
 
 

 
Povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije 

OBRAZEC 1 ZAP/M 
 
 
 

1. Zaključek plač / Izpis obrazca 1-ZAP/M / Dodana polja  
a. Subvencija minimalna plača 50 eur  
b. VP opravljene ure 
c. Plača brez dodatkov 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Pomen polj na obrazcu 
 

a. Subvencija minimalna plača 50 eur 
o Kljukica pomeni, da vam bo v obrazcu ZAP/M obdelalo in izpisalo 

podatke za delavce, pri katerih ste upravičeni do povračila mesečne 
subvencije v znesku 50 eur oziroma v sorazmernem znesku.  

o Program najprej preveri kateri delavci imajo obračunano vrsto izplačil – 
Minimalna plača (Nastavitve/nastavitve parametrov/Dodatki/invalidnina/ 
dodatek do minimalne plače -DodMinPl).  
 

 
 

o Za delavce, ki imajo izplačano razliko do minimalne plače, se po formuli  
(glej opis VP opravljene ure), izračuna znesek subvencije.  
 

o Če kljukice nimate, se generira ZAP/M obrazec, kot do sedaj. 
 
 

b. VP opravljene ure 
 

o Izberete Vrste izplačil za redno delo in praznik. Iz teh ur se izračuna 
sorazmerje subvencije glede na mesečno kvoto ur. 

 
o Formula za izračun: znesek subvencije  

 
Znesek = 50 € *ure delavca / mesečni fond ur  

 
 

Ure delavca : 
- so vpisane ure delavca na mesečnih podatkih iz označenih vrst izplačil 

(redno delo in praznik). 
 

Mesečni fond ur: 
- podatek se bere iz obrazca Podatki o obračunu polje Mesečna kvota ur. 
- Če za obračun plače uporabljate fond ur stroškovnega mesta, se bere iz 

Stroškovnega mesta (Mesečni vpisi / Podatki o obračunu / Obrazec 
zavihek Faktorji stroškovnega mesta)  



 
 
 
 
 

o Primeri (Primer 2: za delo s krajšim delovnim časom): 
 

Primer 1: delavec je v januarju koristil 2 dni dopusta, 5 dni je bil na bolniški, 1 dan je bil odsoten zaradi 

praznika, ostale dni je opravljal delo. Opravil je tudi 6 ur nadurnega dela. Delavec ima sklenjeno 

pogodbo za polni delovni čas, 40 ur tedensko. 

50 * (104 + 8) / 168 = 33,33 eur 

Ure rednega dela, so vse ure opravljene delovne ure, za katere se delavcu obračuna plača. Pri 

preračunu sorazmernega dela subvencije MP se upoštevajo tudi ure praznikov, ko bi delavec sicer (če 

ne bi bilo praznika) opravljal delo. Ne upoštevajo se morebitne nadure. 

 

Primer 2: delavec je v januarju koristil 2 dni dopusta, 5 dni je bil na bolniški, 1 dan je bil odsoten zaradi 

praznika, ostale dni je opravljal delo. Delavec ima sklenjeno pogodbo za skrajšan delovni čas 6 ur 

dnevno, pri čemer je pri delodajalcu kot polni delovni čas določen delovni čas 40 ur tedensko. 

50 * (78 + 6) / 168 = 25,00 eur 

Skupna odsotnost: 2 + 5 + 1 = 8 dni,  Dnevi, ko je delavec opravljal delo je skupno 13 dni,  pri delovni 

obveznosti 6 ur dnevno to znaša 78 ur. 

 
VIR: 

https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp7

_na_davcnem_podrocju_1/#newsList 

 
c. Plača brez dodatkov 

 
o Izbere se formulo, ki predstavlja osnovno plačo delavca.  

Če formule nimate, jo je potrebno kreirati. Pri formuli pazite, da ne 
uporabite karkoli od ur ali vrst izplačil (npr. ur iz mesečnih podatkov ali 
iz fonda ur prav tako ne uporabite recimo brezpogojne faktorje iz vrst 
izplačil).  

 
o Generiranje formule je odvisno od načina izračuna plače v podjetju – 

izračun glede na PR, bruto znesek, …, itd.  
 

o Primer formule:  
▪ {Delavci_Plače.Število_točk} * {Podatki_obračuna.Vrednost_točke} 

 
 
 
 
 
 

https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp7_na_davcnem_podrocju_1/#newsList
https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp7_na_davcnem_podrocju_1/#newsList


 
 
 
 

3. Izpis ZAP/M 
 

o Sorazmerni znesek subvencije se odšteje v poljih A001, A007 in A024. 
 

o V polju A007 se najnižja izplačana plače zniža za sorazmerni del 
subvencije (ni nujno, da ima najnižjo plačo tisti, ki dobi tudi subvencijo). 

 
o Poleg izpisa ZAP-M obrazca in generiranja datoteke,  se izpiše tudi 

seznam delavcev, ki se jim je izračunala subvencija.  
 

o Podatki na izpisu: 
▪ Davčna številka 
▪ Priimek in ime delavca 
▪ Plača brez dodatkov 
▪ Mesečni fond ur polnega delovnega časa 
▪ Ure rednega dela (redno delo + praznik) 
▪ Znesek subvencije 

 
 

4. Arhiv/ Izpis obrazca 'Obrazec 1 – ZAP/M' iz arhiva 
a. Obrazec pod enakimi pogoji lahko izpisujete tudi iz arhiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pomoč pri navodilih in nastavitvah: 
 

1. Mateja Kobal, 051 355 829, mateja.kobal@perftech.si 
2. Tanja Žerjav,  041 709 538, tanja.zerjav@perftech.si 
3. Tjaša Kobal ,  040 943 951, tjasa.kobal@perftech.si 

 
Pri pomoči in nastavitvah se storitve obračunajo na storitvenem nalogu. 
 
Za vse tehnične težave so vam na voljo na naši podpori: 

4. Helpdesk, 045 790 127, apo-podpora@perftech.si 
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