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Mesečni seštevek 024 oziroma 240 – osnova za 

izračun nadomestil 

 

Navodilo velja za vse, ki ste uspešnost D010 izračunali v Excelu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za 

javno upravo in niste uporabili SAOP pripomočka! 

 

1. Nastavitve na vrsti obračuna D01 

 

V primeru, ko izplačujete redno delovno uspešnost za več mesecev skupaj (npr. trimesečno ali polletno), 

morate za pravilen izračun nadomestil ustrezno urediti vrsto obračuna D01 – Delovna uspešnost. To 

uredite tako, da se v Šifranti…Sistem obračuna …Vrste obračuna postavite na šifro D01, nato kliknete na 

ikono za Popravi zapis. Postavite se na zavihek Analitika. 

 

 

 

Na razdelku Uspešnost v JS v polje Število mesecev vpišite število mesecev, za katero izplačujete delovno 

uspešnost ter nastavitev potrdite. 
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2. Mesečna seštevka 024 in 240 

 

Po metodologiji za obračun plač v javnem sektorju se mora znesek izplačane delovne uspešnosti 

upoštevati tudi v osnovi za nadomestila (Z120 in Z124 na obračunskem listu). Poleg metodologije pa 

morate upoštevati tudi vašo kolektivno pogodbo in na osnovi določil v njej ustrezno urediti nastavitve 

mesečnih seštevkov, ki vplivajo na izračun nadomestil. 

 

Vsi, ki plače obračunavate na osnovi Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, 

delovno uspešnost vključite v nadomestilo. Za pravilen izračun morate preveriti, da imate v mesečnem 

seštevku 024 s kljukico označeno vrsto obračuna D01. Prav tako morate to vrsto obračuna obkljukati v 

mesečnem seštevku, ki ga imate odprtega za obračun nadomestil za zdravnike (šifra tega seštevka je od 

zavoda do zavoda različna).  

 

To preverite oziroma dodate v: Šifranti…Sistem obračuna…Mesečni seštevki. 

 

Postavite se na seštevek s šifro 024, kliknite na ikono za Popravi zapis ter pri vrsti obračuna D01 polje 

Seštevanje označite s kljukico. Potrdite nastavitve. Na enak način uredite to tudi na seštevku, ki je osnova 

za izračun nadomestil za zdravnike. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                 Saop 3. 

Znesek delovne uspešnosti, izplačane na šifri D01 se bo v  nadomestilu upošteval v deležu, glede na to, 

za koliko mesecev ste delovno uspešnost izplačali.  

 

Kar se tiče ostalih kolektivnih pogodb, sledite njihovim določilom. V primeru, da morate znesek izplačane 

delovne uspešnosti vključiti v osnovo za nadomestila, uredite mesečni seštevek 024 po zgornjem navodilu, 

sicer polja D01 v seštevku ne označujete. 

 

Kolektivna pogodba za vzgojo in izobraževanje – Na osnovi odgovora MIZŠ je potrebno tudi v primeru, 

ko obračunavate plače in nadomestila na podlagi Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje vrsto 

obračuna D01 vključiti v izračun nadomestil. Posebnost pri tej kolektivni pogodbi je, da znesek vključite v 

mesečni seštevek 240. To pomeni, da morate preveriti nastavitve mesečnih seštevkov 024 in 240. 

 

To storite v Šifranti…Sistem obračuna…Mesečni seštevki. 

Najprej se postavite na mesečni seštevek s šifro 024, kliknite na ikono za Popravi zapis ter preverite, da 

pri vrsti obračuna D01 NIMATE kljukice. Če jo imate, jo odstranite in spremembo potrdite. 

 

Nato se postavite še na mesečni seštevek s šifro 240, kliknite na ikono za Popravi zapis. Pri vrsti obračuna 

D01 polje Seštevanje označite s kljukico in spremembo potrdite. 

 

 

 

V izračun nadomestil (vrste obračuna v skupini B in G) se bo tako vštel tudi znesek, ki ste ga zaposlenemu 

obračunali  na vrsti obračuna D01.  
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Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju v 19. c členu 

določa posebnosti glede nadomestila plače. Kot izhaja iz navedenega člena Uredbe, se v primeru 

trimesečne delovne uspešnosti, v osnovo za nadomestilo vključi 1/3 zneska. Program bo na osnovi 

nastavitve na vrsti obračuna na zavihku Analitika v osnovo tako upošteval ustrezni znesek delovne 

uspešnosti). 

 

3. Kje se vidi število mesecev 

 

Podatek o tem, na koliko mesecev se bo znesek na vrsti obračuna D01 delil, vidite v Neposrednem vnosu 

na vrstici obračuna D01 v polju Število mesecev za uspešnost. 

 

 


