezidente (pred 1.7. so se podatki 
vpisovali v NER prilogi). V ta namen je tudi polje A004 - Oznaka rezidentstva ter polje 
A004a – Država rezidentstva. 
 
V tabeli »podatki o dohodku« iz spustnega seznama v stolpcu A051 – Vrsta dohodka 
najprej izberete dohodninsko vrsto dohodka, nato pa v isti vrstici v stolpcu A052 - Bruto 
dohodek, vnesete vrednost. Pri vrstah dohodka 1601, 1602, 1701, 1702, 1750, 1751, 1604, 
1703,1704 se na podlagi polja A052 izračunajo še normirani stroški - A053. 
 

 
 
Šifrant z vsemi dohodninskimi vrstami si lahko pogledate v tehničnih navodilih na 
naslovu:  
 
http://www.durs.gov.si/si/aktualno/izkazovanje_davcnega_odtegljaja_v_obracunu_davc
nega_odtegljaja_individualno_po_posameznem_davcnem_zavezancu/. 
 
V naslednji tabeli vnesete vrednost osnove za obračun prispevkov. 
 

 
 
Po uspešnem vnosu zgornjih podatkov kliknite na tipko »Izračun«. Vsa marelična polja 
se avtomatično izračunajo (velja le za analitični del). V primeru klika na »Izračun« v 
zbirnem delu, pa se bodo vrednosti avtomatično izračunale tako na zbirnem kot na 
analitičnem delu. 
 

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/izkazovanje_davcnega_odtegljaja_v_obracunu_davcnega_odtegljaja_individualno_po_posameznem_davcnem_zavezancu/
http://www.durs.gov.si/si/aktualno/izkazovanje_davcnega_odtegljaja_v_obracunu_davcnega_odtegljaja_individualno_po_posameznem_davcnem_zavezancu/
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Kontrole se izvajajo tako na zbirnem delu kot tudi na analitičnem delu, zato v primeru, 
da vas sistem opozori, da se določeni podatki ne ujemajo bodisi na zbirnem delu bodisi 
na analitičnem delu, le-te popravite in ponovno kliknite izračun. 
  
V kolikor vam sistem na analitičnem delu ne javi nobene napake, lahko vnos zaključite s 
klikom na tipko »Shrani«.  

13.1 Obračunavanje in plačevanje prispevkov 

Sedaj pa za primer vzemimo, da so prispevki plačani kasneje kot plača (npr.: 15.5.2011 je 
izplačilo plač, 20.5.2011 pa plačilo prispevkov). V tem primeru se zbirni REK izpolni v 
celoti, polji datum plačila davkov in prispevkov in zaporedno plačilo pa pustite prazno. 
 
 V individualnem REK prav tako izpolnite vsa polja obračunanih zneskov. Ko plačujete 
prispevke pa oddate ponovno celoten obrazec tipa D – delno plačilo kot popravek na 
predhodni dokument (skupni in individualni REK), kjer pa vpišete še datum plačila 
davkov in prispevkov in zaporedno plačilo. Popravek D – delno plačilo je s 1.1.2013 
ukinjen, uporabi se ga lahko le še za izplačila pred 1.1.2013. 
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ter zneske plačanih prispevkov v individualnem REK obrazcu. Polja »Plačani znesek« so 
od 1.1.2013 nevnosna. 
 

 


