
Plače Javni sektor in ZIUPOPDVE (PKP7) 

 

Na podlagi Pojasnila MJU, na temo ZIUPOPDVE (PKP7), z dne 6.1.2021, ki ste ga prejeli vsi 

proračunski uporabniki, v nadaljevanju podajamo kratke usmeritve glede uporabe VP-jev v programu 

Plače. Pojasnilo je objavljeno tudi na naši spletni strani. Novosti prevzamete s funkcijo osvežitve 

formul preko menija 5.F.A. 

1. Sobivanje; na voljo sta VP334 in VP335 (ročni vnos). Šifra je H030. 

 

2. Začasna razporeditev zaradi nujni delovnih potreb; od prej je na voljo VP55, kjer gre za 20% 

dodatek. Dodan je VP57, kjer gre za 30% dodatek in se uporablja od 31.12.2020 do 31.12.2021. 

V obeh primerih gre za šifro C085. 

 

3. Dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19; na 

voljo je VP56, šifra C086. 

 

4. Nadomestilo plače zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile in odrejene 

karantene v višini minimalne plače; na voljo so VP283 (G091), VP280 (G088), VP281 (G080) 

in VP282 (G083). 

 

5. Nadomestilo plače v primeru okužbe na delovnem mestu; dodan je bil VP285 s šifro G080. 

 

6. Izraba letnega dopusta; morebitne spremembe v programu bomo objavili tekom meseca 

januarja. 

 

7. Nevštevanje dodatkov v letno davčno osnovo; dodelava programa bo na voljo nekaj dni po 

ustrezni objavi eDavkov, glede točne oblike, vsebine in načina poročanja teh podatkov. 

 

8. Krizni dodatek; niso upravičeni do kriznega dodatka v višini 200 eurov. 

 

9. Dodatek za delo v rizičnih razmerah – opravljanje dela preko zunanjega izvajalca in 

programa javnih del; na voljo sta VP98 in VP76, slednji se uporablja od 28.11.2020 dalje. Šifra 

je C223. 

 

10. Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na 

delovnih mestih plače skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva; dodan je 

bil VP119, šifra C227. 

 

11. Uvrščanje delovnih mest direktorjev v javnem sektorju znotraj razponov v plačne razrede 

v letih 2020 in 2021; ni aktualno z vidika programa Plače. 

 

 

Šenčur, 10.1.2021                                                      VASCO d.o.o. 

 


