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Dopolnitev navodil za izračun osnove za nadomestilo plač v breme ZZZS 

V skladu z dopisom ZZZS z naslovom Nevštevanje dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za 

nadomestila plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, razposlanim 29.1.2021 na naslove 

delodajalcem, računovodskim servisom in programerskim hišam, ter dodatnim pojasnilom ZZZS vezan 

na pojasnilo MJU, smo dopolnili navodila za izračun osnove za nadomestilo plač v breme ZZZS. Dopis 

najdete v prilogi objave. 

Sprememba v pretežni meri zadeva delodajalce v javnem sektorju, v določenih primerih pa tudi 

delodajalce iz gospodarstva. 

Za javni sektor obvezno potrebujete verzijo plač datuma 1.2.2021 ali novejšo. 

Navodila ZZZS za nevštevanje dodatkov zaradi epidemije COVID-19 našteva sledeče šifre D028, C085, 

C086, C226, C223, C227. Če te šifre povežemo z VP-ji v programu Plače dobimo sledeče: 

VP 183 (D028), Delovna uspešnost iz naslova nacionalnega razpisa 

VP 55 (C085), Dodatek zaradi začasne razporeditve – 20% 

VP 57 (C085), Dodatek zaradi začasne razporeditve – 30% 

VP56 (C086), Dodatek za neposredno delo s pacienti oz. uporabniki, obolelimi za COVID-19 

VP75 (C226), Dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjev 

VP76 (C223), Dodatek za delo v rizičnih razmerah 

VP98 (C223), Dodatek za delo v rizičnih razmerah 

VP119 (C227), Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve (skupina J) 

 

Zasebni delodajalci ste morebitne dodatke izplačali pod drugimi VP-ji. 

 

Nekateri delodajalci ste že izračunali osnove za refundacije na podlagi izplačanih dohodkov v letu 2020. 

Da boste na enostaven in hiter način prišli do informacije ali ste omenjene dodatke sploh izplačevali, je 

na voljo meni 4.3, opcija 5 Kumulativa za podjetja, datumsko omejitev določite enako kot za izračun 

dohodnine in preverite na zbiru dohodkov morebitno izplačilo teh dodatkov. Če delodajalec ni izplačal 

nobenega od naštetih VP-jev, izračuna osnov za refundacijo ni potrebno popravljati. V nasprotnem 

primeru boste izračun osnove ponovili z drugačno formulo. Če izračuna še niste naredili, ga boste 

naredili sedaj v skladu z novimi zahtevami. 

Pred začetkom obračuna januarske plače, naredite izračun Bruto urne postavke za refundacije. 
Osnova za izračun refundacije je Bruto urna postavka preteklega leta, torej iz leta 2020 (v primeru da 
se refundacija vleče še iz konca leta 2020, je osnova iz leta 2019). Za potrebe izračuna Osnove za 
refundacijo sta v programu Plače dva podatka in sicer »DZ81 – Osnova preteklo leto (Ndm) – Skupaj 
ure« ter »DZ82 – Osnova preteklo leto (Ndm) – Skupaj bruto«. 
 
Sam izračun naredite v meniju 1.1.4.2 Izračun osnove preteklega leta. 
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Gospodarstvo: 
- Formula – spremenljivka TT1; »U300+U150« (če se ure nadur na plačilni listi seštevajo v 

Skupaj ure, mora biti v formuli samo »U300«). 
- Formula – spremenljivka TT2; »B300+B275+B276« (če ste izplačali Del plače za poslovno 

uspešnost nad Uredbo in/ali Del plače za poslovno uspešnost do Uredbe, potem prištejte tudi 
ta VP). 

- IZJEMA!!! Če je delodajalec izplačeval obravnavane dodatke, na primer pod VP88, bo formulo 
za TT2 dopolnil na »B300+B275+B276-B88« 

- DZ81-Osnova preteklo leto (Ndm) – Skupaj ure; TT1 
- DZ82-Osnova preteklo leto (Ndm) – Skupaj bruto; TT2 
- Izračun od .. do datuma (F1); vpišite datume ažuriranja, enake kot ste jih uporabili za pripravo 

Dohodnine za leto 2020. Gumb »Nastavitev« bo te datume tudi samodejno ponudil. 
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Javni sektor: 
- Formula – spremenljivka TT1; »UN500« (predpona UN ker se operira z normirnimi urami). 
- Formula – spremenljivka TT2; »B500« 
- IZJEMA!!! Če je delodajalec izplačeval obravnavane dodatke, bo formulo za TT2 prilagodil na 

način »B500-B55-B56-B57-B75-B76-B98-B119-B183« Program bo samodejno upošteval tudi 
morebitne vnose pod VP2 omenjenih dodatkov. 

- DZ81-Osnova preteklo leto (Ndm) – Skupaj ure; TT1 
- DZ82-Osnova preteklo leto (Ndm) – Skupaj bruto; TT2 
- Izračun od .. do datuma (F1); vpišite datume ažuriranja, enake kot ste jih uporabili za pripravo 

Dohodnine za leto 2020. Gumb »Nastavitev« bo te datume tudi samodejno ponudil. 
 

 
 
Za vse uporabnike, gospodarstvo in javni sektor, velja da se polje DZ09 ne izračuna pri samem 
izračunu osnove oziroma polj DZ81 in DZ82. Izračun bruto urne postavke v polju DZ09 se bo 
zgodil pri operaciji Obračunavanje pri prvi redni plači. 
 
Po izračunu lahko naredite kontrolo izračunanih podatkov s pomočjo menija 4.3 Izpis shranjenih plač 
brez nastavitve, opcija 1. Po delavcih in nato z enakimi datumi kot pri izračunu 1.1.4.2 oziroma 
Dohodnine. 
 
Ne pozabite na dejstvo, da je treba zaposlenim delavcem, ki niso bili zaposleni celotno obdobje 
(več delnih zaposlitev, nadomestilo porodniškega/očetovskega/starševskega dopusta ali kakšne Druge 
prejemke iz drugih naslovov, ki se tudi vštevajo v Osnovo za nadomestila za refundacije), ročno 
popraviti DZ81 in DZ82. Delavci vam morajo v tem primeru dostaviti ustrezno dokazilo o dohodkih iz 
prej naštetih primerov. 
 
Če ima delavec Osnovo za nadomestilo za refundacijo iz dveh ali več let nazaj (2019 ali starejša), 
ker se mu refundacija vleče še iz predhodnih let, potem je treba obvezno v meniju 2.1 na zavihku 3. 
Ostalo, pod polje »Leto osnove za M4 za nadomestila« vpisati letnico osnove. V primeru bolj 



4 
 

eksotičnih primerov refundacije (da se v istem mesecu izteče in obračuna refundacija, ki se je vlekla iz 
predhodnega leta ter obračuna nova refundacija-nega otroka, ki ima osnovo iz tekočega leta) se izpolni 
tudi polje »Leto M4 do datuma« in po potrebi tudi »Leto M4-Šifre VP-jev (F1)«. Za take primere nas 
pokličite za pomoč in nasvet. Take delavce je tudi smotrno »preskočiti« pri samem izračunu 
Osnove v meniju 1.1.4.2, ker jim mora ostati zapisan predhodni podatek o Osnovi. 
 

 

Šenčur, 3.2.2021                                                      VASCO d.o.o.  


