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PANTHEON - Plače - napredno 

Tematski sklopi: 

Kadri, Plače  >> 4 šolske ure 

Priporočeno predznanje: Poznavanje modula Kadri/Plače v PANTHEONu in osnove delovno-

pravne zakonodaje. 

Planirani mejniki in vsebinski sklopi: 

1. Nastavitve za obračun Plač  

2. Formule za obračun Plač 

3. Kontrole obračuna plač, avtomatizacija in prenos podatkov 

4. Alternativni modeli obračuna plač in VZ 

 

1. SKLOP |  

Nastavitve za obračun Plač 

V okviru poglavja bomo spoznali nastavitve, na katere uporabniki pogosto pozabimo ali pa jih ne 

nastavimo in imamo tako težave pri obračunu plač in izdelavi obrazcev; 

• Nastavitve v Administratorski konzoli (Kadri in Plače). 

• Nastavitve v Personalni  mapi na področjih: Osnovni podatki, Delovna knjižica, Družinski 

člani, Parametri za izračun plač, Poljubna polja, Računi, Olajšave, Odsotnosti. 

• Nastavitve na Vrsti zaslužka (formule, nastavitve za obrazce kot so REK, ZAP, M4, ostale 

nastavitve). 

• Nastavitve na Vrsti dokumenta (naziv na plačilni listi, nazivi na plačilnih nalogih, 

upoštevanje olajšav…). 
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2. SKLOP |  

Formule za obračun plač 

Posamezne vrste zaslužkov izračunavamo s pomočjo formul.  

Formule so posebna vrsta vnosa v polje. Kot že ime pove, se uporabljajo pri računanju na podlagi 

različnih parametrov.  

Formule uporabljamo pri določanju cen, računanju plač, izdelavi bilanc, …Skratka povsod tam, 

kjer je rezultat variabilen - izračunljiv iz podatkov na podlagi določene matematične formule.  

V okviru tega poglavja bomo spoznali:  

• Sestavljavec formul. 

• Vrste spremenljivk (postopek uporabe, razumevanje že nastavljenih spremenljivk…). 

• Test formule. 

• Praktične primere nastavitev formul in uporabo v pripravi obračuna. 

 

3. SKLOP |  

Kontrole obračuna plač, avtomatizacija in prenos podatkov 

Napake na obračunu plač in njihovo razumevanje pri: 

o kreiranju obračuna plač, 

o kreiranju plačilnih nalogov, 

o knjiženju plač. 

 

Kontrola obračuna plač: 

o Preko različnih izpisov in izbiro kriterijev, 

o Z nastavitvami v Administratorski konzoli in na Vrsti dokumenta za obračun. 

 

Prenos in sledljivost podatkov: 

o Prenos odsotnosti iz koledarja. 

o Prenos potnih nalogov. 

o Prenos odbitkov iz potnih nalogov. 

 

2. SKLOP |  

Alternativni modeli obračuna plač in VZ 

V okviru poglavja vam bomo predstavili alternativne modele vrst zaslužkov in obračuna plač, s 

katerimi se podjetja v praksi pogosto srečujete: 

• Beneficirana delovna doba, 

• Razlika do minimalne plače, 

• Delo upokojencev, 

• Detaširani delavci, 

• Dijaki in študenti, 
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• Drug delodajalec, 

• Dve delovni mesti v enem obdobju, 

• Evidenčna vrsta dokumenta, 

• Faktor za doseganje norme, 

• Izhodišče v bruto urni postavki (Bruto urna postavka za delavca, Bruto urna postavka in 

plač. razredi), 

• Izračun plače neposredno v pripravi obračuna (Neto - > Bruto, Bruto -> Neto), 

• Minulo delo - obračunano skupaj z zaslužkom ali skupno, 

• PDPZ, 

• Regres, 

• Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, 

• Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki nimajo plače, 

• Vajenec – nagrada, 

• Več delovnih mest, 

• Obračun v dveh delih, 

• Obračun najemnine, 

• Osebni stečaj, 

• Obračun prispevkov - zavarovalna osnova 040, pogodba o poslovodenju, 

• Primer obračuna delavca, ki je dopolnil 60. let, 

• Primer obračuna prvo-zaposlene matere z otrokom do 3.leta, ipd. 

 


