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Pregled polj S na individualnem REK (iREK) obrazcu



Splošno pravilo glede izpolnjevanja polj S
Dodatni podatki o plači, izplačani v breme delodajalca, se izpolnjujejo le za izplačane 
plače in nadomestila plač (na iREK uporaba dohodninske vrste dohodka 1101 'Plača in 
nadomestilo plače'), ki bremenijo delodajalca in so vključena v podatek
- v polju A062 Znesek (osnova P01a) oz. v podatek
- v polju A062a Ure (osnova P01a).

Podatki v poljih S se izpolnijo tudi v primeru izplačil plač in nadomestil plač delojemalcem, ki 
so napoteni na delo v tujino, in delojemalcem, ki opravljajo javna dela ali dopolnilno delo po 
147. členu ZDR-1.

Vsebina polj S individualnega REK (iREK) obrazca je podrobno opisana v točki 3 Navodil za 
izpolnjevanje obračuna davčnega odtegljaja (REK-O obrazec), ki so objavljena na spletnih 
straneh FURS.



S01 – 10-mestna matična št. (dela) posl. subj.,
v katerem prejemnik dohodka opravlja delo (1)

- Sestavljena iz številčnih ali črkovno-številčnih znakov.

- Tri možnosti pri vpisu zadnjih treh mest: 

1. Zavezanec nima enot v sestavi: Poslovni subjekt 1234567000

2. Zavezanec ima enote v sestavi: 3-mestna zaporedna številka enote v sestavi:

Sedež 1234567000

Enota 1234567001

3. Zavezanec enot v sestavi nima vpisanih v PRS; dodeljene so mu statistične (fiktivne) 
enote v sestavi, za katere obstaja javni interes, da se o njih zbirajo statistični podatki:

Fiktivna enota 1234567F01



S01 – 10-mestna matična št. (dela) posl. subj.,
v katerem prejemnik dohodka opravlja delo (2)

- Če poslovni subjekt nima matične številke, se vpiše 9999999999.

- Če je delojemalec zaposlen v podjetju v dveh poslovnih enotah, ki imata različni 
10-mestni matični številki:

V enoti 1: 1234567001, 80 ur v mesecu

V enoti 2: 1234567002, 96 ur v mesecu – največ ur v mesecu

- V poljih od S03 do S09 pa se upoštevajo vsa izplačila plače in nadomestil plače, ki 
bremenijo delodajalca, in vse ure, ki jih je delojemalec opravil v vseh poslovnih enotah 
tega delodajalca, in ne samo v tisti, ki je navedena v polju S01.

SURS iz Poslovnega registra Slovenije (PRS) na podlagi matične številke pridobi 
informacije o lokaciji in registrirani glavni dejavnosti.

!



S01 – 10-mestna matična št. (dela) posl. subj.,
v katerem prejemnik dohodka opravlja delo (3)

Zakaj je to pomembno?
Izkazovanje statistik po teritorialnih 
ravneh in po dejavnostih.



S02 – Šifra kolektivne pogodbe, ki velja za 
zaposlitev prejemnika dohodka

- Vpiše se 3-mestna šifra kolektivne pogodbe (na ravni dejavnosti), ki praviloma velja 
za vse zaposlene osebe pri zavezancu, razen če je v pogodbi o zaposlitvi zaposlene 
osebe določeno drugače.

- Če se določila kolektivne pogodbe, ki veljajo za delodajalca, za zaposleno osebo ne 
uporabljajo, se vpiše šifra 999.



Sestavni deli plače (polja od S03 do S06)

Polja od S03 do S06 zajemajo sestavne dele plače, kot jih določa 126. člen Zakona o 
delovnih razmerjih (ZDR-1):
Plača je sestavljena iz:
- osnovne plače, S03 'Osnovna plača'
- dela plače za delovno uspešnost in S04 'Del plače za delovno uspešnost'
- dodatkov. S05 'Dodatki'
- Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s 

kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. S06 'Plačilo za poslovno uspešnost'



Vsota polj od S03 do S07
ustreza A062 (osnova P01a)

Vsota sestavnih delov 
plače in nadomestil 
plače, ki bremenijo 
delodajalca, ustreza 
znesku, ki se poroča v 
polju A062 Znesek 
(osnova P01a).

To pravilo velja tudi v 
primeru, ko je v polje 
A062 Znesek (osnova 
P01a) vpisan negativen 
znesek.

!



S03 – Osnovna plača (1)
- Bruto znesek osnovne plače, ki se vpisuje v polje S03, je del zneska, ki je vpisan v 

polje A062 Znesek (osnova P01a).

Znesek se nanaša le na tisto delo (t. i. redno delo), ki ga delojemalec opravi v rednem 
delovnem času (ta je lahko polni delovni čas ali delovni čas, krajši od polnega delovnega časa), in 
sicer v delovnih dneh, ko dejansko opravlja delo.

- V polje S03 se vpiše tudi morebitni znesek razlike (oz. dodatka) do minimalne 
plače, ki ga delodajalec izplača delojemalcu, ko je njegova osnovna plača nižja od 
zakonsko določene minimalne plače.!



S03 – Osnovna plača (2)
- Če so v enem REK-O obrazcu zajeti podatki za več mesecev (npr. poračuni plač), se v polje 

S03 vpiše del zneska, vpisanega v polje A062 Znesek (osnova P01a), ki se nanaša na 
bruto znesek osnovne plače za redno delo (za več mesecev) in je predmet poročanja na 
tem REK-O obrazcu.

- V primeru poročanja izplačil plač in/ali nadomestil plač, ki se nanašajo na daljše časovno obdobje 
(več mesecev), je treba na zbirnem delu REK-O obrazca v polju 011 (Izplačilo za mesec/obdobje)
ustrezno navesti začetni in končni mesec tega obdobja.

- V primeru delnih izplačil plače, se pri poročanju upošteva ustrezen (sorazmerni) del 
osnovne plače.

!



S04 – Del plače za delovno uspešnost

- Vpiše se del zneska, ki je vpisan v polje A062 Znesek (osnova P01a) in se 
nanaša na bruto znesek dela plače za delovno uspešnost, ki predstavlja 
(variabilni) stimulativni znesek, ki se zaposleni osebi izplača v skladu s kolektivno 
pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi na podlagi njene (osebne) delovne uspešnosti.

- Sem spadajo tudi izplačila redne delovne uspešnosti v javnem sektorju.



S05 – Dodatki

- Vpiše se del zneska, ki je vpisan v polje A062 Znesek (osnova P01a) in se 
nanaša na bruto znesek dodatkov k plači.

- Dodatki se določijo za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in 
sicer za nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo, delo na praznike in dela proste dneve po 
zakonu.

- Dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih 
vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela, se lahko določijo s 
kolektivno pogodbo.

- Delavcu pripada tudi dodatek za delovno dobo.

- Znesek dodatka, ki se nanaša na opravljeno nadurno delo, vsebuje celoten znesek 
izplačila za nadurno delo (tj. znesek osnove in znesek dodatka za nadurno delo) in 
ne le zneska dodatka za nadurno delo.!



S06 – Plačilo za poslovno uspešnost (brez 
zneska, zajetega v vrsto doh. 1151)

- V polje S06 se vpiše podatek o delu izplačane plače, vpisane v polje A062 Znesek 
(osnova P01a), ki se nanaša na tisto poslovno uspešnost, ki je izplačana skupaj 
s plačo. Gre za »dodatek za poslovno uspešnost«, ki ni deležen ugodnejše davčne 
obravnave in po vsebini ustreza komponenti plače za poslovno uspešnost (tj. davčno 
se obravnava kot plača).

- Ne vključuje pa izplačil poslovne uspešnosti, ki se poročajo z vrsto dohodka 1151 in 
pod dohodninsko vrsto dohodka 1111. 



S07 – Nadomestila plače, ki bremenijo 
delodajalca

- V polje S07 se vpiše del zneska, ki je vpisan v polje A062 Znesek (osnova P01a), 
in sicer gre za nadomestila plače, ki se nanašajo na izrabo rednega letnega dopusta, 
izrednega dopusta, praznikov in drugih dela prostih dni, določenih z zakonom, bolniške 
odsotnosti v breme delodajalca, …

- V polje S07 se ne vpisuje zneska osnove za obračun prispevkov od neplačane 
odsotnosti, kot tudi ne nadomestil plače, ki ne bremenijo delodajalca (npr. nadomestila 
za čas bolniške odsotnosti, ki jih delodajalcu refundira ZZZS, nadomestila za čas 
materinskega, očetovskega ali starševskega dopusta, invalidnine, …).

- Posamezni primeri teh nadomestil so v Navodilih za izpolnjevanje obračuna davčnega 
odtegljaja (REK-O obrazec) tudi izrecno navedeni.



S08 – Neto plača, izplačana v breme delodajalca 
(brez zneska, zajetega v vrsto doh. 1151) (1)
- Vpiše se znesek neto plače, izplačane v breme delodajalca. Znesek predstavlja vsoto 

zneskov, ki so vpisani v polja S03, S04, S05, S06 in S07, zmanjšan za znesek 
prispevkov za socialno varnost delojemalca in za sorazmerni znesek akontacije 
dohodnine.

- V znesku neto plače, ki se izplača v breme delodajalca, se ne upošteva neto zneska 
plačila za tisti del poslovne uspešnosti, ki se poroča pod dohodninsko vrsto dohodka 
1111.

- Pri izračunu neto plače se ne upoštevata zneska prispevka za starševsko varstvo in 
prispevka za primer brezposelnosti, ki bremenita delojemalca in se obračunata od 
razlike do najnižje osnove za plačilo prispevkov, kljub temu, da navedena prispevka 
zmanjšujeta neto plačo delojemalca.!



S08 – Neto plača, izplačana v breme delodajalca 
(brez zneska, zajetega v vrsto doh. 1151) (2)

Neto plača, ki bremeni delodajalca =

bruto plača, ki bremeni delodajalca (A062 (osnova P01a) oz. S03 + S04 + S05 + S06 + S07)

zmanjšana za:

– prispevke za socialno varnost delojemalca (izračunani po stopnji 22,1 % od osnove P01a) in

– sorazmerni del akontacije dohodnine ((P01a / A052) * A091).



S09 – Št. opravljenih in neopravljenih ur (vklj. s 
št. nadur), izplačanih v breme delodajalca

- V polje S09 se vpisujejo plačane ure (vključno s številom plačanih nadur), ki se izplačajo v 
breme delodajalca in se nanašajo na podatke, poročane v poljih od S03 do S07 in so prikazane 
v polju A062a Ure (osnova P01a).

- Ur neplačanih odsotnosti in drugih neplačanih ur se ne vpisuje v polje S09.

- Vpiše se število ur glede na skupno število delovnih ur (oz. število delovnih dni) po koledarju, ki 
velja za mesec, na katerega se nanaša izplačilo plače in/ali nadomestilo plače v breme 
delodajalca.

- V primeru opravljene 40-urne tedenske delovne obveznosti, ki se v celoti izplača v breme 
delodajalca, se npr. vpiše 160, 168, 176 ali 184 ur, katerim se prišteje število morebitno 
opravljenih plačanih nadur.

- Ne sme se vpisati števila t. i. normiranih (tj. 'fiktivnih') ur (npr. 174 ur povprečne mesečne delovne 
obveznosti, katerim se prišteje število morebitno opravljenih plačanih nadur, če ima opazovana 
zaposlena oseba pogodbeno določeno 40-urno tedensko delovno obveznost).!



Primeri izpolnjevanja podatkov poljih S (1)

V vseh v nadaljevanju prikazanih primerih (razen v zadnjem) so uporabljene naslednje 
predpostavke:

- Delojemalec je zaposlen za polni delovni čas (40-urna tedenska delovna obveznost oz. 
8-urni delovnik). Polna delovna obveznost v opazovanem mesecu znaša 176 ur (22 
delovnih dni). V vseh navedenih primerih (razen v primerih 7 in 8) prazniki (oz. drugi dela 
prosti dnevi) niso upoštevani.

- Delojemalec prejme v skladu s pogodbo o zaposlitvi plačo in/ali nadomestilo plače v 
bruto znesku 1800,00 EUR. Če delojemalec opravlja delo vse dni v mesecu, prejme še 
90,00 EUR dodatka za delovno dobo (5 % od osnovne plače za polni delovni čas).

- Za potrebe izračuna neto plače, izplačane v breme delodajalca, so pri izračunu akontacije 
dohodnine upoštevane splošna olajšava in stopnje, veljavne na dan 28. 11. 2022.



Primeri izpolnjevanja podatkov poljih S (2)
1. Delojemalec je vse delovne dni v mesecu opravljal redno delo, za kar je prejel plačo, ki 
je bila v celoti izplačana v breme delodajalca.

V danem primeru je v polju A062a Znesek (osnova P01a) prikazana vrednost 1890,00, v polju 
A062a Ure (osnova P01a) pa vrednost 176.

Polje Opis polja Znesek / Število ur
S03 Osnovna plača 1800,00
S04 Del plače za delovno uspešnost 0
S05 Dodatki 90,00
S06 Plačilo za poslovno uspešnost 0
S07 Nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca 0

S08 Neto plača, izplačana v breme delodajalca

1259,97 

(= bruto plača (1800,00 EUR + 90,00 EUR) 
- prispevki delojemalca (417,69 EUR) -

akontacija dohodnine (212,34 EUR))

S09
Št. opravljenih in neopravljenih ur (vklj. s št. 
nadur), izplačanih v breme delodajalca

176



Primeri izpolnjevanja podatkov poljih S (3)
2. Delojemalec je prejel plačo, ki je bila v celoti izplačana v breme delodajalca, in sicer v dveh 
delih. Prvo izplačilo (10. v mesecu) je znašalo 1100,00 EUR, drugo izplačilo (25. v mesecu, ko je bil 
izplačan tudi dodatek za delovno dobo) pa 790,00 EUR.

Delodajalec ob vsakem izplačilu poroča podatke v poljih S, pri čemer mora seštevek po predloženih 
REK-O obrazcih ustrezati podatkom, prikazanim v primeru 1.

Za namene oblikovanja pokojninske osnove delodajalci število ur praviloma v celoti poročajo pri 
prvem izplačilu plač. Enak princip poročanja velja tudi pri izpolnjevanju polj S. 

Polje Opis polja
Skupni znesek / 
Skupno število 

ur

Znesek / 
Število ur 

(izplačilo 10. 
v mesecu) 

Znesek / 
Število ur 

(izplačilo 25. 
v mesecu)

S03 Osnovna plača 1800,00 1100,00 700,00
S04 Del plače za delovno uspešnost 0 0 0
S05 Dodatki 90,00 0 90,00
S06 Plačilo za poslovno uspešnost 0 0 0
S07 Nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca 0 0 0
S08 Neto plača, izplačana v breme delodajalca 1259,97 779,80 480,17

S09
Št. opravljenih in neopravljenih ur (vklj. s št. 
nadur), izplačanih v breme delodajalca

176 176 0



Primeri izpolnjevanja podatkov poljih S (4)
3. Na novo zaposlen delojemalec je opravljal redno delo le 2 dni v mesecu, za kar je prejel plačo, 
ki je bila v celoti izplačana v breme delodajalca. Izplačana plača za 16 ur znaša 171,82 EUR (od 
tega 8,18 EUR dodatka za delovno dobo).

Pri izpolnjevanju polj S se upoštevajo le tisti delovni dnevi, za katere je delojemalec prejel izplačilo 
plače in/ali izplačilo nadomestila plače v breme delodajalca.

V danem primeru je v polju A062a Znesek (osnova P01a) prikazana vrednost 171,82, v polju A062a 
Ure (osnova P01a) pa vrednost 16.

Polje Opis polja Znesek / Število ur
S03 Osnovna plača 163,64 (= (16 ur / 176 ur) * 1800,00 EUR) 
S04 Del plače za delovno uspešnost 0
S05 Dodatki 8,18 (= (16 ur / 176 ur) * 90,00 EUR)
S06 Plačilo za poslovno uspešnost 0
S07 Nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca 0

S08 Neto plača, izplačana v breme delodajalca

133,85

(= bruto plača (163,64 EUR + 8,18 EUR) -
prispevki delojemalca (37,97 EUR) -

akontacija dohodnine (0,00 EUR))

S09
Št. opravljenih in neopravljenih ur (vklj. s št. 
nadur), izplačanih v breme delodajalca

16 (= 2/22 * 176 ur)



Primeri izpolnjevanja podatkov poljih S (5)
4. Delojemalec je prejel plačo, ki je bila v celoti izplačana v breme delodajalca; pri tem je 4 dni (32 
ur) opravljal delo ob nedeljah, za kar je (poleg dodatka za delovno dobo) dodatno prejel še dodatek 
za delo ob nedeljah (le-to je bilo v danem primeru plačano 80 % več kot delo v običajnem delovnem 
času). Izplačana plača znaša 2151,82 EUR. Znesek dodatka za delo ob nedeljah se vpiše v polje 
S05.

V danem primeru je v polju A062a Znesek (osnova P01a) prikazana vrednost 2151,82, v polju 
A062a Ure (osnova P01a) pa vrednost 176.

Polje Opis polja Znesek / Število ur
S03 Osnovna plača 1800,00
S04 Del plače za delovno uspešnost 0

S05 Dodatki
351,82

(= 90,00 EUR + (32 ur * 0,80 * (1800,00 EUR / 176 ur)))
S06 Plačilo za poslovno uspešnost 0
S07 Nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca 0

S08 Neto plača, izplačana v breme delodajalca

1410,90

(= bruto plača (1800 EUR + 351,82 EUR) - prispevki delojemalca 
(475,55 EUR) - akontacija dohodnine (265,37 EUR))

S09
Št. opravljenih in neopravljenih ur (vklj. s št. 
nadur), izplačanih v breme delodajalca

176



Primeri izpolnjevanja podatkov poljih S (6)
5. Delojemalec je prejel plačo, ki je bila v celoti izplačana v breme delodajalca; pri tem je dodatno 
opravil 20 ur nadurnega dela (le-to je bilo v danem primeru plačano 30 % več kot delo v običajnem 
delovnem času). Izplačana plača za skupno 196 opravljenih ur znaša 2155,91 EUR.

Znesek dodatka, ki se nanaša na opravljeno nadurno delo in se vpiše v polje S05, vsebuje celoten 
znesek izplačila za nadurno delo (tj. znesek osnove in znesek dodatka za nadurno delo) in ne le 
zneska dodatka za nadurno delo.

V danem primeru je v polju A062a Znesek (osnova P01a) prikazana vrednost 2155,91, v polju 
A062a Ure (osnova P01a) pa vrednost 196.

Polje Opis polja Znesek / Število ur
S03 Osnovna plača 1800,00
S04 Del plače za delovno uspešnost 0

S05 Dodatki
355,91 

(= 90,00 EUR + (20 ur * 1,3 * (1800,00 EUR / 176 ur)))
S06 Plačilo za poslovno uspešnost 0
S07 Nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca 0

S08 Neto plača, izplačana v breme delodajalca
1413,25 (= bruto plača (1800,00 EUR + 355,91 EUR) -

prispevki delojemalca (476,46 EUR) - akontacija 
dohodnine (266,20 EUR))

S09
Št. opravljenih in neopravljenih ur (vklj. s št. 
nadur), izplačanih v breme delodajalca

196 (= 176 ur + 20 ur)



Primeri izpolnjevanja podatkov poljih S (7)
6. Delojemalec je prejel plačo, ki je bila v celoti izplačana v breme delodajalca; pri tem je (poleg dodatka za 
delovno dobo) dodatno prejel še dodatek za delovno uspešnost v znesku 200,00 EUR in plačilo za 
poslovno uspešnost, ki ni deležno ugodnejše davčne obravnave (tj. plačilo, ki po vsebini ustreza 
komponenti plače za poslovno uspešnost in se davčno obravnava kot plača), v znesku 300,00 EUR.

V danem primeru je v polju A062a Znesek (osnova P01a) prikazana vrednost 2390,00, v polju A062a Ure 
(osnova P01a) pa vrednost 176.

Če bi delojemalec prejel plačilo za poslovno uspešnost, ki je deležno ugodnejše davčne obravnave, 
se tega zneska ne bi upoštevalo v poljih S, saj se ta del poslovne uspešnosti poroča pod dohodninsko vrsto 
dohodka 1111 in ne pod dohodninsko vrsto dohodka 1101.

Polje Opis polja Znesek / Število ur
S03 Osnovna plača 1800,00 
S04 Del plače za delovno uspešnost 200,00
S05 Dodatki 90,00
S06 Plačilo za poslovno uspešnost 300,00
S07 Nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca 0

S08 Neto plača, izplačana v breme delodajalca
1548,20 (= bruto plača (1800,00 EUR + 200,00 EUR + 

90,00 EUR + 300,00 EUR) - prispevki delojemalca 
(528,19 EUR) - akontacija dohodnine (313,61 EUR))

S09
Št. opravljenih in neopravljenih ur (vklj. s št. nadur), 
izplačanih v breme delodajalca

176



Primeri izpolnjevanja podatkov poljih S (8)
7. V mesecu je bil 1 praznični dan, ko delojemalec ni opravljal dela. Posledično je pri izplačilu plače 
prejel plačo, ki je bila delno izplačana v breme delodajalca (za 21 delovnih dni, ko je opravljal delo), delno 
pa kot nadomestilo plače, ki bremeni delodajalca (za 1 praznični dan).
(Opomba: V danem primeru predpostavljamo, da delojemalec v obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel nobene mesečne plače, kar pomeni, da se pri 

izračunu nadomestil, ki bremenijo delodajalca (polje S07), upošteva njegova osnovna plača.)

V danem primeru je v polju A062a Znesek (osnova P01a) prikazana vrednost 1885,91, v polju A062a Ure 
(osnova P01a) pa vrednost 176.

Polje Opis polja Znesek / Število ur
S03 Osnovna plača 1718,18 (= (168 ur / 176 ur) * 1800,00 EUR)
S04 Del plače za delovno uspešnost 0
S05 Dodatki 85,91 (= (168 ur / 176 ur) * 90,00 EUR) 
S06 Plačilo za poslovno uspešnost 0
S07 Nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca 81,82 (= (8 ur / 176 ur) * 1800,00 EUR)

S08 Neto plača, izplačana v breme delodajalca
1257,61 (= bruto plača (1718,18 EUR + 85,91 EUR 

+ 81,82 EUR) - prispevki delojemalca (416,79 EUR) 
- akontacija dohodnine (211,51 EUR))

S09
Št. opravljenih in neopravljenih ur (vklj. s št. nadur), 
izplačanih v breme delodajalca

176



Primeri izpolnjevanja podatkov poljih S (9)
8. V mesecu je bil 1 praznični dan, v katerem je delojemalec opravljal delo (to delo je bilo v danem 
primeru plačano 100 % več kot delo v običajnem delovnem času). Izplačana plača je bila v celoti izplačana 
v breme delodajalca.

V danem primeru je v polju A062a Znesek (osnova P01a) prikazana vrednost 1971,82, v polju A062a Ure 
(osnova P01a) pa vrednost 176.

Polje Opis polja Znesek / Število ur
S03 Osnovna plača 1800,00
S04 Del plače za delovno uspešnost 0
S05 Dodatki 171,82 (= 90,00 EUR + (8 ur * 1,00 * (1800,00 EUR / 176 ur))) 
S06 Plačilo za poslovno uspešnost 0
S07 Nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca 0

S08 Neto plača, izplačana v breme delodajalca
1307,14 (= bruto plača (1800,00 EUR + 171,82 EUR) -

prispevki delojemalca (435,77 EUR) - akontacija dohodnine 
(228,91 EUR))

S09
Št. opravljenih in neopravljenih ur (vklj. s št. nadur), 
izplačanih v breme delodajalca

176



Primeri izpolnjevanja podatkov poljih S (10)
9. Delojemalec je bil 10 dni v mesecu odsoten z dela zaradi kratkotrajne bolezni, poškodbe, ki ni 
povezana z delom, poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, ki bremeni delodajalca (za te dni se tudi ne 
izplačajo dodatki), preostalih 12 dni pa je opravljal redno delo, za kar je prejel plačo, ki je bila izplačana v 
breme delodajalca. Višina nadomestila plače za kratkotrajno bolniško odsotnost je znašala 80 % osnovne 
plače.
(Opomba: V danem primeru predpostavljamo, da delojemalec v obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel nobene mesečne plače, kar pomeni, da se pri 

izračunu nadomestil, ki bremenijo delodajalca (polje S07), upošteva njegova osnovna plača.)

V danem primeru je v polju A062a Znesek (osnova P01a) prikazana vrednost 1685,46, v polju A062a Ure 
(osnova P01a) pa vrednost 176.

Polje Opis polja Znesek / Število ur
S03 Osnovna plača 981,82 (= (96 ur / 176 ur) * 1800,00 EUR)
S04 Del plače za delovno uspešnost 0
S05 Dodatki 49,09 (= (96 ur / 176 ur) * 90,00 EUR)
S06 Plačilo za poslovno uspešnost 0
S07 Nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca 654,55 (= (80 ur / 176 ur) * 0,8 * 1800,00 EUR)

S08 Neto plača, izplačana v breme delodajalca
1142,06 (= bruto plača (981,82 EUR + 49,09 EUR + 

654,55 EUR) - prispevki delojemalca iz plače (372,49 
EUR) - akontacija dohodnine (170,91 EUR))

S09
Št. opravljenih in neopravljenih ur (vklj. s št. nadur), 
izplačanih v breme delodajalca

176



Primeri izpolnjevanja podatkov poljih S (11)
10. Delojemalec v celotnem mesecu ni opravljal dela, ker je bil vse dni v mesecu odsoten z dela
zaradi dolgotrajne bolezni, poškodbe, ki ni povezana z delom, poklicne bolezni ali poškodbe 
pri delu, in je zato prejel nadomestilo plače, ki jo delodajalec refundira.

Ko je nadomestilo plače v celoti refundirano, se polj S ne izpolnjuje (ni bilo izplačila plače in/ali 
nadomestila plače v breme delodajalca). V tem primeru tudi nista izpolnjeni polji A062a Znesek 
(osnova P01a) in A062a Ure (osnova P01a), temveč podatki pri osnovi P01b.

Enako velja v primerih odsotnosti z dela zaradi materinskega dopusta, očetovskega dopusta, 
starševskega dopusta ali zaradi drugih zdravstvenih oz. drugih razlogov (npr. karantene, 
izolacije, nege otroka, idr.).



Primeri izpolnjevanja podatkov poljih S (12)
11. Delojemalec 10 dni ni opravljal dela, ker je bil odsoten z dela zaradi dolgotrajne bolezni, poškodbe, ki ni povezana z delom, 
poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, ki jo delodajalec refundira, preostalih 12 dni pa je bil odsoten z dela zaradi izrabe rednega 
letnega dopusta (v tem mesecu nima ur prisotnosti). Refundiran znesek nadomestila za dolgotrajno bolniško odsotnost, ki se vpiše v 
polje A062a Znesek (osnova P01b), je v danem primeru znašal 850,00 EUR.

(Opomba: V danem primeru predpostavljamo, da delojemalec v obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel nobene mesečne plače, kar pomeni, da se pri 

izračunu nadomestil, ki bremenijo delodajalca (polje S07), upošteva njegova osnovna plača.)

V danem primeru je v polju A062a Znesek (osnova P01a) prikazana vrednost 981,82, v polju A062a Ure (osnova P01a) pa vrednost 96.
Poleg tega je v polju A062a Znesek (osnova P01b) prikazana vrednost 850,00, v polju A062a Ure (osnova P01b) pa vrednost 80. 
Skupna vrednost, ki je prikazana v polju A062a Znesek (osnova P01), tako znaša 1831,82, skupna vrednost v polju A062a Ure (osnova 
P01) pa 176.

Polje Opis polja Znesek / Število ur
S03 Osnovna plača 0
S04 Del plače za delovno uspešnost 0
S05 Dodatki 0 
S06 Plačilo za poslovno uspešnost 0
S07 Nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca 981,82 (= ((96 ur / 176 ur) * 1800,00 EUR))

S08 Neto plača, izplačana v breme delodajalca

657,34 (= plača, izplačana v breme delodajalca (EUR) - prispevki delojemalca iz 
nadomestila plače, izplačanega v breme delodajalca, v višini 22,1 % (216,98 EUR) -

akontacija dohodnine od nadomestil plače, izplačanih v breme delodajalca (107,50 
EUR; ta znesek se izračuna kot delež od skupne akontacije dohodnine iz plače in 

nadomestil plače (osnova P01): 200,56 EUR * 0,53598))

S09
Št. opravljenih in neopravljenih ur (vklj. s št. 
nadur), izplačanih v breme delodajalca

96 (= 12/22 * 176 ur)



Primeri izpolnjevanja podatkov poljih S (13)
12. Javni uslužbenec, zaposlen pri proračunskem uporabniku, je vse delovne dni v mesecu opravljal redno 
delo, za kar je prejel plačo, ki je bila v celoti izplačana v breme delodajalca. Bruto znesek osnovne plače je 
znašal 1000,00 EUR, zato je delodajalec moral izplačati razliko (oz. dodatek) do minimalne plače v 
znesku 74,43 EUR (upoštevan je podatek, veljaven v 2022, ko znaša znesek minimalne plače 1074,43 
EUR). Uslužbenec je v tem mesecu prejel le izplačilo osnovne plače brez dodatkov in/ali drugih izplačil, ki 
bi se lahko vštevala v minimalno plačo.

V danem primeru je v polju A062a Znesek (osnova P01a) prikazana vrednost 1074,43, v polju A062a Ure 
(osnova P01a) pa vrednost 176.

Polje Opis polja Znesek / Število ur
S03 Osnovna plača 1074,43 (= 1000,00 EUR + 74,43 EUR) 
S04 Del plače za delovno uspešnost 0
S05 Dodatki 0
S06 Plačilo za poslovno uspešnost 0
S07 Nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca 0

S08 Neto plača, izplačana v breme delodajalca
766,86 (= bruto plača, ki vključuje razliko (oz. dodatek) do minimalne plače 

(1000 EUR + 74,43 EUR) - prispevki delojemalca, izračunani od plače v višini 
22,1 % (237,45 EUR) - akontacija dohodnine (70,12 EUR))

S09
Št. opravljenih in neopravljenih ur (vklj. s št. 
nadur), izplačanih v breme delodajalca

176


