Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

Faktor

A010

redno delo

bruto plača –
redno delo

1,00

število normiranih ur x
bruto urna postavka za
osnovno plačo

X

1

razlika do minimalne plače

bruto plača –
redno delo

1,00

urna postavka Z151 x
normirane ure rednega
dela A010
2. člen ZMinP

1

1

X

1

1,00

Obračunana plača je
lahko nižja od najnižje
razlika med višino najnižje osnove za plačilo
osnove za prispevke ter
prispevkov zaradi:
višino obračunane plače, - nižjih nadomestil v
ki je manjša od najnižje
breme delodajalca,
osnove
- višine minimalne plače,
(144. člen ZPIZ-2)
ki je lahko nižja od
najnižje osnove za
plačilo prispevkov

X

1

1,00

A040 = Z111 – Z104
116. in 235. člen ZUJF
se uporablja za namen
obračuna, pri katerem je
razlog za izplačilo nastal
pred 1. 6. 2012

1

1

A020

A030

A030

osnova za obračun
prispevkov

osnova za obračun
prispevkov od razlike do
najnižje osnove

evidenčna bruto
plača - redno delo

osnova za obračun
prispevkov od
razlike do najnižje
osnovne za
pripsevke (Z101)

1,00

Način izračuna

Opomba

(1) razlika med višino
minimalne osnove ter
višino obračunane plače,
ki je zaradi bolniške
odsotnosti manjša od
minimalne osnove (144.
člen ZPIZ-2)
(2) minimalna osnova za
pripsevke (410. člen ZPIZ2):
- v 2013 in 2014 je
osnova pri obračunu
minimalna plača;
prispevkov od
- od 2015 do vključno
nadomestil plače tipa G.
2017 je 52% povprečne
plače;
- v 2018 je 54%
povprečne plače;
- v 2019 je 56%
povprečne plače;
- v 2020 je 58%
povprečne plače;
- od 2021 je 60%
povprečne plače.

znesek razlike je
pozitiven

A1 B1

A040

razlika do plače glede na
49. člen ZSPJS

bruto plača –
redno delo

A050

PORABLJENO – ČRTANO

javna dela – redno
delo

število normiranih ur x
bruto urna postavka za
osnovno plačo

X

X

A060

PORABLJENO – ČRTANO

začasna odstranitev
z dela

133. člen ZJU
60 % plače za pretekli
mesec

X

X

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

A070

razlika zaradi premestitve na bruto plača –
drugo delovno mesto
redno delo

A900

bruto plača – redno delo
– poračun

A900

B010

B020

bruto plača – redno delo
– izredno izplačilo

praznik

letni dopust

bruto plača –
redno delo
bruto plača –
redno delo

bruto plača
– nadomestila

bruto plača
– nadomestila

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

razlika pripada 1/2 x
(Z120 do razrešitve
– Z120 po razrešitvi)
mesečno do poteka dobe,
v znesku
za katero je bil imenovan
(odpravnina po sedmem
odstavku
83. člena ZJU-C)

X

1

v znesku

X

1

X

1

/

(1) število normiranih ur x
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
– pretekli mesec (Z061 x
Z162)
(2) število normiranih ur x
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
(Z061 x Z160)
(3) v skladu s kolektivnimi
pogodbami dejavnosti

X

1

/

(1) število normiranih ur x
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
– pretekli mesec (Z061 x
Z162)
(2) število normiranih ur x
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
(Z061 x Z160)
(3) v skladu s kolektivnimi
pogodbami dejavnosti

X

1

/

1,00

1,00

vspta vrst izplačil tipa A,
izračunane, kot je
opredeljeno za
posamezno vrsto izplačil

v znesku, za izplačila,
starejša od 13 mesecev
glede na tekoči obračun
plače

Šifra

B030

B040

B050

Vrsta izplačila

izredni dopust

študijski dopust

strokovno izobraževanje

Tip izplačila

bruto plača
– nadomestila

bruto plača
– nadomestila

bruto plača
– nadomestila

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

/

(1) število normiranih ur x
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
– pretekli mesec (Z061 x
Z162)
(2) število normiranih ur x
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
(Z061 x Z160)
(3) v skladu s kolektivnimi
pogodbami dejavnosti

X

1

/

(1) število normiranih ur x
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
– pretekli mesec (Z061 x
Z162)
(2) število normiranih ur x
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
(Z061 x Z160)
(3) v skladu s kolektivnimi
pogodbami dejavnosti

X

1

/

(1) število normiranih ur x
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
– pretekli mesec (Z061 x
Z162)(2) število
normiranih ur x bruto urna
postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
(Z061 x Z160)
(3) v skladu s kolektivnimi
pogodbami dejavnosti

X

1

Šifra

B060

B070

B080

B090

Vrsta izplačila

strokovno izobraževanje v
tujini

PORABLJENO – ČRTANO

rekreacijski in nagradni
dopust

Tip izplačila

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

(1) število normiranih ur x
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
– pretekli mesec (Z061 x
Z162)
(2) število normiranih ur x
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
(Z061 x Z160)
(3) v skladu s kolektivnimi
pogodbami dejavnosti

X

1

začasna odstranitev
z dela

število normiranih ur
x bruto urna postavka za
izračun nadomestila plače
v breme delodajalca x
faktor
- 133. člen Zakona
o javnih uslužbencih
(ZJU)

X

X

bruto plača
– nadomestila

/

(1) število normiranih ur x
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
– pretekli mesec (Z061 x
Z162)
(2) število normiranih ur x
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
(Z061 x Z160)
(3) v skladu s kolektivnimi
pogodbami dejavnosti

X

1

/

(1) število normiranih ur x
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
– pretekli mesec (Z061 x
Z162)
(2) število normiranih ur x v znesku
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
(Z061 x Z160)
(3) v skladu s kolektivnimi
pogodbami dejavnosti

X

1

bruto plača
– nadomestila

stavka – kolektivno pogodbo bruto plača
krši delodajalec
– nadomestila

/

Šifra

B100

Vrsta izplačila

Tip izplačila

odklonitev dela na delovnem
bruto plača
mestu, če niso zagotovljene
– nadomestila
varne delovne razmere

Faktor

Način izračuna

Opomba

/

(1) število normiranih ur x
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
– pretekli mesec (Z061 x
Z162)
(2) število normiranih ur x v znesku
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
(Z061 x Z160)
(3) v skladu s kolektivnimi
pogodbami dejavnosti

X

1

X

1

X

1

X

1

1

1

1

1

B110

izkoriščenje letnega dopusta
bruto plača
javnih uslužbencev po vrnitvi
– nadomestila
iz tujine

/

(1) število normiranih ur x
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
– pretekli mesec (Z061 x
Z162)
(2) število normiranih ur x v znesku
bruto urna postavka
za izračun nadomestila
plače v breme delodajalca
(Z061 x Z160)
(3) v skladu s kolektivnimi
pogodbami dejavnosti

B900

bruto plača – nadomestila
– poračun

/

po načinu izračuna za
posamezno vrsto
nadomestila

/

v znesku, za izplačila,
vsota vrst izplačil tipa B,
izračunane, kot je
starejša od 13 mesecev
opredeljeno za
glede na tekoči obračun
posamezno vrsto izplačila
plače

bruto plača
– nadomestila

B900

bruto plača – nadomestila
– izredno izplačilo

bruto plača
– nadomestila

C010

položajni dodatek

dodatki

C011

položajni dodatek za
čas, ko javni uslužbenec
izvršuje pooblastila
v zvezi z vodenjem,
dodatki
usklajevanjem ali izvajanjem
dela notranje organizacijske
enote (nadomeščanje)

A1 B1

(1) osnovna plača FJU
od 0,05 do
x faktor
0,12
24. člen ZSPJS

bruto urna postavka za
od 0,05 do osnovno plačo x faktor x
0,12
število normiranih ur
24. člen ZSPJS

v znesku

% od osnovne plače za
obračun

Šifra

C012

Vrsta izplačila

Tip izplačila

položajni dodatek za čas, ko
vodja ene notranje
organizacijske enote
dodatki
nadomešča vodjo druge
notranje organizacijske
enote

C020

dodatek za delovno dobo

dodatki

C021

PORABLJENO – ČRTANO

Dodatek za delovno
dobo za javne
uslužbence

C030

dodatek za mentorstvo

dodatki

Faktor

Način izračuna

Opomba

/

bruto urna postavka za
osnovno plačo x faktor x
število normiranih ur
24. člen ZSPJS

faktor se pridobi tako, da
se od faktorja
določenega v skladu
s 4. členom Uredbe o
kriterijih za določitev
višine položajnega
dodatka ugotovljene- ga
glede na skupno število
javnih uslužbencev obeh
notranjih organizacijskih enot, odšteje faktor,
na podlagi katerega se
določi C010

1

1

0,0033

osnovna plača FJU x
(faktor x število
dopolnjenih let delovne
dobe)
25. člen ZSPJS, 1. člen
ZSPJS-R
35. člen KPJS

% od osnovne plače za
obračun

1

1

X

X

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x faktor x število ur
postavke
26., 32.a člen ZSPJS,
36. člen KPJS

0

1

23,27 € – specializacija,
36,21 € – magisterij,
59,47 € – doktorat
(dodatek k osnovni plači
FJU)
(1) 27. člen ZSPJS,
37. člen KPJS,
(2) 20. člen ZSPJS-L v
povezavi z drugim
odstavkom 9. člena ZIU
7. člen ZDIU12
157. člen ZUJF

v znesku

1

1

osnovna plača FJU x
od 0,12 do
faktor
0,15
28. člen ZSPJS

% od osnovne plače za
obračun

1

1

0,20

A1 B1

C040

dodatek za specializacijo,
magisterij ali doktorat

dodatki

C050

dodatek za dvojezičnost za
učitelje in druge strokovne
delavce v osnovnem in
srednjem šolstvu ter
vzgojitelje in druge
strokovne delavce v vrtcih
ter novinarje v Javnem
zavodu RTV Slovenija

dodatki

C051

dodatek za dvojezičnost za
druge javne uslužbence

dodatki

od 0,03
do 0,06

osnovna plača FJU x
faktor
28. člen ZSPJS

% od osnovne plače za
obračun

1

1

C052

dodatek za dvojezičnost za
sodnike, državne tožilce in
državne pravobranilce

dodatki

do 0,06

osnovna plača FJU x
faktor
28. člen ZSPJS

% od osnovne plače za
obračun

1

1

/

Šifra

Vrsta izplačila

C060

dodatki za manj ugodne
delovne pogoje –
ionizirajoče sevanje

C061

dodatki za manj ugodne
delovne pogoje – za
pripravo, aplikacije
citostatikov ter nego

C062

dodatki za manj ugodne
delovne razmere – za
pripravo citostatikov
in delo s kužnimi,
onesnaženimi odpadki

dodatki

PORABLJENO – ČRTANO

Dodatki za
nevarnost in
posebne
obremenitve

dodatki

C070

C080

dodatek za izmensko delo

C090

dodatek za delo v deljenem
delovnem času

C100

dodatek za delo ponoči

Tip izplačila

dodatki

dodatki

dodatki

dodatki

C110

dodatek za delo v nedeljo

C111

dodatek za delo z dnem, ki
je z zakonom določen kot
dela prost dan

dodatki

PORABLJENO – ČRTANO

dodatek za sodnike,
državne tožilce in
državne
pravobranilce za
delo v nedeljo ali
delo na dan, ki je z
zakonom določen
kot dela prost dan

C112

C120

dodatek za delo prek
polnega delovnega časa

dodatki

dodatki

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

1,04 €

faktor x število ur (za
vsako začeto uro)
29. in 31. člen ZSPJS,
38. člen KPJS

v znesku

0

1

1,04 €

faktor x število ur (za
vsako začeto uro)
29. in 31. člen ZSPJS,
38. člen KPJS

v znesku

0

1

0,51 €

faktor x število ur (za
vsako začeto uro)
29. in 31. člen ZSPJS,
38. člen KPJS

v znesku

0

1

30. člen ZSPJS

X

X

0,07

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun % od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
40. člen KPJS

0

1

0,13

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun % od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
41. člen KPJS

0

1

0,30

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
32.a člen ZSPJS,
43. člen KPJS

0

1

0,75

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun % od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
44. člen KPJS

0

1

0,90

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun % od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
44. člen KPJS

0

1

0,65

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
x število ur x faktor
32.a člen ZSPJS

X

X

0,30

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
32.a člen ZSPJS,
45. člen KPJS

X

1

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

Faktor

Način izračuna

Opomba

C130

dodatek za stalno
pripravljenost

dodatki

0,20

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
x število ur x faktor
% od bruto urne
32.a člen ZSPJS,
postavke
46. člen KPJS,
49. člen Zakona o
sodniški službi

C140

PORABLJENO – ČRTANO

dodatek za čas
pripravljenosti na
domu

0,10

bruto urna postavka za
osnovno plačo x število ur
x faktor

% od osnovne plače za
obračun

X

1

X

X

1

1

C150

dodatek za stalnost

dodatki

C160

PORABLJENO – ČRTANO

dodatek za povečan
obseg dela

osnovna plača x faktor
96. člen ZJU

X

X

PORABLJENO – ČRTANO

plačilo za povečan
obseg dela oziroma
nadpovprečno
obremenjenost

- 51. člen Zakona o
sodniški službi
- 30. člen Zakona o
državnem tožilstvu
- 45.b člen Zakona o
državnem pravobranilstvu

X

X

C180

PORABLJENO – ČRTANO

dodatek za posebne
obremenitve

45.c člen Zakona o
spremembah
in dopolnitvah Zakona o
državnem pravobranilstvu

X

X

C190

dodatek za delo
v neenakomerno
razporejenem delovnem
času (polni delovni čas,
razporejen na manj kakor
štiri dni v tednu ali na več
kakor pet zaporednih dni
v tednu)

dodatki

0,10

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
x število ur x faktor
32. člen ZSPJS,
42. člen KPJS

0

1

C191

dodatek za delo
v neenakomerno
razporejenem delovnem
času (dve ali več
dodatki
prekinitev delovnega časa v
enem dnevu ali delo po
posebnem razporedu)

0,20

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
x število ur x faktor
32. člen ZSPJS,
42. člen KPJS

0

1

C200

dodatek za usposabljanje za
opravljanje posebno
nevarnih nalog z najvišjo
dodatki
stopnjo ogroženosti življenja
- Posebna policijska enota,
Specialna enota

0,30

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
x število ur x faktor
% od bruto urne
30. in 31. člen ZSPJS,
postavke
39. člen KPJS,
drugi odstavek 74. člena
ZODPol

0

1

C170

0,0033

osnovna plača FJU x
faktor
(1) za vsako začeto leto
delovne dobe nad 5 let
52. člen ZSPJS
(2) za vsako začeto leto
delovne dobe nad 10
let (operativne naloge
zaščite, reševanja in
pomoči)
52. člen ZSPJS

A1 B1

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

C201

dodatek za opravljanje
posebno nevarnih nalog z
najvišjo stopnjo ogroženosti
dodatki
življenja
- Posebna policijska enota,
Specialna enota, policisti

C202

dodatek za potapljanje
potapljača zaradi
usposabljanja

dodatki

C203

dodatek za potapljanje
potapljača ob intervenciji

C204

dodatek za usposobljenost
in poučevanje treh ali več po dodatki
vsebini različnih predmetov

C205

dodatek za ure razredništva,
določene
v skladu z normativnimi
dodatki
merili (oddelki OŠ do 22
učencev)

C206

dodatek za ure razredništva,
določene
v skladu z normativnimi
dodatki
merili (oddelki OŠ od 23 in
več učencev)

C207

dodatek za poučevanje v
kombiniranih oddelkih v
vrtcih, šolah oziroma
zavodih (iz dveh razredov)

C208

dodatek za poučevanje v
kombiniranih oddelkih v
vrtcih, šolah oziroma
zavodih (iz treh ali več
razredov)

C209

dodatek za delo v
bolnišničnih oddelkih

dodatki

dodatki

dodatki

dodatki

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

0,65

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
x število ur x faktor
% od bruto urne
30. in 31. člen ZSPJS,
postavke
39. člen KPJS,
prvi odstavek 74. člena
ZODPol

0

1

0,30

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

0,65

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

0,03

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

0,07

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

0,13

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

0,07

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

0,10

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

0,07

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

C210

dodatek za izvajanje
prilagojenega programa v
vrtcu ter izvajanje
prilagojenega, posebnega in
vzgojnega programa v šoli –
za delo z osebami z lažjo
dodatki
motnjo v duševnem razvoju,
z motnjami
vida, sluha, govora ter
motnjami v telesnem in
gibalnem razvoju

C211

dodatek za izvajanje
prilagojenega programa v
vrtcu ter izvajanje
prilagojenega, posebnega in
vzgojnega programa v šoli – dodatki
za delo z osebami
z motnjami vedenja in
osebnosti (s čustvenovedenjskimi težavami)

C212

dodatek za izvajanje
prilagojenega programa v
vrtcu ter izvajanje
prilagojenega, posebnega in
vzgojnega programa v šoli – dodatki
za delo z osebami
z zmerno motnjo v
duševnem in telesnem
razvoju

C213

dodatek za izvajanje
prilagojenega programa v
vrtcu ter izvajanje
prilagojenega, posebnega in
dodatki
vzgojnega programa v šoli –
za delo z osebami s težjo
motnjo v duševnem in
telesnem razvoju

C214

dodatek za izvajanje
prilagojenega programa v
vrtcu ter izvajanje
prilagojenega, posebnega in
dodatki
vzgojnega programa v šoli –
za delo z osebami s težko
motnjo v duševnem in
telesnem razvoju

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

0,08

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen

0

1

0,10

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

0,12

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

0,15

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

0,18

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

Šifra

Vrsta izplačila

C215

dodatek za neposredno delo
z osebami z duševno in
telesno motnjo v
zdravstvenih zavodih,
socialnih zavodih, varstvenodelovnih
dodatki
centrih in zavodih za
usposabljanje – za delo z
osebami z lažjo duševno ali
telesno motnjo,
okvaro, prizadetostjo in
oviranostjo

C216

dodatek za neposredno delo
z osebami z duševno in
telesno motnjo v
zdravstvenih zavodih,
socialnih zavodih, varstvenodelovnih centrih in
dodatki
zavodih za usposabljanje
– za delo z osebami
z zmerno duševno ali
telesno motnjo, okvaro,
prizadetostjo, oviranostjo in
z dementnimi osebami

C217

dodatek za neposredno delo
z osebami z duševno in
telesno motnjo v
zdravstvenih zavodih,
socialnih zavodih, varstvenodelovnih
dodatki
centrih in zavodih za
usposabljanje – za delo z
osebami s težjo duševno ali
telesno motnjo,
okvaro, prizadetostjo in
oviranostjo

C218

dodatek za neposredno delo
z osebami z duševno in
telesno motnjo v
zdravstvenih zavodih,
socialnih zavodih, varstvenodelovnih
dodatki
centrih in zavodih za
usposabljanje – za delo z
osebami s težko duševno ali
telesno motnjo,
okvaro, prizadetostjo in
oviranostjo

C219

Tip izplačila

dodatek za delo na višini od
dodatki
2 m do 4 m

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

0,08

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

0,12

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

0,15

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

0,18

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

0,20

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

Šifra

C220

Vrsta izplačila

Tip izplačila

dodatek za delo na višini od
dodatki
4 m do 20 m

C221

dodatek za delo na višini
nad 20 m

C222

dodatek za delo v globini
– za delo v alpinistični
dodatki
opremi ali jamarski oziroma
jamski opremi

C223

dodatek za delo v tveganih
razmerah (območje vojne
nevarnosti, nevarnosti
terorističnih napadov
z biološkimi sredstvi,
demonstracije, naravne
nesreče, epidemije in
epizootije)

C224

dodatek za opravljanje
storitev, pri katerih se kot
dodatki
prevozno sredstvo uporablja
helikopter

C225

dodatek za neposredno delo
z osebami z duševno in
telesno motnjo v
zdravstvenih zavodih,
socialnih zavodih, varstvenodelovnih
dodatki
centrih in zavodih za
usposabljanje – za delo z
osebami z demenco, za
katere je potreben povečan
nadzor

C300

PORABLJENO ČRTANO
–- dodatek za čas dela
na ogledih krajev kaznivih
dejanj za
preiskovalnega sodnika in
državnega tožilca
(do 31. 12. 2011)

dodatki

dodatki

dodatki

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

0,30

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

0,50

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

1,00

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

0,65

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

0,30

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
% od bruto urne
x število ur x faktor
postavke
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0

1

0

1

0

1

% od bruto urne
postavke
Dodatek pripada
javnemu uslužbencu, če
povprečni mesečni
obseg neposrednega
dela javnega uslužbenca
z osebami z demenco
presega
23 % v delovnega časa
javnega uslužbenca.

0,12

bruto urna postavka za
osnovno plačo
za obračun x število
normiranih ur x faktor
30. in 31. člen ZSPJS,
39. člen KPJS

0,10

bruto urna postavka za
osnovno plačo za obračun
x število ur x faktor
20. člen ZSPJS-L v
% od bruto urne
povezavi z drugim
postavke
odstavkom 9. člena ZIU
7. člen ZDIU12
157. člen ZUJF

Šifra

C301

C302

C303

C304

C305

C306

C307

Vrsta izplačila

Tip izplačila

PORABLJENO – ČRTANO

položajni dodatek za
sodnike, državne
tožilce
in državne
pravobranilce za
vodenje notranje
organizacijske enote
– za sodnika, ki
vodi oddelek z
najmanj dvajsetimi
razporejenimi
sodniki

Faktor

Način izračuna

Opomba

0,13

osnovna plača za obračun
x faktor
32.b člen ZSPJS

PORABLJENO – ČRTANO

položajni dodatek za
sodnike, državne
tožilce
in državne
pravobranilce za
vodenje notranje
organizacijske enote

0,10

za sodnika, ki vodi
oddelek z najmanj
osnovna plača za obračun desetimi razporejenimi
x faktor
sodniki ali oddelke
32.b člen ZSPJS
oziroma organizacijske
enote na vrhovnem
sodišču

PORABLJENO – ČRTANO

položajni dodatek za
sodnike, državne
tožilce
in državne
pravobranilce za
vodenje notranje
organizacijske enote

0,08

osnovna plača za obračun za sodnika, ki vodi
x faktor
oddelek z najmanj petimi
32.b člen ZSPJS
razporejenimi sodniki

PORABLJENO – ČRTANO

položajni dodatek za
sodnike, državne
tožilce
in državne
pravobranilce za
vodenje notranje
organizacijske enote

0,05

za sodnika, ki vodi
osnovna plača za obračun
oddelek z najmanj tremi
x faktor
razporejenimi sodniki ali
32.b člen ZSPJS
službo za informatiko

PORABLJENO – ČRTANO

položajni dodatek za
sodnike, državne
tožilce
in državne
pravobranilce

0,10

osnovna plača za obračun za sodnika, ki vodi
x faktor
zunanjo organizacijsko
32.b člen ZSPJS
enoto

PORABLJENO – ČRTANO

položajni dodatek za
sodnike, državne
tožilce
in državne
pravobranilce za
vodenje notranje
organizacijske enote

0,10

za državnega tožilca, ki
vodi oddelek z najmanj
desetimi razporejenimi
osnovna plača za obračun
državnimi tožilci ali
x faktor
oddelek oziroma
32.b člen ZSPJS
organizacijsko
enoto na vrhovnem
državnem tožilstvu

PORABLJENO – ČRTANO

položajni dodatek za
sodnike, državne
tožilce
in državne
pravobranilce za
vodenje notranje
organizacijske enote

0,08

za državnega tožilca, ki
osnovna plača za obračun
vodi oddelek z najmanj
x faktor
petimi razporejenimi
32.b člen ZSPJS
državnimi tožilci

A1 B1

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

PORABLJENO – ČRTANO

položajni dodatek za
sodnike, državne
tožilce
in državne
pravobranilce za
vodenje notranje
organizacijske enote

0,05

za državnega tožilca, ki
osnovna plača za obračun vodi oddelek z najmanj
x faktor
tremi razporejenimi
32.b člen ZSPJS
državnimi tožilci ali
službo za informatiko

PORABLJENO – ČRTANO

položajni dodatek za
sodnike, državne
tožilce
in državne
pravobranilce

0,10

osnovna plača za obračun za državnega tožilca, ki
x faktor
vodi zunanjo
32.b člen ZSPJS
organizacijsko enoto

PORABLJENO – ČRTANO

položajni dodatek za
sodnike, državne
tožilce
in državne
pravobranilce za
vodenje notranje
organizacijske enote

0,10

za državnega
osnovna plača za obračun pravobranilca, ki vodi
x faktor
oddelek z najmanj
32.b člen ZSPJS
desetimi razporejenimi
državnimi pravobranilci

PORABLJENO – ČRTANO

položajni dodatek za
sodnike, državne
tožilce
in državne
pravobranilce za
vodenje notranje
organizacijske enote

0,08

za državnega
osnovna plača za obračun pravobranilca, ki
x faktor
vodi notranji oddelek z
32.b člen ZSPJS
najmanj petimi državnimi
pravobranilci

PORABLJENO – ČRTANO

položajni dodatek
sodnike, tožilce
pravobranilce za
vodenje enote

za pravobranilca ki vodi
osnovna plača za obračun notranji oddelek z
x faktor
najmanj tremi državnimi
32.b člen ZSPJS
pravobranilci ali službo
za informatiko

C313

PORABLJENO – ČRTANO

položajni dodatek za
sodnike, državne
tožilce
in državne
pravobranilce

za državnega
osnovna plača za obračun
pravobranilca, ki vodi
x faktor
zunanjo organizacijsko
32.b člen ZSPJS
enoto

C320

PORABLJENO – ČRTANO

dodatek za omejitev
pravice do stavke

C321

dodatek za dosegljivost po
55. členu ZSSloV

dodatki

C322

PORABLJENO – ČRTANO

C323

PORABLJENO – ČRTANO

C324

PORABLJENO – ČRTANO

C330

položajni dodatek za
sodnika oziroma državnega
dodatki
tožilca, dodeljenega na
pristojno ministrstvo

C308

C309

C310

C311

C312

Faktor

0,10

Način izračuna

Opomba

A1 B1

po petem odstavku
99. člena Zakona o
obrambi (ZObr)
določi
Vlada
RS

dodatek
premestljive sile
dodatek za odzivne
sile
dodatek
usposabljanje

0,10

bruto urna postavka za
osnovno plačo FJU x
število ur x faktor

% od bruto urne
postavke

0

1

59. člen ZZSloV

X

X

59. člen ZZSloV

X

X

59. člen ZZSloV

X

X

1

1

osnovna plača FJU x
faktor
32.b člen ZSPJS

% od osnovne plače za
obračun

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

C340

položajni dodatek za
sodnike, državne tožilce in
državne pravobranilce, ki
vodijo organizacijsko enoto z
najmanj štiridesetimi
dodatki
zaposlenimi oziroma
dvajsetimi na ta oddelek
razporejenimi sodniki,
državnimi tožilci oziroma
državnimi pravobranilci

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

0,10

osnovna plača FJU x
faktor
32.b člen ZSPJS

% od osnovne plače za
obračun

1

1

C350

položajni dodatek za
sodnike, državne tožilce in
državne pravobranilce, ki
vodijo organizacijsko enoto z
najmanj tridesetimi
zaposlenimi oziroma
dodatki
petnajstimi na
ta oddelek razporejenimi
sodniki, državnimi tožilci
oziroma državnimi
pravobranilci

0,09

osnovna plača FJU x
faktor
32.b člen ZSPJS

% od osnovne plače za
obračun

1

1

C360

položajni dodatek za
sodnike, državne tožilce in
državne pravobranilce, ki
vodijo organizacijsko enoto z
najmanj dvajsetimi
dodatki
zaposlenimi oziroma
desetimi na ta oddelek
razporejenimi sodniki,
državnimi tožilci oziroma
državnimi pravobranilci

0,08

osnovna plača FJU x
faktor
32.b člen ZSPJS

% od osnovne plače za
obračun

1

1

C370

položajni dodatek za
sodnike, državne tožilce in
državne pravobranilce, ki
vodijo organizacijsko enoto z
najmanj desetimi
dodatki
zaposlenimi oziroma petimi
na ta oddelek razporejenimi
sodniki, državnimi tožilci
oziroma državnimi
pravobranilci

0,05

osnovna plača FJU x
faktor
32.b člen ZSPJS

% od osnovne plače za
obračun

1

1

C380

položajni dodatek za
sodnike, državne tožilce in
državne pravobranilce, če
vodijo oddelek na Vrhovnem
sodišču, Upravnem sodišču,
Vrhovnem državnem
tožilstvu, če vodijo zunanji
dodatki
oddelek, ki se oblikuje v
skladu z zakonom, ali
oddelek z manj kot petimi na
ta oddelek razporejenimi
sodniki,
državnimi tožilci oziroma
državnimi pravobranilci

0,04

osnovna plača FJU x
faktor
32.b člen ZSPJS

% od osnovne plače za
obračun

1

1

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

C390

PORABLJENO – ČRTANO

Dodatek za
mobilnost

Decision C za tuje
državljane, zaposlene v
Sloveniji

0

1

C400

PORABLJENO – ČRTANO

Dodatek za
izgradnjo kariere

Decision C za tuje
državljane, zaposlene v
Sloveniji

0

1

C900

dodatki – poračun

dodatki

X

1

vsota vrst izplačil tipa C,
izračunane, kot je
starejša od 13 mesecev
opredeljeno za
glede na tekoči obračun
posamezno vrsto izplačila
plače

X

1

osnova za obračun redne
delovne uspešnosti
posameznega javnega
uslužbenca je njegova
osnovna plača za čas
rednega dela v
ocenjevalnem obdobju
22. in 22.a člen ZSPJS,
2. člen ZSPJS-R

0

1

C900

dodatki – izredno izplačilo

Faktor

Način izračuna

Opomba

v znesku
v znesku, za izplačila,

dodatki

del plače za redno
delovno uspešnost lahko
letno znaša največ:
znesek od osnovne
plače za obračun iz
decembra preteklega
leta x faktor

A1 B1

D010

redna delovna uspešnost za
direktorje in javne
delovna uspešnost
uslužbence

D011

PORABLJENO – ČRTANO

redna delovna
uspešnost za
sodnike

osnovna plača za obračun
x faktor
22. in 22.c člen ZSPJS

X

X

D012

PORABLJENO – ČRTANO

redna delovna
uspešnost za
državne tožilce

osnovna plača za obračun
x faktor
22. in 22.c člen ZSPJS

X

X

PORABLJENO – ČRTANO

redna delovna
uspešnost za
državne
pravobranilce

osnovna plača za obračun
x faktor
22. in 22.d člen ZSPJS

X

X

do 0,20

osnovna plača FJU x
faktor
(1) 22.d in 22.e člen
ZSPJS
2. člen ZSPJS-R
(2) prva točka prvega
znesek od osnovne
odstavka 2. člena in prvi plače za obračun
odstavek 4. člena Uredbe
o delovni uspešnosti iz
naslova povečanega
obsega dela za javne
uslužbence

0

1

do 0,25

osnovna plača za obračun
x faktor
19. člen ZSPJS-L v
% od osnovne plače za
povezavi z drugim
obračun
odstavkom 9. člena ZIU
7. člen ZDIU12
157. člen ZUJF

0

1

D013

do 2

D020

delovna uspešnost zaradi
povečanega obsega dela in
zaradi sodelovanja pri
delovna uspešnost
projektih, ki niso posebni
projekti, za javne
uslužbence

D021

PORABLJENO ČRTANO
–- delovna uspešnost
iz naslova povečanega
obsega dela za
sodnike ustavnega sodišča
in
generalnega sekretarja
ustavnega sodišča
(do 31. 12. 2011)

D022

PORABLJENO – ČRTANO

X

X

D023

PORABLJENO – ČRTANO

X

X

D024

PORABLJENO – ČRTANO

X

X

delovna uspešnost

Šifra

D025

D026

D027

Vrsta izplačila

Tip izplačila

delovna uspešnost zaradi
povečanega obsega dela in
delovna uspešnost
zaradi sodelovanja pri
projektih - direktorji

Faktor

Način izračuna

Opomba

osnovna plača FJU x
faktor
(1) 22.d in 22.e člen
ZSPJS,
2. člena ZSPJS-R
do 0,10, (2) prva in druga toška
razen prvega odstavka 2. člena znesek od osnovne
izjem po in drugi odstavek 4. člena plače za obračun
zakonu Uredbe o delovni
uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela
za javne uslužbence
(3) 469. člen ZTFI-A
(4) 246. člen ZZavar-E

0

1

0

1

0

1

delovna uspešnost zaradi
sodelovanja pri posebnih
projektih - javni uslužbenci

delovna uspešnost

do 0,30

osnovna plača FJU x
faktor
(1) 22.d člen ZSPJS
2. člen ZSPJS-R
(2) druga točka prvega
znesek od osnovne
odstavka 2. člena in prvi
plače za obračun
odstavek 4. člena Uredbe
o delovni uspešnosti iz
naslova povečanega
obsega dela za javne
uslužbence

PORABLJENO – ČRTANO

Delovna uspešnost
zaradi sodelovanja
pri posebnih
projektih za
funkcionarje
ustavnega sodišča
in funkcionarje
v pravosodnih
organih

do 50 %

22.d, 22.f, 22.g in
22.h člen ZSPJS

D030

delovna uspešnost zaradi
prodaje blaga in storitev na
trgu

D040

delovna uspešnost na
podlagi drugega odstavka
59. člena ZSSloV

delovna uspešnost

delovna uspešnost

A1 B1

/

do 0,30

(1) 22.i, 22.j in 22.k člen
ZSPJS
(2) Uredba o delovni
uspešnosti iz naslova
prodaje blaga in storitev
na trgu

v znesku; dinamiko
izplačila določi organ
upravljanja

0

1

osnovna plača FJU x
faktor

% od osnovne plače za
obračun;
faktor določi Vlada
Republike Slovenije

0

1

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

odnovna plača FJU x
faktor

D041

delovna uspešnost iz
naslova povečanega obsega
dela - prvi odst. 73. člena in delovna uspešnost
tretji odstavek 74. člena
ZODPol

D050

delovna uspešnost na
podlagi tretjega odstavka
59. člena ZSSloV

D060

delovna uspešnost zaradi
povečanega obsega
dela: dodatna tedenska
pedagoška obveznost za
visokošolske učitelje in
sodelavce

(1) prvi odstavek 73. člena
in tretji odstavek 74. člena
ZODPol, Uredba o
določitvi višine dodatnega
plačila policistom, ki jim je
odrejeno opravljanje dela
v skladu s prvim
odstavkom 73. člena
Zakona o organiziranosti
0,172 %
% od osnovne plače
in delu v policiji

0

1

(2) 0,172 % x osnovna
plača x število opravljenih
ur po 2. členu Uredbe o
določitvi višine dodatnega
plačila policistom, ki jim je
odrejeno opravljanje dela
v skladu s prvim
odstavkom 73. člena
Zakona o organiziranosti
in delu v policiji

do 0,30

osnovna plača FJU x
faktor

% od osnovne plače za
obračun;
faktor določi Vlada
Republike Slovenije

0

1

delovna uspešnost

2,65 ali
3,00

osnovna plača FJU /
40 x število ur dodatne
tedenske pedagoške
obveznosti na teden x
faktor
22.e člen ZSPJS in
63. člen ZViS

znesek od osnovne
plače za obračun
(izplača se mesečno)

2

1

delovna uspešnost

od
1,00
do
1,30

mesečni obseg
opravljenih ur povečane
znesek od osnovne
tedenske učne obveznosti
plače za obračun
x bruto urna postavka za
(izplača se mesečno)
osnovno plačo x faktor
22.e člen ZSPJS

0

1

od
1,00
do
1,30

mesečni obseg
opravljenih ur povečane
tedenske učne obveznosti
x bruto urna postavka
znesek od osnovne
učiteljeve/predavateljeve plače za obračun
osnovne plače v
(izplača se mesečno)
nazivu, ki ga ima
ravnatelj/direktor x faktor
22.e člen ZSPJS

0

1

0

1

delovna uspešnost

D070

delovna uspešnost zaradi
povečane pedagoške
oziroma učne obveznosti

D071

delovna uspešnost zaradi
povečane učne obveznosti
za ravnatelje in direktorje s
področja osnovnega šolstva delovna uspešnost
in srednjih šol, višjih
strokovnih šol in za
ravnatelje dijaških domov

D900

delovna uspešnost –
poračun

delovna uspešnost

/

v znesku

Šifra

D900

E010

E020

E030

E031

E040

E041

E050

Vrsta izplačila

delovna uspešnost –
izredno izplačilo

delo prek polnega
delovnega časa

delo prek polnega
delovnega časa (nočno)

delo prek polnega
delovnega časa (nedelja)

delo prek polnega
delovnega časa (dela prost
dan)

delo prek polnega
delovnega časa (nedelja
– nočno)

delo prek polnega
delovnega časa (dela prost
dan – nočno)

PORABLJENO – ČRTANO

Tip izplačila

delovna uspešnost

bruto plača – delo
prek polnega
delovnega časa

bruto plača – delo
prek polnega
delovnega časa

bruto plača – delo
prek polnega
delovnega časa

bruto plača – delo
prek polnega
delovnega časa

bruto plača – delo
prek polnega
delovnega časa

bruto plača – delo
prek polnega
delovnega časa

Delo preko polnega
delovnega časa

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

/

v znesku, za izplačila,
vsota vrst izplačil tipa D,
izračunane, kot je
starejša od 13 mesecev
opredeljeno za
glede na tekoči obračun
posamezno vrsto izplačila
plače

0

1

/

število ur x bruto urna
postavka za (osnovno
plačo za obračun + C010
+ C020 + C040
+ (C050 ali C051 ali
C052) + C150) / Z050
+ C120

X

1

/

število ur x bruto urna
postavka za (osnovno
plačo za obračun + C010
+ C020 + C040
+ (C050 ali C051 ali
C052) + C150) / Z050 +
C100 + C120

X

1

/

število ur x bruto urna
postavka za (osnovno
plačo za obračun + C010
+ C020 + C040
+ (C050 ali C051 ali
C052) + C150) / Z050 +
C110 + C120

X

1

/

število ur x bruto urna
postavka za (osnovno
plačo za obračun + C010
+ C020 + C040
+ (C050 ali C051 ali
C052) + C150) / Z050 +
C111 + C120

X

1

/

število ur x bruto urna
postavka za (osnovno
plačo za obračun + C010
+ C020 + C040
+ (C050 ali C051 ali
C052) + C150) / Z050 +
C100 + C110 + C120

X

1

/

število ur x bruto urna
postavka za (osnovno
plačo za obračun + C010
+ C020 + C040
+ (C050 ali C051 ali
C052) + C150) / Z050 +
C100 + C111 + C120

X

1

38. člen Zakona
o spremembah in
dopolnitvah Zakona o
sodniški službi (ZSS-F)
26. člen Zakona o
spremembah Zakona o
državnem tožilstvu (ZDTC)

X

X

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

E051

PORABLJENO – ČRTANO

delo preko
polnega
delovnega časa za
sodnike, državne
tožilce in državne
pravobranilce
(nedelja ali dela
prost dan – nočno)

število ur x bruto urna
postavka za (osnovno
plačo za obračun + A040
+ C010 + C020 + C040 +
C050 + C150)
/ Z050 + C100 + C112
+ C120

X

X

E060

plačilo pripadajočih
dodatkov za opravljene ure
dela preko polnega
delovnega časa v primeru
koriščenja teh ur

bruto plača – delo
prek polnega
delovnega časa

/

izračun pripadajočih
dodatkov na način,
določen pri vrsti izplačila
C120

X

1

E061

plačilo pripadajočih
dodatkov za opravljene ure
dela preko polnega
delovnega časa (nočno) v
primeru koriščenja teh ur

bruto plača – delo
prek polnega
delovnega časa

/

izračun pripadajočih
dodatkov na način,
določen pri vrstah izplačil
C100 in C120

X

1

E062

plačilo pripadajočih
dodatkov za opravljene ure
dela preko polnega
delovnega časa (nedelja) v
primeru koriščenja teh ur

bruto plača – delo
prek polnega
delovnega časa

/

izračun pripadajočih
dodatkov na način,
določen pri vrstah izplačil
C110 in C120

X

1

E063

plačilo pripadajočih
dodatkov za opravljene ure
dela preko polnega
delovnega časa (dela prost
dan) v primeru koriščenja
teh ur

bruto plača – delo
prek polnega
delovnega časa

/

izračun pripadajočih
dodatkov na način,
določen pri vrstah izplačil
C111 in C120

X

1

E064

plačilo pripadajočih
dodatkov za opravljene ure
dela preko polnega
delovnega časa (nedelja
– nočno) v primeru
koriščenja teh ur

bruto plača – delo
prek polnega
delovnega časa

/

izračun pripadajočih
dodatkov na način,
določen pri vrstah izplačil
C100, C110 in C120

X

1

E065

plačilo pripadajočih
dodatkov za opravljene ure
dela preko polnega
delovnega časa (dela prost
dan – nočno) v primeru
koriščenja teh ur

bruto plača – delo
prek polnega
delovnega časa

/

izračun pripadajočih
dodatkov na način,
določen pri vrstah izplačil
C100, C111 in C120

X

1

E900

bruto plača – delo prek
polnega delovnega časa
– poračun

bruto plača – delo
prek polnega
delovnega časa

/

X

1

E900

bruto plača – delo prek
polnega delovnega časa
– izredno izplačilo

bruto plača – delo
prek polnega
delovnega časa

/

v znesku, za izplačila,
vsota vrst izplačil tipa E,
izračunane, kot je
starejša od 13 mesecev
opredeljeno za
glede na tekoči obračun
posamezno vrsto izplačila
plače

X

1

bonitete

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

bonitete

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

bonitete

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

bonitete

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

F010
F011
F012
F013

bonitete – uporaba
osebnega vozila za zasebne
namene
bonitete – nastanitev
bonitete – posojilo brez
obresti ali z obrestno mero,
ki je nižja od tržne
bonitete – popust pri prodaji
blaga in storitev

Faktor

Način izračuna

Opomba

v znesku

A1 B1

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

Faktor

Način izračuna

Opomba

F014

bonitete – izobraževanje
delojemalca ali njegovega
družinskega člana

bonitete

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

F015

bonitete – darila delodajalca
delojemalcu ali njegovemu bonitete
družinskemu članu

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

F016

bonitete – pravica
delojemalcev do nakupa
delnic

bonitete

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

F017

bonitete – zavarovalne
bonitete
premije in podobna izplačila

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

F020
F900

bonitete – druge
bonitete – poračun

/
/

veljavni predpisi

v znesku
v znesku
v znesku, za izplačila,

X
X

1
1

X

1

bonitete
bonitete

A1 B1

F900

bonitete – izredno izplačilo

bonitete

/

vsota vrst izplačil tipa F,
izračunane, kot je
starejša od 13 mesecev
opredeljeno za
glede na tekoči obračun
posamezno vrsto izplačila
plače

G010

boleznina v breme
delodajalca – 100 %

nadomestila v
breme delodajalca

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

G020

boleznina v breme
delodajalca – 90 %

nadomestila v
breme delodajalca

/

veljavni predpisi,
62. a člen ZIPRS1314
velja za odsotnosti do
vključno 31.5.2013

v znesku

X

1

G030

boleznina v breme
delodajalca – 80 %

nadomestila v
breme delodajalca

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

G040

poškodbe pri delu

nadomestila v
breme delodajalca

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

G041

poškodba pri delu po
sedmem odstavku
137. člena ZDR-1

nadomestila v
breme delodajalca

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

G050

poškodba, ki ni povezana z
delom – 80 %

nadomestila v
breme delodajalca

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

G051

poškodba, ki ni povezana z
delom – 90 %

nadomestila v
breme delodajalca

/

veljavni predpisi,
62. a člen ZIPRS1314
velja za odsotnosti do
vključno 31.5.2013

v znesku

X

1

G060

nadomestilo po rehabilitaciji nadomestila v
I
breme delodajalca

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

X

X

Število normiranih ur
x bruto urna postavka za
izračun nadomestila x
Faktor x Indeks
za usklajevanje
nadomestila po rehabil.
(Z440)

Nadomestilo plače
za invalide III.
kategorije

G070

PORABLJENO – ČRTANO

G071

prepoved opravljanja dela
nadomestila v
med trajanjem postopka
breme delodajalca
izredne odpovedi po ZDR-1

/

tretji odstavek 110. člena
ZDR-1

v znesku

X

1

G080

nadomestilo - sedmi
odstavek 137. člen ZDR-1

/

nadomestilo plače z
razlogi po 137. členu ZDR- v znesku
1

X

1

nadomestilo plače v
breme delodajalca

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

G081

PORABLJENO – ČRTANO

čakanje na delominimalna plača

če je vsota Z123 < 174 ur, nadomestilo v breme
potem je minimalna plača delodajalca

X

X

osnova za odmero
nadomestila plače za čas
čakanja na
razporeditev oziroma na
zaposlitev na drugem
ustreznem delu je
pokojninska osnova, od
% od pokojninske
katere bi se delovnemu
osnove zavarovanca
invalidu odmerila
invalidska pokojnina
na dan nastanka
invalidnosti. Višina je
določena s sklepom ZPIZ
in jo je treba vnesti kot
nominalni znesek.

X

1

G082

nadomestilo zaradi čakanja
na delo na
podlagi 446. člena ZPIZ-1

nadomestila v
breme delodajalca

1,00

G083

nadomestilo po šestem
odstavku 137. člena ZDR-1
zaradi višje sile

nadomestila v
breme delodajalca

/

šesti odstavek 137. člena v znesku (ne manj kot 70
ZDR-1
% minimalne plače)

X

1

X

1

G084

nadomestilo razlike plače 96. člen KP zdravstva in
socialnega varstva

nadomestilo razlike
v plači

/

razlika zaradi zmanjšanja
plače invalidu II. in III.
kategorije, ki je po ZPIZ-2
razporejen na drugo
v znesku
delovno mesto - 96. člen
KP dejavnosti zdravstva in
socialnega varstva

G085

nadomestilo ob prenehanju
funkcije

nadomestila v
breme delodajalca

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

prvi odstavek 97. člena
ZDR-1

v znesku,
100% osnova po
sedmem odstavku 137.
člena ZDR-1,
najmanj dve uri na teden

X

1

drugi odstavek 97. člena
ZDR-1

v znesku,
70% osnove po sedmem
odstavku 137. člena ZDR- X
1,
najmanj en dan na teden

1

/

138. člen ZDR-1

v znesku,
80% osnove po sedmem
odstavku 137. člena ZDR- X
1,
čakanje na delo doma

1

v znesku, razlika do 100
odstotnega nadomestila
plače, ki jo zdravstveno
zavarovanje ne krije

X

1

v znesku

X

0

G086

nadomestilo za čas iskanja
nove zaposlitve

nadomestilo v brme
delodajalca

G087

nadomestilo ob odpovedi
pogodbe iz poslovnega
razloga ali razloga
nesposobnosti

G088

nadomestilo zaradi začasne
nadomestilo v brme
nezmožnosti zagotavljanja
delodajalca
dela iz poslovnega razloga

G089

nadomestilo po 84. členu
ZODPol

nadomestilo v
breme delodajalca

/

84. člen Zakona o
organiziranosti in delo v
policiji

G090

nadomestilo ob prenehanju
funkcije predsednika
Republike Slovenije

nadomestila v
breme delodajalca

/

veljavni predpisi

nadomestilo v brme
delodajalca

/

/

Šifra

G100

G101

G110

Vrsta izplačila

začasna odstranitev z
dela

nadomestilo v času
suspenza pravosodnega
funkcionarja

nadomestilo v času pripora
pravosodnega funkcionarja
(preživlja družino)

Tip izplačila

nadomestila v
breme delodajalca

nadomestila v
breme delodajalca

nadomestila v
breme delodajalca

Faktor

1

/

98. člen Zakona o
sodniški službi
49. člen Zakona o
v znesku
državnem tožilstvu
(50 % plače, ki bi jo
68. člen v povezavi s
prejemal, če bi delal)
prvim odstavkom
55. člena Zakona o
državnem pravobranilstvu

X

1

/

100. člen Zakona o
sodniški službi
3. v povezavi s
30. členom Zakona o
državnem tožilstvu
prvi odstavek 55. člena
Zakona o državnem
pravobranilstvu

v znesku (50 % plače, ki
bi jo prejemal, če bi
delal)

X

1

100. člen Zakona o
sodniški službi
3. v povezavi s
30. členom Zakona o
državnem tožilstvu
prvi odstavek 55. člena
Zakona o državnem
pravobranilstvu

v znesku
(1/3 plače, ki bi jo
prejemal, če bi delal)

X

1

v znesku

X

1

/

v znesku, za izplačila,
vsota vrst izplačil tipa G,
izračunane, kot je
starejša od 13 mesecev
opredeljeno za
glede na tekoči obračun
posamezno vrsto izplačila
plače

X

1

/

31. člen Zakona o
zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira
ZZZS

X

1

/

31. člen Zakona o
zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira
ZZZS

X

1

/

31. člen Zakona o
zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira
ZZZS

X

1

/

31. člen Zakona o
zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira
ZZZS

X

1

/

G900

nadomestilo v breme
delodajalca – poračun

/

G900

nadomestilo v breme
delodajalca – izredno
izplačilo

H010

nadomestilo v breme
ZZZS v višini 100 %

H012

nadomestilo v breme
ZZZS v višini 90 % do
90 dni

H013

nadomestilo v breme
ZZZS v višini 100 % nad
90 dni

H020

nadomestilo v breme
ZZZS v višini 80 % do
90 dni

poklicna bolezen

transplantacija,
izolacija

transplantacija,
izolacija

bolezen

A1 B1

X

0,60

nadomestilo v času pripora
nadomestila v
pravosodnega funkcionarja (
breme delodajalca
ne preživlja družine)

nadomestila v
breme delodajalca

Opomba

prvi odstavek 74. člena
ZSSloV
60 % plače za polni
v znesku
delovni čas, izplačane v
mesecu pred izdajo ukaza
o začasni odstranitvi

G111

nadomestila v
breme delodajalca

Način izračuna

Šifra

Vrsta izplačila

Način izračuna

Opomba

H021

nadomestilo v breme
ZZZS v višini 90 % nad
90 dni

/

31. člen Zakona o
zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem
zavarovanju
6. člen ZUJF

bolezen

v znesku refundira
ZZZS

X

1

nadomestilo v breme
ZZZS v višini 80 %

usposabljanje za
rehabilitacijo otroka,
nega

/

31. člen Zakona o
zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira
ZZZS

x

1

H040

nadomestilo v breme
ZZZS v višini 100 %

poškodbe pri delu,
poškodbe nastale
po 18. členu zakona

/

31. člen Zakona o
zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira
ZZZS

x

1

H050

nadomestilo v breme
ZZZS v višini 70 % do
90 dni

poškodba izven
dela, poškodba po
tretji osebi izven
dela

/

31. člen Zakona o
zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira
ZZZS

x

1

H051

nadomestilo v breme
ZZZS v višini 80 % nad
90 dni

poškodba izven
dela, poškodba po
tretji osebi izven
dela

/

31. člen Zakona o
zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira
ZZZS

x

1

H060

nadomestilo v breme
ZZZS v višini 70 % do
90 dni

/

31. člen Zakona o
zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira
ZZZS

X

1

H061

nadomestilo v breme
ZZZS v višini 80 % nad
90 dni

spremstvo

/

31. člen Zakona o
zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem
zavarovanju
6. člen ZUJF

v znesku refundira
ZZZS

X

1

H070

nadomestilo v breme
ZZZS v višini 100 %

krvodajalstvo

/

veljavni predpisi

v znesku refundira
ZZZS

X

1

H080

nadomestilo za skrajšani
delovni čas – refundirano

nadomestila v
breme ZZZS, ZPIZ,
MO, MNZ in sodišča

/

veljavni predpisi

v znesku refundira
ZPIZ

X

1

H090

nadomestilo za skrajšani
delovni čas – poračun

nadomestila v
breme ZZZS, ZPIZ,
MO, MNZ in sodišča

/

veljavni predpisi

v znesku refundira
ZPIZ

X

1

H100

nadomestila v
nadomestilo za vojaške vaje,
breme ZZZS,
civilno zaščito, gasilske vaje
ZPIZ, MO, MNZ,
in gasilske intervencije
sodišča in občine

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

H110

nadomestila v
nadomestilo za udeležbo na
breme ZZZS, ZPIZ,
sodišču
MO, MNZ in sodišča

/

veljavni predpisi

v znesku refundira
sodišče

X

1

H030

Tip izplačila

spremstvo

Faktor

A1 B1

Šifra

H120

H120

H900

Vrsta izplačila

Tip izplačila

Faktor

Način izračuna

Opomba

/

(1) osnova za obračun
prispevkov od nadomestil
plač tipa H.
(2) minimalna osnova za
pripsevke (144. in 410.
člen člen ZPIZ-2):
- v 2013 in 2014 je
minimalna plača;
- od 2015 do vključno
2017 je 52% povprečne
plače;
- v 2018 je 54%
povprečne plače;
- v 2019 je 56%
povprečne plače;
- v 2020 je 58%
povprečne plače;
- od 2021 je 60%
povprečne plače.

razlika do minimalne
osnove pri refundiranih
nadomestilih, refundira
ZZZS

(1) osnova za obračun
prispevkov od nadomestil
plač tipa H.
(2) najnižja osnova za
prispevke (144. in 410.
člen ZPIZ-2)

osnova za obračun
prispevkov od refundiranih
nadomestil

nadomestila v
breme ZZZS,
ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča

osnova za obračun
prispevkov od refundiranih
nadomestil

nadomestila v
breme ZZZS,
ZPIZ, MO, MNZ in
sodišča

/

nadomestila v
breme ZZZS, ZPIZ,
MO, MNZ in sodišča

/

nadomestila in boleznine
– refundacija – poračun

X

1

X

1

v znesku refundira ZZZS,
v breme ZZZS, ZPIZ, MO,
ZPIZ, MO, MNZ in
X
MNZ in sodišča
sodišče

1

H900

/

I010

prehrana na delu

povračilo stroškov

/

veljavni predpisi

povračilo stroškov

/

povračilo stroškov

I020
I021
I030

refundira ZZZS

vsota vrst izplačil tipa H,
izračunane, kot je
opredeljeno za
za plačila starejša od 13
posamezno vrsto izplačila
mesecev glede na tekoči
obračun plače

nadomestila v
breme ZZZS, ZPIZ,
MO, MNZ in sodišča

prehrana na delu nad
zneskom, določenim z
uredbo
prevoz na delo –
kilometrina
prevoz na delo – kilometrina
nad višino, določeno z
uredbo
prevoz na delo –
mesečna vozovnica

razlika do minimalne
osnove pri refundiranih
nadomestilih,

v znesku refundira ZZZS,
ZPIZ, MO, MNZ in
sodišče

nadomestila in boleznine
– refundacija – izredno
izplačilo

I011

A1 B1

X

1

v znesku

X

1

veljavni predpisi

v znesku

X

1

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

povračilo stroškov

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

povračilo stroškov

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

X

X

X

1

X

X

X

1

I040

PORABLJENO – ČRTANO

prevoz na delo –
mestni promet

I050

prevoz na delo – dnevna
vozovnica

povračilo stroškov

I060

PORABLJENO – ČRTANO

nadomestilo za
ločeno življenje stroški stanovanja

I070

nadomestilo za ločeno
življenje – stroški stanovanja povračilo stroškov
i

5., 8. člen Uredbe o
povračilu stroškov
/

veljavni predpisi

v znesku

9. člen ZPSDP

140,54 € veljavni predpisi

v znesku

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

Faktor

Način izračuna

Opomba

I071

PORABLJENO - ČRTANO

povračilo stroškov

/

veljavni predpisi

v znesku nadomestilo za
ločeno življenje - stroški
prevoza

X

1

I072

nadomestilo za ločeno
življenje – stroški prehrane
povračilo stroškov
in stanovanja nad zneskom,
določenim z uredbo

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

I080

povračila stroškov za
službeno potovanje nad
zneskom, določenim z
uredbo

povračilo stroškov

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

I081

povračila stroškov za
službeno potovanje do
zneska, določenega z
uredbo

povračilo stroškov

/

veljavni predpisi

v znesku

X

0

I082

povračila stroškov za
službeno potovanje do
zneska, določenega z
uredbo – poračun

povračilo stroškov

/

veljavni predpisi

v znesku

X

0

I090

povračila stroškov za
službeno potovanje nad
zneskom, določenim z
uredbo – poračun

povračilo stroškov

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

I100

terenski dodatek

povračilo stroškov

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

I110

terenski dodatek nad višino,
povračilo stroškov
določeno z uredbo

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

I120

pravdni stroški

povračilo stroškov

/

veljavni predpisi

v znesku

X

0

I130

pavšal za funkcionarje

povračilo stroškov

/

veljavni predpisi

v znesku

X

0

I131

pavšal za javne uslužbence povračilo stroškov

/

veljavni predpisi

v znesku

X

0

I900

povračilo stroškov –
poračun

/

v znesku

X

0

starejša od 13 mesecev
glede na tekoči obračun
plače

X

0

v znesku

X

1

X

1

povračilo stroškov

I900

povračilo stroškov – izredno
povračilo stroškov
izplačilo

/

I901

povračilo stroškov – poračun
nad višino, določeno z
povračilo stroškov
uredbo

/

I901

povračilo stroškov nad
višino, določeno z uredbo –
izredno izplačilo

povračilo stroškov

/

vsota vrst izplačil tipa I,
izračunane, kot je
opredeljeno za
posamezno vrsto izplačila,
katerih vrednost ne
presega zneska,
določenega z Uredbo o
davčni obravnavi povračil
stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega
razmerja

vsota vrst izplačil tipa I,
izračunane, kot je
opredeljeno za
posamezno vrsto izplačila,
katerih vrednost ne
presega zneska,
določenega z Uredbo o
davčni obravnavi povračil
stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega
razmerja

A1 B1

v znesku, za izplačila,

v znesku, za izplačila,
starejša od 13 mesecev
glede na tekoči obračun
plače

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

Faktor

Način izračuna

Opomba

Število dni x znesek;
znesek določi ZPSDP po
uredbi vlade (6. člen
ZPSDP)

J010

PORABLJENO – ČRTANO

Terenski dodatek

J020

jubilejna nagrada 10 let

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

J021

jubilejna nagrada 10 let –
obdavčena

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

J030

jubilejna nagrada 20 let

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

J031

jubilejna nagrada 20 let –
obdavčena

J040

A1 B1

X

X

v znesku

X

1

veljavni predpisi

v znesku

X

1

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

jubilejna nagrada 30 let

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J041

jubilejna nagrada 30 let –
obdavčena

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J042

jubilejna nagrada za
stalnost

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J043

jubilejna nagrada 10 let - za drugi dohodki iz
člane sindikata
delovnega razmerja

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku ,
120% od zneska,
določenega v kolektivnih
pogodbah dejavnosti

X

1

J044

jubilejna nagrada 10 let obdavčena za člane
sindikata

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku ,
120% od zneska,
določenega v kolektivnih
pogodbah dejavnosti

X

1

J045

jubilejna nagrada 20 let - za drugi dohodki iz
člane sindikata
delovnega razmerja

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku ,
120% od zneska,
določenega v kolektivnih
pogodbah dejavnosti

X

1

J046

jubilejna nagrada 20 let obdavčenaza člane
sindikata

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku ,
120% od zneska,
določenega v kolektivnih
pogodbah dejavnosti

X

1

J047

jubilejna nagrada 30 let - za drugi dohodki iz
člane sindikata
delovnega razmerja

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku ,
120% od zneska,
določenega v kolektivnih
pogodbah dejavnosti

X

1

J048

jubilejna nagrada 30 let obdavčena za člane
sindikata

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku ,
120% od zneska,
določenega v kolektivnih
pogodbah dejavnosti

X

1

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

Šifra

J050

J051

J052

Vrsta izplačila

Tip izplačila

odpravnina zaradi odpovedi
drugi dohodki iz
pogodbe o zaposlitvi –
delovnega razmerja
obdavčene

odpravnina zaradi odpovedi
drugi dohodki iz
pogodbe o zaposlitvi –
delovnega razmerja
neobdavčene

odpravnina zaradi odpovedi
pogodbe o zaposlitvi iz
drugi dohodki iz
poslovnih razlogov ali iz
delovnega razmerja
razloga nesposobnosti obdavčena

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

/

(1) prvi in četrti odstavek
109. člena ZDR,
(2) 144. člen ZPIZ-2
(3) 44. člen Zdoh-2
(4) kolektivne pogodbe
v znesku
dejavnosti,
(5) 228. člen ZDR-1, velja
za odpravnine za katere
so se postopki pričeli pred
12.4.2013

X

1

/

(1) prvi in četrti odstavek
109. člena ZDR,
(2) 144. člen ZPIZ-2
(3) 44. člen Zdoh-2
(4) kolektivne pogodbe
v znesku
dejavnosti,
(5) 228. člen ZDR-1, velja
za odpravnine za katere
so se postopki pričeli pred
12.4.2013

X

1

(1) 108. člen ZDR-1,
(2) 144. člen ZPIZ-2,
(3) 44. člen Zdoh-2
(4) kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku 1/5 osnove za
vsako leto, če je število
let zaposlitve nad 1
letom do 10 let, oziroma
1/4 osnove za vsako
leto, če je zaposlen več
kot 10 let do 20 let,
oziroma 1/3 osnove za
vsako leto, če je
zaposlen več kot 20 let

X

1

/

(1) 108. člen ZDR-1,
(2) 144. člen ZPIZ-2,
(3) 44. člen Zdoh-2
(4) kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku 1/5 osnove za
vsako leto, če je število
let zaposlitve nad 1
letom do 10 let, oziroma
1/4 osnove za vsako
leto, če je zaposlen več
kot 10 let do 20 let,
oziroma 1/3 osnove za
vsako leto, če je
zaposlen več kot 20 let

X

1

v znesku

X

1

v znesku

/

J053

odpravnina zaradi odpovedi
pogodbe o zaposlitvi iz
drugi dohodki iz
poslovnih razlogov ali iz
delovnega razmerja
razloga nesposobnosti neobdavčena

J060

odpravnina ob upokojitvi

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

179. člen ZUJF
veljavni predpisi
(kolektivne pogodbe
dejavnosti)

J061

odpravnina ob prenehanju
pogodbe o zaposlitvi po
sklepu - obdavčena

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

drugi odstavek 188. in
drugi odstavek 246 člena
ZUJF

X

1

/

v znesku - velja za
primere, ko javni
uslužbenec ne izkaže, da
tretji odstavek 188. in tretji
se bo po izteku dogovora X
odstavek 246. člena ZUJF
upokojil. V primeru ko
izkaže, da se bo upokojil,
se uporabi šifro J060

1

J062

odpravnina ob prenehanju
pogodbe o zaposlitvi po
sklepu - obdavčena

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

Šifra

J063

Vrsta izplačila

odpravnina ob prenehanju
pogodbe o zaposlitvi za
določen čas - obdavčena

Tip izplačila

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

Faktor

/

Način izračuna

Opomba

A1 B1

79. člen ZDR-1

v znesku, ko odpravnina
(J064) presega višino
treh povprečnih
mesečnih plače
zaposlenih v Republiki
Sloveniji

X

1

1

J064

odpravnina ob prenehanju
drugi dohodki iz
pogodbe o zaposlitvi za
delovnega razmerja
določen čas - neobdavčena

/

79. člen ZDR-1;
44. člen Zdoh-2

v znesku, ko odpravnina
ne presega višino treh
povprečnih mesečnih
plač zaposlenih v
Republiki Sloveniji
J064 = A + B;
A (do 12mes) = 1/5
osnove;
B (za 13 mesecev in več)
= A / 12 x število
X
mesecev;
(1/5 osnove iz 4. odst.
79. člena pri zaposlitvi
do 12 mesecev) +
(sorazmerno povečanje
za vsak mesec nad enim
letom);
velja za pogodbe
sklenjene po 12. 4. 2013

J070

odpravnina ob upokojitvi nad drugi dohodki iz
višino, določeno z uredbo
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J071

odpravnina za delovna
mesta, vezana na osebno
zaupanje funkcionarja

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

četrti odstavek 73. člena
ZJU

v znesku

X

1

J072

PORABLJENO – ČRTANO

odpravnina po 7.
odstavku 83. člena
ZJU – obdavčena

X

X

J073

PORABLJENO – ČRTANO

odpravnina po
7. odstavku
83. člena ZJU –
neobdavčena

X

X

J074

odpravnina po osmem
odstavku 83. člena ZJU

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J080

solidarnostna pomoč

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J081

solidarnostna pomoč –
obdavčena

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J082

solidarnostna pomoč ob
smrti – neobdavčena

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J083

solidarnostna pomoč ob
smrti – obdavčena

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

J084

solidarnostna pomoč za
člane sindikata

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

J085

solidarnostna pomoč obdavčena za člane
sindikata

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

J086

solidarnostna pomoč ob
smrti za člane sindikata

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

J087

solidarnostna pomoč ob
smrti - obdavčena za člane
sindikata

J090

regres

Način izračuna

Opomba

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku,
120% od zneska
določenega v kolektivnih
pogodbah dejavnosti

X

1

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku,
120% od zneska
določenega v kolektivnih
pogodbah dejavnosti

X

1

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku,
120% od zneska
določenega v kolektivnih
pogodbah dejavnosti

X

1

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

kolektivne pogodbe
dejavnosti

v znesku,
120% od zneska
določenega v kolektivnih
pogodbah dejavnosti

X

1

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J091

regres nad višino, določen z drugi dohodki iz
uredbo
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J100

PORABLJENO – ČRTANO

terenski dodatek
nad višino, določeno
z uredbo

X

X

J110

odškodnina za letni
dopust

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J120

odškodnina namesto
odpovednega roka

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J130

avtorsko delo v okviru
delovnega razmerja

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J140

zamudne obresti

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J141

zamudne obresti –
neobdavčene

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J150

nadomestilo za uporabo
lastnih sredstev –
neobdavčeno

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J151

nadomestilo za uporabo
lastnih sredstev –
obdavčeno

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J152

nadomestilo za vzdrževanje drugi dohodki iz
uniform - neobdavčeno
delovnega razmerja

/

11. člen Pravilnika o
policijski uniformi in
nadomestilih

v znesku

X

0

J153

nadomestilo za lastne
obleke - obdavčeno

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

13. člen Pravilnika o
policijski uniformi in
nadomestilih

v znesku

X

0

J154

nadomestilo za smučarsko
opremo - obdavčeno

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

14. člen Pravilnika o
policijski uniformi in
nadomestilih

v znesku

X

0

priznanje – denarna nagrada

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J160

Faktor

V znesku (6. člen
ZPSDP)

A1 B1

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

Faktor

Način izračuna

Opomba

J170

odpravnina po sedmem
odstavku 83. člena ZJU-C

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

J180

PORABLJENO – ČRTANO

razlika zaradi
premestitve na
drugo delovno
mesto

J190

odpravnina ob upokojitvi po
enajstem odstavku
92. člena ZObr

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

J200

odpravnina po 6. odstavku
93. členu ZObr

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

J201

Odpravnina po 10. odstavku drugi dohodki iz
93. člena ZObr
delovnega razmerja

J202

Enkratni znesek po
3. odstavku 65. člena
ZSSLoV

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

J210

PORABLJENO – ČRTANO

enkratna denarna
pomoč po
98.č členu ZObr

J220

posebna denarna nagrada
ob prvi sklenitvi pogodbe po drugi dohodki iz
49. členu Zakona o službi v delovnega razmerja
Slovenski vojski (ZSSloV)

/

veljavni predpisi

J230

posebna denarna nagrada
ob podaljšanju pogodbe po
četrtem odstavku 61. člena
ZSSLoV

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

J240

prejemek ob prenehanju
funkcije predsednika
Republike Slovenije

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

J250

A1 B1
X

1

X

X

v znesku

X

1

veljavni predpisi

v znesku

X

1

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

X

X

v znesku

X

1

veljavni predpisi

v znesku

X

1

/

veljavni predpisi

v znesku

X

0

plačilo za delo sindikalnega drugi dohodki iz
zaupnika
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J260

odškodnina iz naslova
izgubljenega dohodka

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

veljavni predpisi

v znesku

X

1

J900

drugi dohodki iz delovnega
razmerja
– poračun do višine,
določene z uredbo

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

/

v znesku

X

1

starejša od 13 mesecev
glede na tekoči obračun
plače

X

1

v znesku

X

1

Sedmi odstavek
83. člena ZJU-C

J900

drugi dohodki iz delovnega
drugi dohodki iz
razmerja do višine, določene
delovnega razmerja
z uredbo - izredno izplačilo

/

J901

drugi dohodki iz delovnega
razmerja
– poračun nad višino,
določeno z uredbo

/

drugi dohodki iz
delovnega razmerja

vsota vrst izplačil tipa J,
izračunane, kot je
opredeljeno za
posamezno vrsto izplačila,
katerih vrednost ne
presega zneska,
določenega z Uredbo o
davčni obravnavi povračil
stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega
razmerja

v znesku, za izplačila,

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

Faktor

Način izračuna

J901

drugi dohodki iz delovnega
drugi dohodki iz
razmerja do višine, določene
delovnega razmerja
z uredbo - izredno izplačilo

/

vsota vrst izplačil tipa J,
izračunane, kot je
opredeljeno za
posamezno vrsto izplačila,
katerih vrednost ne
presega zneska,
določenega z Uredbo o
davčni obravnavi povračil
stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega
razmerja

K010

prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje
(PDPZ_1)

odtegljaji

/

K020

administrativne prepovedi

odtegljaji

K030
K040
K050

sodne prepovedi
sindikalne članarine
krajevni samoprispevek

K060

Opomba

A1 B1

v znesku, za izplačila,
starejša od 13 mesecev
glede na tekoči obračun
plače

X

1

veljavni predpisi

v znesku

X

0

/

veljavni predpisi

v znesku

X

0

odtegljaji
odtegljaji
odtegljaji

/
/
/

veljavni predpisi
veljavni predpisi
veljavni predpisi

v znesku
v % ali znesku
v % ali znesku

X
X
X

0
0
0

občinski samoprispevek

odtegljaji

/

veljavni predpisi

v % ali znesku

X

0

K070

prostovoljno zdravstveno
zavarovanje (PZZ)

odtegljaji

/

veljavni predpisi

v znesku

X

0

K080

individualno dodatno
pokojninsko zavarovanje
javnega uslužbenca
(IDPZJU)

odtegljaji

/

veljavni predpisi

v znesku

X

0

odtegljaji

/

veljavni predpisi

v % ali znesku

X

0

odtegljaji

/

veljavni predpisi

X

0

odtegljaji

/

veljavni predpisi
izračuna CSD

X

0

nadomestila drugih
izplačevalcev

/

X

1

K900

disciplinski ukrep –
denarna kazen
denarna kazen za
disciplinsko kršitev po
58. členu ZObr
razno

L010

materinsko nadomestilo

K090
K100

L011

L012

odmor za dojenje nadomestilo

odmor za dojenje - prispevki

nadomestila drugih
izplačevalcev

prispevki drugih
izplačevalcev

v % ali znesku

znesek, ki ga prejme
40., 41., 42., 43., 44., 46.,
javni uslužbenec
47., 113. in 114. člen
ZSDP-1

/

v višini sorazmernega
dela minimalne plače z
uskladitvami iz 2. člena
ZUTPG
49. člen ZSDP-1

v znesku, ki ga prejme
javna uslužbenka

X

1

/

prispevki za socialno
varnost od sorazmernega
znesek prispevka, ki je
dela minimalne plače z
vplačan za javno
uskladitvami iz 2. člena
uslužbenko
ZUTPG
49. člen ZSDP-1

X

1

X

1

X

1

izračuna CSD
L020

starševsko nadomestilo

nadomestila drugih
izplačevalcev

/

znesek, ki ga prejme
40., 41., 42., 43., 44., 46.,
javni uslužbenec
47., 113. in 114. člen
ZSDP-1
izračuna CSD

L030

očetovsko nadomestilo

nadomestila drugih
izplačevalcev

/

znesek, ki ga prejme
40., 41., 42., 43., 44., 46.,
javni uslužbenec
47., 113. in 114. člen
ZSDP-1

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

znesek izračuna CSD

L031

očetovski dopust - prispevki

prispevki drugih
izplačevalcev

/

prispevki za socialno
varnost od minimalne
plače

znesek prispevka, ki je
vplačan za javnega
uslužbenca

X

1

115. člen ZSDP-1
L040

posvojiteljsko nadomestilo

nadomestila drugih
izplačevalcev

/

izračuna CSD

v znesku izplača MDDSZ

X

1

L050

nadomestilo za čas poklicne nadomestila drugih
rehabilitacije
izplačevalcev

/

izračuna ZPIZ

izplača ZPIZ

X

1

M010

kolektivno dodatno
pokojninsko zavarovanje
javnega uslužbenca
(KDPZJU)

kolektivno dodatno
pokojninsko
zavarovanje

/

premijski razred glede na
v znesku premija
delovno dobo

X

0

M011

prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje
(PDPZ) - PORABLJENO
ČRTANO

kolektivno dodatno
pokojninsko
zavarovanje

/

X

0

N010

neplačan dopust/odsotnost
(upravičeno)

neplačana
odsotnost

/

število normiranih ur
x bruto urna postavka za osnova za izračun
izračun nadomestila plače prispevkov
v breme delodajalca

X

1

N020

neplačan dopust/odsotnost
(neupravičeno)

neplačana
odsotnost

/

število normiranih ur
x bruto urna postavka za osnova za izračun
izračun nadomestila plače prispevkov
v breme delodajalca

X

1

N030

neplačan dopust/odsotnost
(upravičeno strokovno
Izobraževanje)

neplačana
odsotnost

/

število normiranih ur
x bruto urna postavka za osnova za izračun
izračun nadomestila plače prispevkov
v breme delodajalca

X

1

N040

stavka

neplačana
odsotnost

/

vodenje ur

X

1

/

43.b in 49. člen Zakona o
sodniški službi
45. in 50. člen Zakona o
državnem tožilstvu (ZDT1)
48. člen KPJS
32.a člen ZSPJS
število ur x bruto urna
postavka za (osnovno
plačo za obračun + C010
+ C020 + C040
+ (C050 ali C051 ali
C052) + C150) / Z050 +
C120

X

1

O010

dežurstvo prek polnega
delovnega časa

dežurstvo

odtegljaj od neto plače
v znesku premija
214. člen ZPIZ-2

bruto znesek enak nič,
prispevki se ne plačajo

Šifra

O020

O030

O031

O032

Vrsta izplačila

dežurstvo prek polnega
delovnega časa (nočno)

PORABLJENO – ČRTANO

dežurstvo prek polnega
delovnega časa (nedelja)

dežurstvo prek polnega
delovnega časa (dela prost
dan)

Tip izplačila

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

43.b in 49. člen Zakona o
sodniški službi
45. in 50. člen Zakona o
državnem tožilstvu (ZDT1)
48. člen KPJS
32.a člen ZSPJS
število ur x bruto urna
postavka za (osnovno
plačo za obračun + C010
+ C020 + C040
+ (C050 ali C051 ali
C052) + C150) / Z050 +
C100 + C120

X

1

dežurstvo preko
polnega delovnega
časa (nedelja ali
dela prost dan) –
aktivno za sodnike
in državne tožilce

49. člen Zakona o
sodniški službi,
27.b člen Zakona o
državnem tožilstvu
število ur x bruto urna
postavka za (osnovno
plačo za obračun + A040
+ C010 + C020 + C040 +
C050 + C150) / Z050 +
C112 + C120

X

X

dežurstvo

/

43.b in 49. člen Zakona o
sodniški službi
45. in 50. člen Zakona o
državnem tožilstvu (ZDT1)
48. člen KPJS
32.a člen ZSPJS
število ur x bruto urna
postavka za (osnovno
plačo za obračun + C010
+ C020 + C040
+ (C050 ali C051 ali
C052) + C150) / Z050 +
C110 + C120

X

1

/

43.b in 49. člen Zakona o
sodniški službi
45. in 50. člen Zakona o
državnem tožilstvu (ZDT1)
48. člen KPJS
32.a člen ZSPJS
število ur x bruto urna
postavka za (osnovno
plačo za obračun + C010
+ C020 + C040
+ (C050 ali C051 ali
C052) + C150) / Z050 +
C111 + C120

X

1

dežurstvo

dežurstvo

/

Šifra

O040

O041

O042

O050

Vrsta izplačila

PORABLJENO – ČRTANO

dežurstvo prek polnega
delovnega časa (nedelja
– nočno)

dežurstvo prek polnega
delovnega časa (dela prost
dan – nočno)

PORABLJENO – ČRTANO

Tip izplačila

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

dežurstvo preko
polnega delovnega
časa (nedelja ali
dela prost dan –
nočno)
– aktivno za sodnike
in državne tožilce

49. člen Zakona o
sodniški službi
27.b člen Zakona o
državnem tožilstvu
število ur x bruto urna
postavka za (osnovno
plačo za obračun + A040
+ C010 + C020 + C040 +
C050 + C150)
/ Z050 + C100 + C112
+ C120

X

X

dežurstvo

/

43.b in 49. člen Zakona o
sodniški službi
45. in 50. člen Zakona o
državnem tožilstvu (ZDT1)
48. člen KPJS
32.a člen ZSPJS
število ur x bruto urna
postavka za (osnovno
plačo za obračun + C010
+ C020 + C040
+ (C050 ali C051 ali
C052) + C150) / Z050 +
C100 + C110 + C120

X

1

/

43.b in 49. člen Zakona o
sodniški službi
45. in 50. člen Zakona o
državnem tožilstvu (ZDT1)
48. člen KPJS
32.a člen ZSPJS
število ur x bruto urna
postavka za (osnovno
plačo za obračun + C010
+ C020 + C040
+ (C050 ali C051 ali
C052) + C150) / Z050 +
C100 + C111 + C120

X

1

49. člen Zakona o
sodniški službi
27.b člen Zakona o
državnem tožilstvu
48. člen KPJS
število ur x bruto urna
postavka za (osnovno
plačo za obračun + A040
+ C010 + C020 + C040 +
C052 + C150)
/ Z050

X

X

dežurstvo

dežurstvo prek
polnega delovnega
časa
– neaktivno za
sodnike in državne
tožilce

Šifra

O060

O070

Vrsta izplačila

dežurstvo prek polnega
delovnega časa za javne
uslužbence

dežurstvo prek polnega
delovnega časa za javne
uslužbence (nočno)

Tip izplačila

dežurstvo

dežurstvo

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

/

Za čas, ko javni uslužbenec
opravlja dežurstvo, je
osnova za izračun bruto
urne postavke in
pripadajočih dodatkov
vrednost plačnega razreda,
v katerega je uvrščeno
delovno mesto, na katerem
se opravlja dežurstvo. Pri
48. člen KPJS
tem je potrebno upoštevati
32.a člen ZSPJS
tudi
32. člen ZSPJS
odpravo nesorazmerja v
število ur x (bruto urna
osnovnih plačah. Položajni
postavka za (vrednost
dodatek (C010) in dodatek
plačnega razreda, v
za dvojezičnost (C050 ali
katerega je uvrščeno
C051 ali C052) se
delovno mesto, na
upoštevata le, če sta
katerem se opravlja /
določena za delovno mesto,
Z050 + C120 + ostali
na katerem se opravlja
pripadajoči dodatki za čas dežurstvo. Dodatki C100,
C110 in C111 se za javne
dežurstva)
uslužbence upoštevajo v
polovični višini. Vsi dodatki
se za čas dežurstva prek
polnega delovnega časa
izračunavajo glede na
dejansko število opravljenih
ur. To pravilo velja od 1. 1.
2011 dalje.

X

1

/

Za čas, ko javni uslužbenec
opravlja dežurstvo, je
osnova za izračun bruto
urne postavke in
pripadajočih dodatkov
vrednost plačnega razreda,
v katerega je uvrščeno
delovno mesto, na katerem
48. člen KPJS
se opravlja dežurstvo. Pri
32.a člen ZSPJS
tem je potrebno upoštevati
32. člen ZSPJS
tudi
število ur x (bruto urna
odpravo nesorazmerja v
postavka za (vrednost
osnovnih plačah. Položajni
plačnega razreda, v
dodatek (C010) in dodatek
za dvojezičnost (C050 ali
katerega je uvrščeno
C051 ali C052) se
delovno mesto, na
upoštevata le, če sta
katerem se opravlja
določena za delovno mesto,
dežurstvo / Z050 +
na katerem se opravlja
C100 / 2 + C120 + ostali
dežurstvo. Dodatki C100,
pripadajoči dodatki za čas
C110 in C111 se za javne
dežurstva)
uslužbence upoštevajo v
polovični višini. Vsi dodatki
se za čas dežurstva prek
polnega delovnega časa
izračunavajo glede na
dejansko število opravljenih
ur. To pravilo velja od 1. 1.
2011 dalje.

X

1

Šifra

O080

O090

Vrsta izplačila

dežurstvo prek polnega
delovnega časa za javne
uslužbence (nedelja)

Tip izplačila

dežurstvo

dežurstvo prek polnega
delovnega časa za javne
dežurstvo
uslužbence (dela prost dan)

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

/

Za čas, ko javni uslužbenec
opravlja dežurstvo, je
osnova za izračun bruto
urne postavke in
pripadajočih dodatkov
vrednost plačnega razreda,
v katerega je uvrščeno
delovno mesto, na katerem
48. člen KPJS
se opravlja dežurstvo. Pri
32.a člen ZSPJS
tem je potrebno upoštevati
32. člen ZSPJS
tudi
število ur x (bruto urna
odpravo nesorazmerja v
postavka za (vrednost
osnovnih plačah. Položajni
plačnega razreda, v
dodatek (C010) in dodatek
za dvojezičnost (C050 ali
katerega je uvrščeno
C051 ali C052) se
delovno mesto, na
upoštevata le, če sta
katerem se opravlja
določena za delovno mesto,
dežurstvo / Z050 +
na katerem se opravlja
C110 / 2 + C120 + ostali
dežurstvo. Dodatki C100,
pripadajoči dodatki za čas
C110 in C111 se za javne
dežurstva)
uslužbence upoštevajo v
polovični višini. Vsi dodatki
se za čas dežurstva prek
polnega delovnega časa
izračunavajo glede na
dejansko število opravljenih
ur. To pravilo velja od 1. 1.
2011 dalje.

X

1

/

Za čas, ko javni uslužbenec
opravlja dežurstvo, je
osnova za izračun bruto
urne postavke in
pripadajočih dodatkov
vrednost plačnega razreda,
v katerega je uvrščeno
delovno mesto, na katerem
48. člen KPJS
se opravlja dežurstvo. Pri
32.a člen ZSPJS
tem je potrebno upoštevati
32. člen ZSPJS
tudi
število ur x (bruto urna
odpravo nesorazmerja v
postavka za (vrednost
osnovnih plačah. Položajni
plačnega razreda, v
dodatek (C010) in dodatek
za dvojezičnost (C050 ali
katerega je uvrščeno
C051 ali C052) se
delovno mesto, na
upoštevata le, če sta
katerem se opravlja
določena za delovno mesto,
dežurstvo / Z050 +
na katerem se opravlja
C111 / 2 + C120 + ostali
dežurstvo. Dodatki C100,
pripadajoči dodatki za čas
C110 in C111 se za javne
dežurstva)
uslužbence upoštevajo v
polovični višini. Vsi dodatki
se za čas dežurstva prek
polnega delovnega časa
izračunavajo glede na
dejansko število opravljenih
ur. To pravilo velja od 1. 1.
2011 dalje.

X

1

Šifra

O100

O110

Vrsta izplačila

dežurstvo prek polnega
delovnega časa za javne
uslužbence (nedelja –
nočno)

dežurstvo prek polnega
delovnega časa za javne
uslužbence (dela prost dan
– nočno)

Tip izplačila

dežurstvo

dežurstvo

Faktor

Način izračuna

Opomba

A1 B1

/

Za čas, ko javni uslužbenec
opravlja dežurstvo, je
osnova za izračun bruto
urne postavke in
pripadajočih dodatkov
vrednost plačnega razreda,
v katerega je uvrščeno
48. člen KPJS
delovno mesto, na katerem
se opravlja dežurstvo. Pri
32.a člen ZSPJS
tem je potrebno upoštevati
32. člen ZSPJS
tudi
število ur x (bruto urna
odpravo nesorazmerja v
postavka za (vrednost
osnovnih plačah. Položajni
plačnega razreda, v
dodatek (C010) in dodatek
katerega je uvrščeno
za dvojezičnost (C050 ali
delovno mesto, na
C051 ali C052) se
katerem se opravlja
upoštevata le, če sta
dežurstvo / Z050
določena za delovno mesto,
+ C100 / 2 + C110
na katerem se opravlja
/ 2 + C120 + ostali
dežurstvo. Dodatki C100,
pripadajoči dodatki za čas C110 in C111 se za javne
uslužbence upoštevajo v
dežurstva)
polovični višini. Vsi dodatki
se za čas dežurstva prek
polnega delovnega časa
izračunavajo glede na
dejansko število opravljenih
ur. To pravilo velja od 1. 1.
2011 dalje.

X

1

/

Za čas, ko javni uslužbenec
opravlja dežurstvo, je
osnova za izračun bruto
urne postavke in
pripadajočih dodatkov
vrednost plačnega razreda,
v katerega je uvrščeno
48. člen KPJS
delovno mesto, na katerem
se opravlja dežurstvo. Pri
32.a člen ZSPJS
tem je potrebno upoštevati
32. člen ZSPJS
tudi
število ur x (bruto urna
odpravo nesorazmerja v
postavka za (vrednost
osnovnih plačah. Položajni
plačnega razreda, v
dodatek (C010) in dodatek
katerega je uvrščeno
za dvojezičnost (C050 ali
delovno mesto, na
C051 ali C052) se
katerem se opravlja
upoštevata le, če sta
dežurstvo / Z050
določena za delovno mesto,
+ C100 / 2 + C111
na katerem se opravlja
/ 2 + C120 + ostali
dežurstvo. Dodatki C100,
pripadajoči dodatki za čas C110 in C111 se za javne
uslužbence upoštevajo v
dežurstva)
polovični višini. Vsi dodatki
se za čas dežurstva prek
polnega delovnega časa
izračunavajo glede na
dejansko število opravljenih
ur. To pravilo velja od 1. 1.
2011 dalje.

X

1

Šifra

Vrsta izplačila

Tip izplačila

Faktor

Način izračuna

O900

dežurstvo – poračun

dežurstvo

/

v znesku
v znesku, za izplačila,

X

1

O900

dežurstvo – izredno izplačilo dežurstvo

/

starejša od 13 mesecev
glede na tekoči obračun
plače

X

1

Legenda:
/ – faktor ni določen
A 1 – stolpec upoštevanja vrst izplačil v osnovah za nadomestili Z120 in Z124
2 = upošteva se izračunana vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas
1 = upošteva se vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas
0 = upošteva se izračunana višina izplačane vrednosti vrste izplačila
X = vrednost se ne upošteva
B 1 – stolpec aktivnosti za pošiljanje vrst izplačil v informacijski sistem ISPAP
1 = aktiven, vrsta izplačila se ločeno pošlje v informacijski sistem ISPAP
0 = neaktiven, vrsta izplačila se ne pošlje v informacijski sistem ISPAP
X = vrsta izplačila se ne uporablja več

Opomba

A1 B1

