Šifra

Izraz

Pomen izraza

Z010
Z020

leto in mesec obračuna
preteklo obračunsko leto

Z030

nadomestilo plače

leto in mesec, za katerega se obračuna plača
osnova za izračun refundiranega nadomestila plače
137. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in kolektivne pogodbe dejavnosti
in poklicev

Z040

vrsta izplačila

vrednost, ki pripada funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače

Z050

povprečna mesečna delovna obveznost

povprečna mesečna delovna obveznost – 40. člen ZSPJS

Z051

mesečna delovna obveznost po koledarju

Z054
Z060

mesečna delovna obveznost
povprečna mesečna delovna obveznost
za krajši delovni čas
mesečna delovna obveznost za krajši
delovni čas
PORABLJENO – ČRTANO
število ur

Z061

normirano število ur

Z062

število dni

Z070

osnovna plača javnega uslužbenca
oziroma funkcionarja - FJU

Osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja,
ki je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto
oziroma naziv oziroma, ki ga je pridobil z napredovanjem
9. člen ZSPJS

Z071

osnovna plača za krajši delovni čas

osnovna plača za krajši delovni čas (Z070/Z050) x Z052 oziroma (Z070/Z051)
x Z053

Z073

Vrednost plačnega razreda delovnega
mesta, naziva, funkcije –FDMN

Nominalna vrednost plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva oziroma
funkcije, na katerega oziroma na katero je javni uslužbenec oziroma funkcionar
uvrščen. Pripadajoči znesek je naveden v izrazu Z381.

Z080

bruto plača in nadomestila

A010 + A020 + C(dodatki) + D(delovna uspešnost) + E(delo preko polnega
delovnega časa) + O(dežurstvo preko polnega delovnega časa) +
B(nadomestila) + G(nadomestila) + H(nadomestila)

Z080

bruto plača in nadomestila

A010 + A020 + C (dodatki) + D (delovna uspešnost) + E (delo preko polnega
delovnega časa) + O (dežurstvo preko polnega delovnega časa) + B
(nadomestila) + G (nadomestila) + H (nadomestila) - Z604 - Z611 - Z620

Z090

povprečna plača

povprečna plača zaposlenega v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec

Z100

minimalna plača

Zakon o minimalni plači (ZMinP)

najnižja osnova za prispevke

Najnižja osnova za prispevke znaša:
- v letu 2013 in 2014: minimalna plača,
– od 2015 do vključno 2017: 52 % zadnje znane povprečne letne plače
zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec,
– v 2018: 54 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki
Sloveniji, preračunane na mesec,
– v 2019: 56 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki
Sloveniji, preračunane na mesec,
– v 2020: 58 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki
Sloveniji, preračunane na mesec,
– od vključno 2021 dalje: 60% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v
Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
– četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2,
– prvi in enajsti odstavek 410. člena ZPIZ-2.

Z052
Z053

Z101

povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas
mesečna delovna obveznost po koledarju za krajši delovni čas
Osnovna plača za krajši delovni čas
število ur za posamezno vrsto izplačila
število ur za posamezno vrsto izplačila, normirano na povprečno mesečno
delovno obveznost (Z060/Z051 x Z050) oziroma (Z060/Z053 x Z052)
število dni po koledarju za vrsto izplačila

Osnovna plača ali osnovna plača za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali
C051 ali C052) + C150 za tekoči mesec, kot če bi delal polni delovni čas
116. in 235. člen ZUJF
Z104

primerljivi znesek plače, določen po
ZSPJS

se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1.
6. 2012
116. in 235. člen ZUJF

Šifra

Izraz

Pomen izraza
49.a in 49.c člen ZSPJS

Z105

prevedena osnovna plača javnega
uslužbenca oziroma funkcionarja

116. in 235. člen ZUJF
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1.
6. 2012
Z106 = Z105 + (višina nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi)
Prevedena osnovna plača, povečana za vrednost v višini nesorazmerja nad
štirimi plačnimi razredi (šesti odstavek 49.č člena ZSPJS, drugi odstavek 50.
člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)

Z106

korekcijska osnovna plača
116. in 235. člen ZUJF
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1.
6. 2012

Z107

razlika za odpravo nesorazmerja

(1) Z070 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z070 – Z106
ali
(2) Z116 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z116 – Z106
ali
(3) Z118 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z118 – Z106
ali
(4) Z571 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z571 – Z106
ali
(5) Z580 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z580 – Z106
ali
(6) Z581 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z580 – Z106
ali
(7) Z591 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z591 – Z106
155., 156. člen ZUJF
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1.
6. 2012

Z108

osnovna plača za obračun V

Z109

PORABLJENO – ČRTANO

Z110

zajamčena plača

Z111

primerljivi znesek plače, določen po
predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se
uporabljajo do začetka izplačila plač po
ZSPJS

(1) Z070 – Z113
ali
(2) Z116 – Z113
ali
(3) Z118 – Z113
ali
(4) Z571 – Z113
ali
(5) Z580 – Z113
ali
(6) Z581 – Z113
ali
(7) Z591 – Z113
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred
1. 6. 2012
znižan primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki
se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS
Z111 – 5 %
49.f člen ZSPJS
4. člen ZDMP
drugi in peti odstavek 49.f člena ZSPJS
in 235. člen ZUJF
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1.
6. 2012

Šifra

Izraz

Pomen izraza
osnovna plača za obračun I

Z112

PORABLJENO – ČRTANO

osnovna plača zmanjšana za razliko odprave nesorazmerja
49.č člen ZSPJS
44. člen KPJS
delež razlike za odpravo nesorazmerja v osnovnih plačah, izražen v nominalnem
znesku, ki še ni zapadel v izplačilo
(1) odprava nesorazmerja za funkcionarje plačne podskupine A5 na podlagi 9.
člena Odloka o plačah funkcionarjev, 26. člena ZSPJS-G, 4. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRO-D), 2. odstavka 3. člena ZSPJS-M in
prvega odstavka 9. člena Zakona o interventnih ukrepih (ZIU).

Z113

delež razlike za odpravo nesorazmerja

(2) odprava nesorazmerja za funkcionarje plačnih podskupin A1, A2 in dela A4
na podlagi 20. člena ZSPJS-G, 1. člena ZSPJS-K , 5. člena Zakona o
interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK), 1. člena ZSPJS-M in
prvega odstavka 9. člena ZIU.
(3) odprava nesorazmerja za javne uslužbence plačnih podskupin od C1 do J3,
na podlagi 49.č člena ZSPJS in 50. člena KPJS
155., 156. člen ZUJF
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1.
6. 2012

Z114

osnovna plača – za obračun II

(1) Z070 – Z115
ali
(2) Z116 – Z115
ali
(3) Z118 – Z115
ali
(4) Z571 – Z115
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1.
6. 2012
znesek znižanja osnovne plače (Z070, Z116, Z118 ali Z571) v skladu z drugim
odstavkom 12. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Z115

Znižanje po uredbi

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1.
6. 2012

osnovna plača, znižana v skladu s 14. členom ZSPJS zaradi nižje strokovne
izobrazbe, kakor je zahtevana
Z116 = Z070 – Z117

Z116

Znižana osnovna plača FJU –
14. člen ZSPJS

Z117

znesek znižanja osnovne plače FJU - 14.
razlika v skladu s 14. členom ZSPJS
člen ZSPJS

Z118

Zvišana osnovna plača FJU –
15. člen ZSPJS

Z119

znesek zvišanja osnovne plače FJU - 15.
Zvišanje v skladu s 15. členom ZSPJS
člen ZSPJS

osnovna plača, zvišana v skladu s 15. členom ZSPJS zaradi sklenitve
delovnega razmerja za določen čas
Z118 = Z070 + Z119

Šifra

Izraz

Pomen izraza
(1) Z120 = osnovna plača FJU + C + D

Z120

bruto osnova za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca za tekoči
mesec

(2) Z120 je najmanj enak minimalni plači
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
(4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1

Z121
Z122
Z123

bruto osnova za izračun prispevka za
podaljšano zavarovanje
bruto plača za ure dela v posameznem
mesecu

150. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-2)
(osnovna plača FJU + C) * (Z060 / Z051)

število ur dela za izračun nadomestila po število ur dela v posameznem mesecu v zadnjih treh mesecih dela za izračun
sedmem odstavku 137. člena ZDR-1
nadomestila po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1
(1) Z120 = osnovna plača FJU + C + D

Z124

bruto osnova za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca – pretekli
mesec

(2) Z120 je najmanj enak minimalni plači
(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
(4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1

Z130

bruto osnova za izračun refundiranega
nadomestila plače ZZZS

31. in 32. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(ZZVZZ)

Z131

bruto osnova za izračun
refundiranega nadomestila plače ZPIZ

396. člen ZPIZ-2, (397. člen ZPIZ-1 in 131. člen ZPIZ)

Z132

bruto osnova za izračun refundiranega
nadomestila plače MO

(1) Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi
Slovenske vojske, 19., 20. in 23. člen
(2) Uredba o službi v Civilni zaščiti, 16. in 17. člen ter 20. do 23. člen

Z133

bruto osnova za izračun nadomestila po
rehabilitaciji v breme delodajalca

invalidska pokojnina, ki bi javnemu uslužbencu pripadala z dnem nastanka
invalidnosti; odmeri jo ZPIZ (84. in 89. člen ZPIZ-2)

Z134
Z140

bruto urna postavka za izračun
nadomestila po rehabilitaciji v breme
delodajalca
bruto osnova za izračun nadomestil po
ZSDP-1

bruto osnova za izračun nadomestila po rehabilitaciji v breme
delodajalca/povprečna mesečna delovna obveznost
40. in 43. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)

Z150

bruto urna postavka za osnovno plačo

osnovna plača/povprečna mesečna delovna obveznost

Z151

bruto urna postavka za razliko do
minimalne plače

Z151 = Z100/Z050 – [osnovna plača + C + D ] / Z050

Z160

bruto urna postavka za izračun
nadomestila plače v breme delodajalca

bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca/povprečna
mesečna delovna obveznost

Z161

bruto urna postavka za izračun prispevka bruto osnova za izračun prispevka za podaljšano zavarovanje/povprečna
za podaljšano zavarovanje
mesečna delovna obveznost

Z162

bruto urna postavka za izračun
bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli
nadomestila plače v breme delodajalca –
mesec/povprečna mesečna delovna obveznost
pretekli mesec

Z170

bruto urna postavka za izračun
bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače ZZZS/število ur iz leta
refundiranega nadomestila plače v breme
oziroma obdobja, iz katerega se jemlje osnova
ZZZS

Z171

bruto urna postavka za izračun
bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače ZPIZ/povprečna
refundiranega nadomestila plače v breme
mesečna delovna obveznost
ZPIZ

Z172

(1) Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi
bruto urna postavka za izračun
refundiranega nadomestila plače v breme Slovenske vojske, 19., 20. in 23. člen
(2) Uredba o službi v Civilni zaščiti, 16. in 17. člen ter 20. do 23. člen
MO

Šifra

Izraz

Pomen izraza

bruto urna postavka za izračun
starševskega dopusta
delovna doba
dodatki
delovna uspešnost

letna bruto osnova za izračun starševskega dopusta/število opravljenih ur za tip
izplačila L
25. člen ZSPJS
23. in 52. člen ZSPJS
21., 22. in 22.a do 22.k člen ZSPJS

Z220

prispevki iz plače in drugih dohodkov iz
delovnega razmerja - delojemalec

1. in 3. člen Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV)

Z230

prispevki od plače in drugih dohodkov iz
delovnega razmerja - delodajalec

6. člen ZPSV

Z240

davčni odtegljaj

Z250

PORABLJENO – ČRTANO

Z260

drugi dohodki iz delovnega razmerja

Z261

neto drugi dohodki iz delovnega razmerja Z260 – prispevki od drugih dohodkov iz delovnega razmerja – davčni odtegljaj

Z270

osnova za izračun prispevkov

bruto plača in nadomestila (Z080) + A030 + neplačana odsotnost + bonitete +
povračila stroškov, ki so višja od zneska, določenega z uredbo vlade + drugi
dohodki iz delovnega razmerja
144. člen ZPIZ-2;
10. člen ZSDP-1;
135. člen ZUTD;
50. člen ZZVZZ

Z271

osnova za izračun davčnega odtegljaja od Z271 = Z270 – Z220 - neplačana odsotnost - A030 - H120 ter upoštevanje
dohodkov iz delovnega razmerja
olajšav in načina izračuna davčnega odtegljaja v skladu z ZDoh-2

Z280

bruto bruto plača

Z290

neto plača I

Z180
Z190
Z200
Z210

125. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2)
davek na izplačane plače
1., 2., 3. člen Zakona o davku na izplačane plače
ZUJF in kelektivne ogodbe dejavnosti in poklicev

bruto plača in nadomestila (Z080) + prispevki od plače (Z230)
bruto plača in nadomestila (Z080) – prispevki iz bruto plače (Z220) – davčni
odtegljaj
bruto plača in nadomestila (Z080) – prispevki iz bruto plače (Z220) – davčni
odtegljaj iz plače – prispevki od bonitet in povračila stroškov nad uredbo – davčni
odtegljaj od bonitet in povračila stroškov nad uredbo + A030 (neto znesek A030
je negativna vrednost)

Z291

neto plača II

Z300

neto izplačilo

Z310

odtegljaji

Z320

maks_odp

Z330

maks_dnevnice

Z340

maks_ter_dod

Z350

šifra proračunskega porabnika

sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Z360
Z370
Z371

šifra zaposlenega
šifra funkcije ali delovnega mesta
šifra naziva

davčna številka zaposlenega v javnem sektorju
katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (formacijskih dolžnosti)
katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (formacijskih dolžnosti)

neto plača II, zmanjšana za prispevke in davčni odtegljaj tipa izplačil F, I080,
I090, I021, I110, I011, I072, I901 + neto drugi dohodki iz delovnega razmerja +
povračila stroškov
obveznosti javnega uslužbenca, ki temeljijo na civilnopravnih, pogodbenih ali
zakonskih določbah
znesek odpravnine, ki je višji od zneska, določenega z uredbo vlade, nad katerim
se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj
znesek dnevnice, ki je višji od zneska, določenega z uredbo vlade, nad katerim
se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj
znesek terenskega dodatka, ki je višji od zneska, določenega z uredbo vlade,
nad katerim se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj

Plačni razred FJU z napredovanji, katerega nominalna vrednost je izražena v
izrazih:

Z380

Plačni razred javnega uslužbenca
oziroma funkcionarja

Z070 - osnovna plača FJU ali
Z116 - znižana osnovna plača FJU – 14. člen ZSPJS ali Z118- zvišana osnovna
plača FJU – 15. člen ZSPJS ali Z580- osnovna plača za pripravnika – 9.a člen
ZSPJS ali
Z591 - zvišana osnovna plača FJU – 1. odstavek 19. člena ZSPJS ali
Z592 - zvišana osnovna plača FJU – 2. odstavek 19. člena ZSPJS

Šifra

Izraz

Pomen izraza

Z381

Plačni razred delovnega mesta, naziva,
funkcije - FDMN

Plačni razred delovnega mesta oziroma naziva oziroma funkcije, na katerega
oziroma na katero je javni uslužbenec oziroma funkcionar uvrščen - plačni
razred iz kataloga FDMN. Pripadajoči znesek je naveden v izrazu Z073.

Z390

Tarifni razred

Stopnja zahtevnosti delovnega mesta
8. člen ZSPJS
Z400 = A030 ali H120
razlika do inimalne osnove za obračun prispevkov, ko javni uslužbenec s plačo
ne dosega minimalne osnove za izračun prispevkov (zaradi nadomestil plače, ki
so manjša od 100 %) in se od nje računajo prispevki za socialno varnost

Z400

osnova za izračun prispevkov iz
minimalne osnove

Z410

osnova za izračun davka na izplačano
plačo

bruto plača brez bonitet, povračil stroškov, refundiranih nadomestil in tipa izplačil
N

Z420

osnova za izračun prispevkov od drugih
dohodkov iz delovnega razmerja

vrste izplačil tipa J, za katere je predpisano plačilo davčnega odtegljaja in
prispevkov – povezava 3. in 5. člen te uredbe

Z421

osnova za izračun davka od drugih
dohodkov iz delovnega razmerja

Z420 – prispevki od drugih dohodkov iz delovnega razmerja v skladu z zakonom

Z430

indeks valorizacije

na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v
RS

Z440

indeks za usklajevanje nadomestil po
rehabilitaciji

nadomestila iz invalidskega zavarovanja v zvezi s pravicami na podlagi II. In III.
Kategorije invalidnosti se usklajujejo enako kot pokojnine
90. člen ZPIZ-2

Z450

indeks življenjskih stroškov
Organizacije združenih narodov

preglednica indeksov življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov
– Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini –
priloga 2 (PJUDT)

Z460

PORABLJENO – ČRTANO

osnova za izračun tolarske plače

Z470

osnova za izračun plače za delo v
tujini

osnova za izračun plače za delo v tujini je določena v skladu z Uredbo o plačah
in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Z471

osnova za izračun plače za delo v tujini
za pripadnike SV na operacijah kriznega
odzivanja (OKO) in civilne zaščite

osnova za izračun plače za delo v tujini za pripadnike SV na operacijah kriznega
odzivanja (OKO) in civilne zaščite je določena v Uredbi o plačah in drugih
prejemkih pripadnikov Slovenske vojske za delo v tujini

Z480

PORABLJENO – ČRTANO

Z490

izplačilo za delo v tujini

Z500

premijski razred

devizna plača
osnova za izračun plače za delo v tujini x indeks življenjskih stroškov OZN + tip
izplačil R, S – tip izplačil T, K v valuti izplačila
dodatek h KPNG – priloga 1

Z510

stroškovno mesto

stroškovno mesto je organizacijska enota, v kateri je javni uslužbenec zaposlen

Z520

država

država napotitve javnega uslužbenca

Z530

valuta

valuta izplačila za delo v tujini za državo napotitve javnega uslužbenca (Z520)

Z540

PORABLJENO – ČRTANO

Z541

PORABLJENO – ČRTANO

Z550

delež zaposlitve na delovnem mestu

Z551

delež osnovne plače

Z560

Znesek zvišanja osnovne plače v % po
59. členu (ZSSloV)

osnovna plača se lahko poveča do 30 %; faktor določi Vlad RS; drugi stavek
drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski

PORABLJENO – ČRTANO
Zvišana osnovna plača FJU – 59. člen
ZSSloV

povečanje osnovne plače po četrtem odstavku 58. člena ZSSloV
Osnovna plača, zvišana po 2. odstavku 59. člena ZSSloV
Z571 = Z070 + Z560

osnovna plača za pripravnika

osnovna plača delovnega mesta oziroma naziva, znižana za 6 plačnih razredov
(Z070 – 6 plačnih razredov)

Z570
Z571
Z580

razlika zaradi prenehanja delovnega razmerja
83. člen ZJU
razlika zaradi premestitve na drugo delovno mesto
83. člen ZJU
pri zaposlitvi na več delovnih mestih se v pogodbi o delu določi delež zaposlitve
za vsako delovno mesto, izražen v odstotku
izračunan delež osnovne plače (od Z070 ali Z071 ali Z116 ali od Z118 ali od
Z580 ali od Z592) glede na odstotek deleža zaposlitve na delovnem mestu
(Z550)

Šifra

Izraz

Pomen izraza

Z581

osnovna plača za pripravnika MORS

90 % osnovne plače Z070

Z590

Znesek zvišanja osnovne plače FJU
po 1. odstavku19. členu ZSPJS

Nominalna vrednost plačnih razredov, ki povečujejo osnovno plačo ob zaposlitvi,
premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv

Zvišana osnovna plača FJU – 1. odstavek
19. člen ZSPJS
Zvišana osnovna plača FJU – 2. odstavek
19. člen ZSPJS

Osnovna plača, zvišana na podlagi 1. odstavka 19. člena ZSPJS
Z591 = Z070 + Z590
Osnovna plača, zvišana na podlagi 2. odstavka 19. člena ZSPJS
Z592 = Z070 + Z593
Nominalna vrednost plačnih razredov, ki povečujejo osnovno plačo ob zaposlitvi,
premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv –
utemeljeni razlog in soglasje

Z591
Z592
Z593

Znesek zvišanja osnovne plače po 2.
odstavku19. členu ZSPJS

Z600

faktor za izračun povečane pedagoške
oziroma učne obveznosti

faktor za izračun zvišane/znižane pedagoške oziroma učne obveznosti (od 1,00
do 1,30)

Z601

vrednost zvišane / znižane pedagoške
oziroma učne ure

bruto urna postavka za osnovno plačo x faktor za izračun povečane pedagoške
oziroma učne obveznosti (Z150 x Z600)

Z602

faktor za izračun dodatne tedenske
pedagoške obveznosti visokošolskih
učiteljev in sodelavcev

faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev
in sodelavcev je 2,65 ali 3,00

Z603
Z604
Z604
Z605

mesečna vrednost dodatne tedenske
pedagoške obveznosti
Vrednost znižane pedagoške oziroma
učne obveznosti
Vrednost znižane pedagoške oziroma
učne obveznosti
mesečno število ur zmanjšanega obsega
dela

Osnovna plača FJU/40 x število ur dodatne tedenske pedagoške obveznosti
mesečno število ur zmanjšanega obsega dela pedagoške oziroma učne
obveznosti x Z601 (odšteje se od bruto plače 3. stopnja)
Z605 x Z601
izračunana vrednost se ošteje od BRUTO PLAČA 3. stopnja
število ur zmanjšanega obsega dela podagoške oziroma učne obveznosti
4 % osnovne plače funkcionarja (Z070 oziroma Z108) po Zakonu o začasnem
znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF) oz. od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 po ZIU, ki
se odšteje od bruto plače 3. stopnja. ZUJF ukinja Z610

Z610

odbitek plače funkcionarja

159. člen ZUJF
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1.
6. 2012

Osnova za obračun odbitka je bruto plača 3. stopnja iz 9. člena uredbe. Od te
osnove se odmeri odbitek v višini do največ 20 %. Izračunani odbitek se odšteje
od bruto plače 3. stopnja
Z611

disciplinska sankcija za pravosodne
funkcionarje – odbitek bruto plače

Z611 = BRUTO PLAČA 3. STOPNJA X (do 20 %)
83. člen Zakona o sodniški službi,
81. in 82. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1)
in 64. člen Zakona o državnem pravobranilstvu.
Osnova za obračun odbitka je osnovna plača FJU. Izračunani odbitek se odšteje
od bruto plače 3. stopnja
(1)
Z620 = osnovna plača FJU x 10 %

Z620

odbitek plače po ZIntPK

(2)
(Bruto plača 3. stopnja – Z620) > Z100, se izračunani odbitek Z620 odšteje od
bruto plače 3. stopnja vsak nadaljnji mesec
sicer
Z620 = (Bruto plača 3. stopnja – Z100) ob pogoju, da je Z080 ≥ Z100
4. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)

Šifra

Izraz

Pomen izraza
Osnova za obračun odbitka je osnovna plača FJU. Izračunani odbitek se odšteje
od bruto plače 3. stopnja
(1)
Z620 = osnovna plača FJU x 10 %

Z620

odbitek plače po ZIntPK

(2)
(Bruto plača 3. stopnja – Z620) > Z100, se izračunani odbitek Z620 odšteje od
bruto plače 3. stopnja vsak nadaljnji mesec
sicer
Z620 = (Bruto plača 3. stopnja – Z100) ob pogoju, da je Z080 ≥ Z100
44. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir
financiranja je državni proračun
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir
financiranja so proračuni občin

Z621

državni proračun

Z622

proračun občin

Z623

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje

Z624

sestava EU ali drugih mednarodnih virov, bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir
vključno s sredstvi sofinaniranja iz
financiranja so sredstva, pridobljena iz proračuna Evropske unije ali drugih
državnega proračuna
mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna

Z625

bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir
druga javna sredstva za opravljanje javne
financiranja so javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. koncesnine,
službe
pristojbine, takse, RTV prispevek)

Z626

sredstva od prodaje blaga in storitev na
trgu

bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir
financiranja so sredstva, pridobljena iz prodaje blaga in storitev na trgu

Z627

nejavna sredstva za opravljanje javne
službe in sredstva prejetih donacij

bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir
financiranja so nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih
donacij

Z628

sredstva za financiranje javnih del

bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir
financiranja so sredstva, namenjena opravljanju javnih del

Z629

namenska sredstva, iz katerih se v celoti
zagotavlja financiranje strošov dela
zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev,
zdravnikov pripravnikov in specializantov,
zdravstvenih delavcev pripravnikov in
zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter
zaposlenih na raziskovalnih projektih

bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir
financiranja so namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje
stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov
in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev
pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih

Z630

del poslovnega subjekta

enote v sestavi proračunskega uporabnika - podružnice, poslovne enote,
predstavništva, ki se registrirajo pri registrskem organu

Z631

sredstva za zaposlene na podlagi Zakona bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir
o ukrepih za odpravo posledic žleda med financiranja so sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo
30. januarjem in 10. februarjem 2014
posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014

bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir
financiranja je ZZZS, ZPIZ

