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Vprašalnik 
 

 

Vprašalnik za statistično raziskovanje Struktura stroškov dela in delovnega časa (ZAP-RSD in ZAP-SDČ) za 
leto 2020 je prikazan v Prilogi, ki je sestavni del teh navodil. 

 
Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika 
 

 

1. Priporočamo, da najprej preberete celoten vprašalnik in ta metodološka navodila, da boste poznali 
celotno vsebino. Podatke za izpolnjevanje vprašalnika vam bosta pripravili deloma kadrovska, deloma 
računovodska služba. 
 

2. Statistično raziskovanje Struktura stroškov dela in delovnega časa je vzorčno raziskovanje. Vanj torej 
niso zajeti vsi poslovni subjekti in njihove enote v sestavi, ampak le vzorec teh poslovnih subjektov. 

 
3. Vprašalnik je razdeljen na tri sloje; v prvi sloj (sklopi A, A1, A2 in B) vpisujte – po mesecih – podatke o 

zaposlenih osebah, ki so prejemale plačo (v celoti ali vsaj delno) iz sredstev (oz. v breme) 
delodajalca, v drugi sloj (sklopi A, B in C) podatke o stroških dela, v tretji sloj (sklopi A, B in C) pa 
podatke o strukturi delovnega časa. 

 
4. Podatki, ki jih boste vpisovali, se morajo nanašati na leto 2020. 

 
5. Če podatkov, po katerih vas sprašujemo, nimate (ne razpolagate z njimi), vpišite čim natančnejšo 

oceno. Če podatkov za posamezno enoto v sestavi, po katerih vas sprašujemo, še nimate, vpišite 
sorazmerni delež glede na število zaposlenih oseb ali čim natančnejšo oceno, hkrati pa upoštevajte tudi 
dodatne postavke (vrsta dela ipd.). 

 
6. Bodite pozorni na posamezna vprašanja, ki zahtevajo, da iz podatka o skupni vrednosti izločite del 

vrednosti in ta podatek vpišete posebej. 

 
7. V sklop C (vrstice z zap. št. 9–47) v drugem sloju vprašalnika in v vse sklope v tretjem sloju 

vprašalnika vpisujte podatke, ki se nanašajo na zaposlene osebe, ki so prejemale plačo (v celoti ali 
vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca. 

 
8. Pri poslovnih subjektih, ki imajo enote v sestavi, se morajo naslednji podatki nanašati na raven 

poslovnega subjekta, tj. na 7-mestno matično številko, izbrano v vzorec: podatki o podjemnih in 
avtorskih pogodbah, o izplačilih za študentsko delo, vajensko delo, delovno prakso in o izplačilih 
agencijam za posredovanje dela, podatki o prispevku za spodbujanje zaposlovanja invalidov, o nagradi 
za preseganje kvote zaposlovanja invalidov in o subvencijah (drugi sloj, vrstice z zap. št. 1–8 in 48–
50). Vsi drugi podatki pri teh poslovnih subjektih pa se morajo nanašati na raven enote v sestavi, tj. 
na 10-mestno matično številko, izbrano v vzorec. 

 
9. Pri poslovnih subjektih, ki nimajo enot v sestavi, se morajo vsi podatki nanašati na raven poslovnega 

subjekta, tj. na 7-mestno matično številko, izbrano v vzorec. 
 
10. Podatke o stroških dela in povračilih stroškov zaokrožite, tj. navedite v evrih brez centov. 
 
11. Vpisujte samo dejanske stroške, in ne obračunanih, torej ne upoštevajte izplačil, ki jih niste izvršili. 

Vsak strošek prikažite le enkrat, in sicer v bruto znesku. 
 

12. V drugem sloju vprašalnika (podatki o stroških dela) ne upoštevajte refundiranih sredstev, razen 
pri izplačilih za odpravljanje posledic epidemije covida-19 (vrstice z zap. št. 13, 20, 21, 22, 23 in 
36). 
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Podatki za stik 

 
 
Za dodatna pojasnila o vsebini vprašalnika lahko pišete na elektronski naslov SURS 
porocanje.surs@gov.si ali pokličete uslužbenca SURS po tel. (01) 234 08 10 (pojasnila o stroških dela) ali 
(01) 234 05 28 (pojasnila o strukturi delovnega časa). 
 
Za tehnično pomoč pri izpolnjevanju vprašalnika so vam na voljo uslužbenci pristojne izpostave AJPES iz 
seznama, objavljenega na spletni strani raziskovanja: 
https://www.ajpes.si/Statistike/Druge_statistike/Stroski_dela_in_struktura_delovnega_casa/Telefonska_pomoc. 
  

mailto:porocanje.surs@gov.si
https://www.ajpes.si/Statistike/Druge_statistike/Stroski_dela_in_struktura_delovnega_casa/Telefonska_pomoc
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1. SLOJ: PODATKI O ZAPOSLENIH OSEBAH, KI SO (VSAJ DELNO) 
PREJEMALE PLAČO IZ SREDSTEV (V BREME) 
DELODAJALCA ZA LETO 2020, PO MESECIH 

 

 

Navodila oz. napotki za pravilno sporočanje (vpisovanje) mesečnih podatkov o številu 
zaposlenih oseb, ki so plačo za leto 2020 prejemale (v celoti ali vsaj delno) iz sredstev (oz. v 

breme) delodajalca, s ponazorjenimi primeri za nekatere izbrane (pogoste) oblike dela in 
odsotnosti z dela, so (za vse sklope v prvem sloju vprašalnika) navedena na straneh 7−9. 

 

 
 

A. ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OSEB, KI SO (VSAJ DELNO) PREJEMALE 
PLAČO IZ SREDSTEV (V BREME) DELODAJALCA 

 
 

 
Podatek vključuje vse zaposlene osebe s pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom in zaposlene osebe s 
pogodbo o zaposlitvi z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, ki so prejemale plačo (v celoti 

ali vsaj delno) iz sredstev (oz. v breme) delodajalca, vključno z morebitnimi zaposlenimi osebami, ki so 
navedene v sklopih A1, A2 in B. 

 
V vrstice z zap. št. 1–12 vpišite podatke za posamezne mesece leta 2020. 

 

 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE zaposlene osebe s sklenjeno pogodbo (ali sklepom) o zaposlitvi, ki so za mesec, 
na katerega se nanašajo sporočeni podatki, prejele vsaj eno od vrst izplačil plač (tj. plačo in/ali 
nerefundirano nadomestilo plače), ki je bilo izplačano (v celoti ali vsaj delno) iz sredstev (v breme) 
delodajalca, ne glede na to, ali so bile v delovnem razmerju za nedoločen ali določen čas, s polnim delovnim 
časom ali z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa. 
 
UPOŠTEVAJTE TUDI morebitne zaposlene osebe: 

 ki so bile napotene na začasno čakanje na delo s strani delodajalca (te zaposlene osebe je treba 
ločeno upoštevati še v sklopu A1); 

 za katere je veljal ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa z namenom 
ohranitve zaposlitve (te zaposlene osebe je treba ločeno upoštevati še v sklopu A2); 

 ki so imele pogodbo o zaposlitvi z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, in so 

prejele vsaj eno od vrst izplačil plač (tj. plačo in/ali nerefundirano nadomestilo plače), ki je bilo izplačano 

(v celoti ali vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca (te zaposlene osebe je treba ločeno upoštevati 
še v sklopu B). 

 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE zaposlenih oseb: 

 ki niso prejele plače; 

 ki so delale na podlagi podjemnih, avtorskih ali podobnih pogodb (npr. učencev in študentov na 
praksi, oseb, ki so delale preko agencij za posredovanje dela); 

 ki so bile vključene v programe javnih del; 

 ki so bile napotene na delo ali strokovno izpopolnjevanje v tujino (detaširane); 

 ki so bile odsotne z dela zaradi bolniških odsotnosti nad 30 delovnih dni, materinskega, 
očetovskega ali starševskega dopusta in jim ob tem ni bilo izplačano (v celoti ali vsaj delno) vsaj 
eno od vrst izplačil plač (tj. plača in/ali nerefundirano nadomestilo plače) iz sredstev (v breme) 
delodajalca. 

 
Podatek navedite v celih številih (zaokroženo, brez decimalnih mest). 
 
Primer: Če je zaposlena oseba za vsaj 1 delovni dan v opazovanem mesecu prejela plačo (in/ali 
nerefundirano nadomestilo plače), ki je bila izplačana (v celoti ali vsaj delno) iz sredstev (v breme) 
delodajalca, vedno vpišite zanjo v vrstico z zap. št. 1 (oz. 2,…,12) vrednost 1, in sicer ne glede na to, ali je 
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bila ta zaposlena oseba v delovnem razmerju za nedoločen ali določen čas, s polnim delovnim časom ali z 
delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa. 

 
 

A1. ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB, KI SO BILE NAPOTENE NA ZAČASNO 
ČAKANJE NA DELO S STRANI DELODAJALCA 

 
 

 
Podatek vključuje le morebitne zaposlene osebe, ki so bile napotene na začasno čakanje na delo s strani 

delodajalca. Vse zaposlene osebe iz sklopa A1 morajo biti zajete tudi v sklopu A. 
 

V vrstice z zap. št. 13−24 vpišite podatke za posamezne mesece leta 2020. 

 

 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE zaposlene osebe, ki so bile napotene na začasno čakanje na delo s strani 
delodajalca. 
 
POZOR: Podatek je treba navesti na dve decimalni mesti natančno! 
 
Za zaposleno osebo, ki je bila napotena na začasno čakanje na delo s strani delodajalca za vse delovne 
dni v opazovanem mesecu, vpišite v vrstico z zap. št. 13 (oz. 14,…,24) vrednost 1, če pa je ta ukrep veljal 
le za del delovnih dni v opazovanem mesecu, vpišite zanjo v vrstico z zap. št. 13 (oz. 14,…,24) delež (od 
vseh) delovnih dni v opazovanem mesecu, za katere je za to zaposleno osebo veljal ta ukrep. Za to 
zaposleno osebo vpišite vrednost 1 tudi v vrstico z zap. št. 1 (oz. 2,…,12), če pa je imela zaposlitev z 
delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, vpišite zanjo vrednost 1 še v vrstico z zap. št. 37 (oz. 
38,…,48). 

Primer: Če je bila zaposlena oseba napotena na začasno čakanje na delo s strani delodajalca le za polovico 
(od vseh) delovnih dni v opazovanem mesecu, boste zanjo v vrstico z zap. št. 13 (oz. 14,…,24) vpisali 
vrednost 0,50, v vrstico z zap. št. 1 (oz. 2,…,12) pa vrednost 1. Če je ta zaposlena oseba imela zaposlitev z 
delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, boste zanjo vpisali vrednost 1 tudi v vrstico z zap. št. 
37 (oz. 38,…,48). 

 
 

A2. ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB, KI SO BILE POD UKREPOM DELNEGA 
SUBVENCIONIRANJA SKRAJŠANJA POLNEGA DELOVNEGA ČASA Z 
NAMENOM OHRANITVE ZAPOSLITVE 

 
 

 
Podatek vključuje le morebitne zaposlene osebe, za katere je veljal ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja 
polnega delovnega časa z namenom ohranitve zaposlitve. Vse zaposlene osebe iz sklopa A2 morajo biti zajete 

tudi v sklopu A. 
 

V vrstice z zap. št. 25–36 vpišite podatke za posamezne mesece leta 2020. 

 

 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE zaposlene osebe, za katere je veljal ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja 
polnega delovnega časa z namenom ohranitve zaposlitve. 
 
POZOR: Podatek je treba navesti na dve decimalni mesti natančno! 
 
Za zaposleno osebo, za katero je veljal ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa 
z namenom ohranitve zaposlitve za vse delovne dni v opazovanem mesecu, vpišite v vrstico z zap. št. 25 
(oz. 26,…,36) vrednost 1, če pa je ta ukrep veljal le za del delovnih dni v opazovanem mesecu, vpišite 
zanjo v vrstico z zap. št. 25 (oz. 26,…,36) delež (od vseh) delovnih dni v opazovanem mesecu, za katere 
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je za to zaposleno osebo veljal ta ukrep. Za to zaposleno osebo vpišite vrednost 1 tudi v vrstico z zap. št. 1 
(oz. 2,…,12), če pa je imela zaposlitev z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, vpišite zanjo 
vrednost 1 še v vrstico z zap. št. 37 (oz. 38,…,48). 

Primer: Če je za zaposleno osebo veljal ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa 
z namenom ohranitve zaposlitve le za četrtino (od vseh) delovnih dni v opazovanem mesecu, boste 
zanjo v vrstico z zap. št. 25 (oz. 26,…,36) vpisali vrednost 0,25, v vrstico z zap. št. 1 (oz. 2,…,12) pa vrednost 
1. Če je ta zaposlena oseba imela zaposlitev z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, boste 
zanjo vpisali vrednost 1 tudi v vrstico z zap. št. 37 (oz. 38,…,48).  

 

 
B. ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB Z DELOVNIM ČASOM, KRAJŠIM OD 

POLNEGA DELOVNEGA ČASA, KI SO (VSAJ DELNO) PREJEMALE PLAČO 
IZ SREDSTEV (V BREME) DELODAJALCA 

 
 

 
Podatek vključuje le morebitne zaposlene osebe s pogodbo o zaposlitvi z delovnim časom, krajšim od polnega 
delovnega časa, ki so prejemale plačo (v celoti ali vsaj delno) iz sredstev (oz. v breme) delodajalca, vključno z 

morebitnimi zaposlenimi osebami s pogodbo o zaposlitvi z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega 
časa, ki so navedene v sklopih A1 in A2. Vse zaposlene osebe iz sklopa B morajo biti zajete tudi v sklopu A.  

 
V vrstice z zap. št. 37–48 vpišite podatke za posamezne mesece leta 2020. 

 

 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE zaposlene osebe s sklenjeno pogodbo (ali sklepom) o zaposlitvi z delovnim 
časom, krajšim od polnega delovnega časa, ki so za mesec, na katerega se nanašajo sporočeni podatki, 
prejele vsaj eno od vrst izplačil plač (tj. plačo in/ali nerefundirano nadomestilo plače), ki je bilo 
izplačano (v celoti ali vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca, ne glede na to, ali so bile v delovnem 
razmerju za nedoločen ali določen čas. 
 
UPOŠTEVAJTE TUDI morebitne zaposlene osebe s pogodbo o zaposlitvi z delovnim časom, krajšim od 
polnega delovnega časa: 

 ki so bile napotene na začasno čakanje na delo s strani delodajalca (te zaposlene osebe so zajete 
tudi v sklopu A1); 

 za katere je veljal ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa z namenom 
ohranitve zaposlitve (te zaposlene osebe so zajete tudi v sklopu A2). 

 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE zaposlenih oseb s sklenjeno pogodbo (ali sklepom) o zaposlitvi s polnim 
delovnim časom in zaposlenih oseb (s pogodbo o zaposlitvi z delovnim časom, krajšim od polnega 
delovnega časa): 

 ki niso prejele plače; 

 ki so delale na podlagi podjemnih, avtorskih ali podobnih pogodb (npr. učencev in študentov na 
praksi, oseb, ki so delale preko agencij za posredovanje dela); 

 ki so bile vključene v programe javnih del; 

 ki so bile napotene na delo ali strokovno izpopolnjevanje v tujino (detaširane); 

 ki so bile odsotne z dela zaradi bolniških odsotnosti nad 30 delovnih dni, materinskega, 
očetovskega ali starševskega dopusta in jim ob tem ni bilo izplačano (v celoti ali vsaj delno) vsaj 
eno od vrst izplačil plač (tj. plača in/ali nerefundirano nadomestilo plače) iz sredstev (v breme) 
delodajalca. 

 
Podatek navedite v celih številih (zaokroženo, brez decimalnih mest). 
 
Primer: Če je zaposlena oseba s pogodbo o zaposlitvi z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega 
časa, za vsaj 1 delovni dan v opazovanem mesecu prejela plačo (in/ali nerefundirano nadomestilo plače), 
ki je bila izplačana (v celoti ali vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca, vedno vpišite zanjo v vrstico z 
zap. št. 37 (oz. 38,…,48) vrednost 1, in sicer ne glede na to, ali je bila ta zaposlena oseba v delovnem 
razmerju za nedoločen ali določen čas. Za to zaposleno osebo vpišite vrednost 1 tudi v vrstico z zap. št. 1 
(oz. 2,…,12). 
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Navodila oz. napotki za pravilno sporočanje (vpisovanje) mesečnih podatkov o 
številu zaposlenih oseb, ki so plačo za leto 2020 prejemale (v celoti ali vsaj delno) iz 

sredstev (oz. v breme) delodajalca, s ponazorjenimi primeri za nekatere izbrane 
(pogoste) oblike dela in odsotnosti z dela – PRVI SLOJ VPRAŠALNIKA 

 

 

Primer 1: REDNO DELO V CELOTNEM MESECU, S POLNIM DELOVNIM ČASOM 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo s polnim delovnim časom je v marcu 2020 vse delovne dni opravljala 
redno delo, za kar je prejela izplačilo plače iz sredstev (v breme) delodajalca. 

Za tako zaposleno osebo vpišite vrednost 1 v sklop A v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 3). 
 

Primer 2: REDNO DELO V CELOTNEM MESECU, Z DELOVNIM ČASOM, KRAJŠIM OD POLNEGA 
DELOVNEGA ČASA 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, je v aprilu 2020 
vse delovne dni opravljala redno delo, za kar je prejela izplačilo plače iz sredstev (v breme) delodajalca. 

Za tako zaposleno osebo vpišite vrednost 1 v sklop A v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 4) in 
vrednost 1 v sklop B v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 40). 
 

Primer 3: REDNO DELO V DELU MESECA 

Oseba, ki je v podjetju na novo zaposlena in opravlja delo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega 
časa, je v januarju 2020 opravila le 2 delovna dneva rednega dela, za kar je prejela izplačilo plače iz 
sredstev (v breme) delodajalca. 

Za tako zaposleno osebo vpišite vrednost 1 v sklop A v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 1) in 
vrednost 1 v sklop B v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 37). 

Če bi taka zaposlena oseba imela zaposlitev s polnim delovnim časom, bi zanjo vpisali vrednost 1 le v sklop 
A v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 1). 
 

Primer 4: DELO OD DOMA 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo s polnim delovnim časom je v septembru 2020 vse delovne dni opravljala 
delo od doma, za kar je prejela izplačilo plače iz sredstev (v breme) delodajalca. 

Za tako zaposleno osebo vpišite vrednost 1 v sklop A v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 9). 

Če bi taka zaposlena oseba imela zaposlitev z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, bi zanjo 
vpisali vrednost 1 v sklop A v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 9) in vrednost 1 v sklop B v prvem 
sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 45). 
 

Primer 5: DELO NA PODLAGI AVTORSKE POGODBE (IN NEKATERE DRUGE POSEBNE OBLIKE 
DELA) 

Zaposlena oseba je v decembru 2020 opravljala le delo na podlagi avtorske pogodbe. 

Podatkov za tako zaposleno osebo NE VPISUJETE v nobenega od sklopov v prvem sloju vprašalnika. 

To velja tudi za zaposlene osebe, ki so delale na podlagi podjemnih ali podobnih pogodb (npr. za učence 
in študente na praksi, za osebe, ki so delale preko agencij za posredovanje dela), za zaposlene osebe, ki so 
bile vključene v programe javnih del, in za zaposlene osebe, ki so bile napotene na delo ali strokovno 
izpopolnjevanje v tujino (detaširane). 
 

Primer 6: DOLGOTRAJNA BOLNIŠKA ODSOTNOST (IN NEKATERE DRUGE DOLGOTRAJNE 
ODSOTNOSTI Z DELA) 

Zaposlena oseba je bila v februarju 2020 vse delovne dni odsotna z dela zaradi bolniške odsotnosti nad 
30 delovnih dni, za kar je prejela nadomestilo plače v breme drugih organizacij oz. organov (ZZZS). 

Podatkov za tako zaposleno osebo NE VPISUJETE v nobenega od sklopov v prvem sloju vprašalnika, 
vendar le, če taka zaposlena oseba ni ob tem prejela za februar 2020 tudi izplačila plače (in/ali 
nerefundiranega nadomestila plače), izplačanega (vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca. 
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To velja tudi za zaposlene osebe, ki so bile odsotne z dela zaradi materinskega dopusta, očetovskega 
dopusta, starševskega dopusta ali zaradi drugih zdravstvenih oz. drugih razlogov (npr. izolacije, nege 
otroka, odrejene karantene), za kar so prejele le nadomestilo plače v breme drugih organizacij oz. organov 
(npr. ZZZS, ZRSZ) od prvega delovnega dne zadržanosti z dela (in ob tem za opazovani mesec niso prejele 
še plače (in/ali nerefundiranega nadomestila plače), ki bi bila izplačana (vsaj delno) iz sredstev (v breme) 
delodajalca).  
 

Primer 7: KRATKOTRAJNA BOLNIŠKA ODSOTNOST (IN NEKATERE DRUGE KRATKOTRAJNE 
ODSOTNOSTI Z DELA)  

Zaposlena oseba z zaposlitvijo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, je bila v maju 2020 
vse delovne dni (ali le nekaj delovnih dni) odsotna z dela zaradi bolniške odsotnosti do 30 delovnih dni. 

Za tako zaposleno osebo vpišite vrednost 1 v sklop A v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 5) in 
vrednost 1 v sklop B v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 41), ker je izplačilo plače (in/ali nadomestila 
plače) prejela (v celoti ali vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca.  

Če bi taka zaposlena oseba imela zaposlitev s polnim delovnim časom, bi zanjo vpisali vrednost 1 le v sklop 
A v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 5). 

Na enak način vpišite tudi podatke za zaposlene osebe, ki so bile vse delovne dni v mesecu (ali le nekaj 
delovnih dni v mesecu) odsotne z dela zaradi drugih razlogov (npr. zaradi rednega letnega dopusta, 
izrednega dopusta, študijskega dopusta, državnih praznikov in drugih dela prosti dni, predpisanih z 
zakonom, strokovnega izobraževanja, stavke, varstva otrok) in jim je bila plača (in/ali nerefundirano 
nadomestilo plače) za opazovani mesec izplačana (v celoti ali vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca. 
 

Primer 8: KOMBINACIJA KRATKOTRAJNE IN DOLGOTRAJNE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI (IN DRUGE 
KOMBINACIJE IZPLAČIL PLAČE IN/ALI NADOMESTILA PLAČE IZ SREDSTEV (V BREME) 
DELODAJALCA IN V BREME DRUGIH ORGANIZACIJ OZ. ORGANOV) 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, je bila v juniju 2020 
10 delovnih dni odsotna z dela zaradi bolniške odsotnosti do 30 delovnih dni, preostale delovne dni v 
tem mesecu pa je bila odsotna z dela zaradi bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni. 

Za tako zaposleno osebo vpišite vrednost 1 v sklop A v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 6) in 
vrednost 1 v sklop B v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 42), ker je prejela (vsaj delno) izplačilo 
plače (in/ali nerefundirano nadomestilo plače) iz sredstev (v breme) delodajalca. 

Če bi taka zaposlena oseba imela zaposlitev s polnim delovnim časom, bi zanjo vpisali vrednost 1 le v sklop 
A v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 6). 

Na enak način vpišite podatke tudi v drugih (podobnih) primerih, pri katerih se je del plače (in/ali 
nadomestila plače) izplačal iz sredstev (v breme) delodajalca, del pa v breme drugih organizacij oz. 
organov. 
 

Primer 9: NAPOTITEV NA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO S STRANI DELODAJALCA V CELOTNEM 
MESECU 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, je bila v aprilu 2020 
vse delovne dni odsotna z dela zaradi napotitve na začasno čakanje na delo s strani delodajalca. 

Če je taka zaposlena oseba za april 2020 prejela plačo (in/ali nerefundirano nadomestilo plače), ki je bila 
izplačana (vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca, vpišite zanjo vrednost 1 v sklop A v prvem sloju 
vprašalnika (v vrstico z zap. št. 4), vrednost 1 v sklop A1 v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 16) 
in vrednost 1 v sklop B v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 40). 

Če bi taka zaposlena oseba imela zaposlitev s polnim delovnim časom, bi zanjo vpisali vrednost 1 v sklop A 
v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 4) in vrednost 1 v sklop A1 v prvem sloju vprašalnika (v vrstico 
z zap. št. 16). 

Če bi se celotna višina nadomestila plače izplačala v breme države, podatkov za tako zaposleno osebo NE 
BI VPISALI v nobenega od sklopov v prvem sloju vprašalnika. 
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Primer 10: NAPOTITEV NA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO S STRANI DELODAJALCA V DELU 
MESECA 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, je bila v marcu 2020 
10 delovnih dni odsotna z dela zaradi napotitve na začasno čakanje na delo s strani delodajalca, 
preostale delovne dni v tem mesecu pa je opravljala redno delo (na sedežu podjetja ali od doma). 

Za tako zaposleno osebo vpišite vrednost 1 v sklop A v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 3) in 
vrednost 1 v sklop B v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 39). Za tako zaposleno osebo vpišite tudi 
vrednost 0,45 v sklop A1 v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 15), vendar le, če je za čas napotitve 
na začasno čakanja na delo s strani delodajalca prejela plačo (in/ali nerefundirano nadomestilo plače), ki je 
bila izplačana (vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca; vpisana vrednost (0,45) predstavlja delež (od 
vseh) delovnih dni v marcu 2020, ko je bila taka zaposlena oseba napotena na začasno čakanje na delo s 

strani delodajalca (= 10 delovnih dni izmed vseh (22) delovnih dni v marcu 2020 (upoštevani so tudi državni 

prazniki in drugi dela prosti dnevi, predpisani z zakonom)). 

Če bi taka zaposlena oseba imela zaposlitev s polnim delovnim časom, bi zanjo vpisali vrednost 1 v sklop A 
v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 3) in vrednost 0,45 v sklop A1 v prvem sloju vprašalnika (v 
vrstico z zap. št. 15). 
 

Primer 11: UKREP DELNEGA SUBVENCIONIRANJA SKRAJŠANJA POLNEGA DELOVNEGA ČASA Z 
NAMENOM OHRANITVE ZAPOSLITVE V CELOTNEM MESECU 

Za zaposleno osebo z zaposlitvijo s polnim delovnim časom je v aprilu 2020 vse delovne dni veljal ukrep 
delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa z namenom ohranitve zaposlitve. 

Za tako zaposleno osebo vpišite vrednost 1 v sklop A v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 4) in 
vrednost 1 v sklop A2 v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 28). 
 

Primer 12: UKREP DELNEGA SUBVENCIONIRANJA SKRAJŠANJA POLNEGA DELOVNEGA ČASA Z 
NAMENOM OHRANITVE ZAPOSLITVE V DELU MESECA 

Za zaposleno osebo z zaposlitvijo s polnim delovnim časom je v marcu 2020 10 delovnih dni veljal ukrep 
delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa z namenom ohranitve zaposlitve, 
preostale delovne dni v tem mesecu pa je opravljala redno delo (na sedežu podjetja ali od doma). 

Za tako zaposleno osebo vpišite vrednost 1 v sklop A v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 3) in 
vrednost 0,45 v sklop A2 v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 27); druga vpisana vrednost (0,45) 
predstavlja delež (od vseh) delovnih dni v marcu 2020, v katerih je za to zaposleno osebo veljal ukrep 
delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa z namenom ohranitve zaposlitve (= 10 

delovnih dni izmed vseh (22) delovnih dni v marcu 2020 (upoštevani so tudi državni prazniki in drugi dela 

prosti dnevi, predpisani z zakonom)). 
 

Primer 13: KOMBINACIJA NAPOTITVE NA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO S STRANI DELODAJALCA 
IN UKREPA DELNEGA SUBVENCIONIRANJA SKRAJŠANJA POLNEGA DELOVNEGA 
ČASA Z NAMENOM OHRANITVE ZAPOSLITVE 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo s polnim delovnim časom je bila v juniju 2020 10 delovnih dni (tj. okrog 45 
% (od vseh) delovnih dni) odsotna z dela zaradi napotitve na začasno čakanje na delo s strani 
delodajalca, preostalih 12 delovnih dni v tem mesecu (tj. okrog 55 % (od vseh) delovnih dni) pa je zanjo 
veljal ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa z namenom ohranitve 
zaposlitve. 

Za tako zaposleno osebo vpišite vrednost 1 v sklop A v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 6) in 
vrednost 0,55 v sklop A2 v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 30). Za tako zaposleno osebo vpišite 
tudi vrednost 0,45 v sklop A1 v prvem sloju vprašalnika (v vrstico z zap. št. 18), vendar le, če je za čas 
napotitve na začasno čakanje na delo s strani delodajalca prejela plačo (in/ali nerefundirano nadomestilo 
plače), ki je bila izplačana (vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca.  
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2. SLOJ: PODATKI O STROŠKIH DELA ZA LETO 2020 
 
 

 
Vsi podatki, ki jih boste vpisali v drugi sloj vprašalnika, se morajo nanašati na celotno leto 2020. 

 
Podatki, vneseni v sklopa A in B, v vrstice z zap. št. 1–8, se morajo nanašati na raven poslovnega subjekta, tj. na 7-

mestno matično številko, izbrano v vzorec. 

 

 
 

A. PODATKI O PODJEMNIH IN AVTORSKIH POGODBAH 
 
 
1. ŠTEVILO OSEB, KI SO SKLENILE PODJEMNO POGODBO 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE osebe, ki so sklenile podjemno pogodbo (oz. pogodbo o delu) za leto 2020; 
upoštevajte tudi zunanje sodelavce. Vpisati je treba podatek o številu oseb, in ne o številu podjemnih pogodb. 
 
 
2. ZNESEK IZPLAČIL PO PODJEMNIH POGODBAH 
 
NAVEDITE skupni znesek, ki je bil izplačan osebam, ki so delale po podjemnih pogodbah (oz. pogodbah o 
delu). 
 
 
3. ŠTEVILO OSEB, KI SO SKLENILE AVTORSKO POGODBO 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE število oseb, ki so sklenile avtorsko pogodbo za leto 2020; upoštevajte tudi 
zunanje sodelavce. Vpisati je treba podatek o številu oseb, in ne o številu avtorskih pogodb. 
 
 
4. ZNESEK IZPLAČIL PO AVTORSKIH POGODBAH 
 
NAVEDITE skupni znesek, ki je bil izplačan osebam, ki so delale po avtorskih pogodbah. 

 
 

B. PODATKI O RAZLIČNIH IZPLAČILIH 
 
 
5. ZNESEK IZPLAČIL ZA DELO PREK ŠTUDENTSKIH SERVISOV 
 
NAVEDITE skupni znesek, ki je bil izplačan osebam, ki so delale prek študentskih servisov. 
 
 
6. ZNESEK IZPLAČIL ZA VAJENIŠKO DELO 
 
NAVEDITE skupni znesek, ki je bil izplačan osebam, ki so opravljale vajeniško delo. 
 
 
7. ZNESEK IZPLAČIL ZA DELOVNO PRAKSO 
 
NAVEDITE skupni znesek, ki je bil izplačan osebam, ki so opravljale delovno prakso (obvezno ali 
neobvezno). 
 
 
8. ZNESEK IZPLAČIL AGENCIJAM ZA POSREDOVANJE DELA 

 
NAVEDITE skupni znesek, ki je bil izplačan agencijam za posredovanje dela.  



11/37 

C. PODATKI O STROŠKIH DELA IN POVRAČILIH STROŠKOV 
 

  

 
V sklop C, v vrstice z zap. št. 9–47, vpisujte podatke, ki se nanašajo na zaposlene osebe, ki so prejemale plačo (v 
celoti ali vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca (podatki o številu teh oseb so v prvem sloju vprašalnika 

vpisani v sklopu A). 

 
Podatki, vneseni v vrstice z zap. št. 48–50, se morajo nanašati na raven poslovnega subjekta, tj. na 7-mestno 

matično številko, izbrano v vzorec. 

 
Podatke je treba vpisati tudi v vrstice z zap. št. 13, 20, 21, 22, 23 in 36, čeprav pri teh ne gre za stroške podjetja. 

 

 
 
9. BRUTO PLAČA 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE znesek izplačane bruto plače. Ta vsebuje: osnovno plačo, dodatek za delovno 
dobo, dodatek za izmensko delo, za delo v deljenem delovnem času (prekinitev dela do in nad dve uri), za 
dežurstvo, za pripravljenost na domu, za nočno delo, nadurno delo, delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih 
dnevih, dodatek zaradi izpostavljenosti nevarnostim in neprijetnostim delovnega okolja (npr. dodatek za 
neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za covidom-19, in dodatek za delo v tveganih 
razmerah), dodatek za stalnost in dodatek za delo s strankami. UPOŠTEVAJTE TUDI delež izplačila iz 
sredstev (v breme) delodajalca, ki so ga prejele zaposlene osebe, za katere je veljal ukrep delnega 
subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa zaradi epidemije covida-19. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE: nadomestil plač (podatki o teh bodo vpisani v vrsticah 16–19), izplačil na 
podlagi osebne delovne uspešnosti (podatek o tem se vpiše v vrstico 11) in od uspešnosti poslovanja 
(podatek o tem se vpiše v vrstico 12), zneska, namenjenega subvencioniranju plače ali subvencioniranju 
dela plače, zaostalih izplačil, ki se ne nanašajo na leto 2020 (v letu 2020 pa so bila izplačana), zakonsko 
določenih delodajalčevih prispevkov (podatek o tem se vpiše v vrstico 35) in plač v naravi (podatki o teh se 
vpišejo v vrstice 28–34). 
 
 
10. KRIZNI DODATEK NA PODLAGI 33. ČLENA ZIUZEOP 
 
NAVEDITE znesek kriznega dodatka na podlagi 33. člena ZIUZEOP, če ste omenjeni krizni dodatek izplačali. 
Če kriznega dodatka na podlagi navedenega člena niste izplačali, pustite polje prazno. 
 
 
11. IZPLAČILA NA PODLAGI OSEBNE DELOVNE USPEŠNOSTI 
 
NAVEDITE znesek, ki je bil izplačan zaposlenim osebam na podlagi osebne delovne uspešnosti (količina, 
kakovost in gospodarnost dela, inventivnost in inovativnost). 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE izplačil od uspešnosti poslovanja (podatek o tem se vpiše v vrstico 12), 
dodatnih izplačilih na podlagi delovne uspešnosti v naravi, kakršnih koli oblik subvencij in zakonsko določenih 
delodajalčevih prispevkov. 
 
 
12. DODATNA DENARNA IZPLAČILA OD USPEŠNOSTI POSLOVANJA 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE znesek dodatnih izplačil na podlagi medletnega obračuna in letnega obračuna 
poslovanja, znesek 13. plače, božičnice ali kakor koli drugače poimenovane plače, ki je opredeljena v 
kolektivni pogodbi ali notranjem aktu pravne ali fizične osebe. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE izplačil na podlagi osebne delovne uspešnosti (podatek o tem se vpiše v 
vrstico 11), izplačil od uspešnosti poslovanja v obliki delnic, obveznic ali drugih vrednostnih papirjev (podatek 
o tem se vpiše v vrstico 27), izplačil v naravi, kakršnih koli oblik subvencij in zakonsko določenih 
delodajalčevih prispevkov. 
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13. KRIZNI DODATEK NA PODLAGI 85. ČLENA ZIUPOPDVE 
 

NAVEDITE znesek kriznega dodatka na podlagi 85. člena ZIUPOPDVE, če ste omenjeni krizni dodatek 
izplačali. Če kriznega dodatka na podlagi navedenega člena niste izplačali, pustite polje prazno. 
 
Zneska NE NAVEDITE v vrstico 50 (subvencije), čeprav ni šlo za strošek delodajalca in čeprav so bila 
sredstva za izplačilo zagotovljena v proračunu Republike Slovenije. 
 
 
14. REGRES ZA LETNI DOPUST 
 
NAVEDITE znesek, ki je bil izplačan zaposlenim osebam za regres za letni dopust. 
 
 
15. JUBILEJNE NAGRADE 
 
NAVEDITE znesek, ki je bil izplačan zaposlenim osebam za jubilejne nagrade (delovna doba pri zadnjem 
delodajalcu ali skupna delovna doba). 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE izplačil jubilejnih nagrad v naravi, nagrad ob osebnih jubilejih (starost 50 let, 
rojstvo otroka, poroka in drugo) in ob jubilejih pravne ali registrirane fizične osebe. 
 
 
16. NADOMESTILA PLAČ ZA ČAS LETNEGA DOPUSTA, DRŽAVNIH PRAZNIKOV ... 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE znesek nadomestil plač, izplačanih zaposlenim osebam za čas letnega dopusta, 
državnih praznikov in dela prostih dni, za čas napotitve na izobraževanje, prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo, 
za čas prekinitve dela zaradi elementarnih nezgod, izpada energije, okvare strojev in naprav, pomanjkanja 
surovin, stavk in drugih primerov, določenih z zakonom, s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE nadomestil plač (podatki o teh se vpišejo v vrstice 17–19). 
 
 
17. NADOMESTILA PLAČ ZA ČAS BOLNIŠKE ODSOTNOSTI 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE znesek nadomestil plač za čas bolniške odsotnosti do 30 delovnih dni zaradi 
poklicne bolezni ali nesreče pri delu, izplačanih zaposlenim osebam v breme delodajalca. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE refundiranih nadomestil plač, izplačanih zaposlenim osebam za čas bolniške 
odsotnosti nad 30 delovnih dni, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 
 
18. NADOMESTILA PLAČ ZA ČAS ČAKANJA NA DELO DOMA IN NADOMESTILA PLAČ TRAJNO 

PRESEŽNIH ZAPOSLENIH OSEB V ODPOVEDNEM ROKU 
 
NAVEDITE znesek nadomestil plač, izplačanih zaposlenim osebam, ki so čakale na delo doma (tudi del 
nadomestil plač, izplačanih zaposlenim osebam na začasnem čakanju zaradi epidemije covida-19 v breme 
delodajalca), in znesek nadomestil plač, izplačanih trajno presežnim zaposlenim osebam v odpovednem 
roku, ki se izplačujejo v breme delodajalca. 
 
NE UPOŠTEVAJTE zneska delnega povračila nadomestil plače, izplačanih zaposlenim osebam na 
začasnem čakanju na podlagi protikoronskih ukrepov (podatek se vpiše v vrstico 20). 
  
 
19. DRUGA NADOMESTILA PLAČ 
 
NAVEDITE znesek nadomestil plač, izplačanih zaposlenim osebam za odsotnost zaradi lastne poroke, 
poroke otroka, rojstva otroka, smrti zakonca, otrok, staršev, bratov, sester in starih staršev, selitve družine v 
istem kraju ali iz kraja v drug kraj, zaradi opravljanja državljanskih dolžnosti, odziva na vabilo sodišča ali 
drugega državnega organa, zaradi opravljanje funkcije v predstavniških organih države in lokalnih skupnostih 
in drugih podobnih razlogov. 
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20. DELNO POVRAČILO NADOMESTIL PLAČE, IZPLAČANIH ZAPOSLENIM OSEBAM NA 

ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE znesek delnega povračila nadomestil plače, izplačanih zaposlenim osebam na 
začasnem čakanju na delo na podlagi protikoronskih ukrepov, za katere ste dobili sredstva povrnjena iz 
proračuna Republike Slovenije. 
 
NE UPOŠTEVAJTE dela nadomestil plač, izplačanih zaposlenim osebam na začasnem čakanju zaradi 
epidemije covida-19 v breme delodajalca (ta podatek vpišite v vrstico 18). Zneska NE NAVEDITE v vrstico 
50 (subvencije), čeprav ni šlo za strošek delodajalca in čeprav so bila sredstva za izplačilo zagotovljena v 
proračunu Republike Slovenije. 
 
 
21. POVRAČILO IZPLAČANIH NADOMESTIL PLAČE ZAPOSLENIM OSEBAM ZARADI ODREJENE 

KARANTENE 
 
NAVEDITE znesek povračila nadomestil plače, izplačanih zaposlenim osebam zaradi odrejene karantene 
na podlagi protikoronskih ukrepov, za katere ste dobili sredstva povrnjena iz proračuna Republike Slovenije. 
 
Zneska NE NAVEDITE v vrstico 50 (subvencije), čeprav ni šlo za strošek delodajalca in čeprav so bila 
sredstva za izplačilo zagotovljena v proračunu Republike Slovenije.  
 
 
22. DELNO POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE ZAPOSLENIM OSEBAM, KI NISO MOGLE 

OPRAVLJATI DELA ZARADI VIŠJE SILE 
 
NAVEDITE znesek delnega povračila nadomestila plače, izplačanega zaposlenim osebam, ki niso mogle 
opravljati dela zaradi višje sile, na podlagi protikoronskih ukrepov, za katere ste dobili sredstva povrnjena iz 
proračuna Republike Slovenije. 
 
Zneska NE NAVEDITE v vrstico 50 (subvencije), ne glede na dejstvo, čeprav ni šlo za strošek delodajalca 
in čeprav so bila sredstva za izplačilo zagotovljena v proračunu Republike Slovenije. 
 
 
23. VIŠINA ZNESKA ZA DELNO SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANJA POLNEGA DELOVNEGA 

ČASA 
 
NAVEDITE znesek za delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa, izplačan na podlagi 
protikoronskih ukrepov, za katere ste dobili sredstva povrnjena iz proračuna Republike Slovenije. 
 
Zneska NE NAVEDITE v vrstico 50 (subvencije), čeprav ni šlo za strošek delodajalca in čeprav so bila 
sredstva za izplačilo zagotovljena v proračunu Republike Slovenije. 
 
 
24. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE znesek denarnih povračil za prevoz na delo in z dela in za prehrano med delom, 
znesek terenskega dodatka, dodatka za ločeno življenje in sejnine. Če je poslovni subjekt sam organiziral 
prevoz na delo in z dela ali prehrano zaposlenih oseb, se v podatku upoštevajo tudi stroški, povezani z vozili 
za prevoze zaposlenih oseb na delo in z dela (stroški za vzdrževanje, popravila, amortizacijo teh vozil in za 
goriva zanje), stroški za bone za prehrano med delom ali za brezplačne obroke za zaposlene in stroški za 
popravila, vzdrževanje in amortizacijo zgradb in opreme za pripravo hrane in za prehranjevanje. V tem 
podatku upoštevajte tudi znesek nadomestil, izplačanih zaposlenim osebam za uporabo lastnih sredstev 
(delo od doma). 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE izplačil dnevnic, kilometrin (oba podatka se vpišeta v vrstico 25) in povračil 
na podlagi predloženega računa (ta se vpiše v vrstico 26), stroškov plač, nadomestil plač in prispevkov 
zaposlenih oseb, ki sodelujejo pri pripravi hrane in prevozu na delo, naložb v objekte, prostore, prevozna 
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sredstva in opremo, ki so namenjeni za storitve prehrane, ter katerih koli oblik subvencij in zakonsko 
določenih delodajalčevih prispevkov. 
 
 
25. IZPLAČILA ZA SLUŽBENA POTOVANJA 
 
NAVEDITE znesek izplačil za službena potovanja (dnevnice, kilometrina). 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE povračil na podlagi predloženih računov (podatek o tem se vpiše v vrstico 
26). 
 
 
26. POVRAČILA DRUGIH POSLOVNIH STROŠKOV 
 
NAVEDITE znesek povračil poslovnih stroškov na podlagi predloženega računa. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE izplačil za službena potovanja (podatek o tem se vpiše v vrstico 25). 
 
 
27. IZPLAČILA V OBLIKI DELNIC, OBVEZNIC IN DRUGIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV 
 
NAVEDITE znesek izplačil od uspešnosti poslovanja v obliki delnic, obveznic in drugih vrednostnih papirjev. 
 
 
28. IZPLAČILA V NARAVI ZA LASTNE IZDELKE IN STORITVE 
 
NAVEDITE podatek o neto stroških poslovnega subjekta za lastne izdelke in storitve, ki so bili podarjeni 
zaposlenim, ali podatek o razliki med nabavno ceno in ceno, po kateri so bili lastni izdelki prodani zaposlenim 
osebam, če so bili prodani z nižjo ceno od nabavne. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE neto stroškov poslovnega subjekta za izdelke in storitve, ki so bili podarjeni 
zaposlenim, vendar to niso bili vaši lastni izdelki (podatek o tem se vpiše v vrstico 29), znesek, če je bila 
prodajna cena višja od nabavne cene, in izdatkov za blagovne bone (podatek o tem se vpiše v vrstico 30). 
 
 
29. IZPLAČILA V NARAVI ZA IZDELKE IN STORITVE, KI NISO LASTNI 
 
NAVEDITE podatek o neto stroških poslovnega subjekta za izdelke in storitve, ki so bili podarjeni zaposlenim 
osebam, vendar to niso bili lastni izdelki, ali podatek o razliki med nabavno ceno in ceno, po kateri so bili 
izdelki, ki niso bili lastni, prodani zaposlenim osebam, če so bili prodani z nižjo ceno od nabavne. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE neto stroškov poslovnega subjekta za lastne izdelke in storitve, ki so bili 
podarjeni zaposlenim (podatek o tem se vpiše v vrstico 28), znesek, če je bila prodajna cena višja od nabavne 
cene, ter izdatkov za blagovne bone (podatek o tem se vpiše v vrstico 30). 
 
 
30. STROŠKI ZA BLAGOVNE BONE 
 
NAVEDITE podatek o izdatkih za blagovne bone za zaposlene osebe. 
 
 
31. STROŠKI ZA NASTANITEV ZAPOSLENIH OSEB 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE stroške delodajalca za vzdrževanje, popravila in upravljanje nastanitvenih 
objektov in opreme za zaposlene osebe, davke in zavarovanja, stroške delodajalca za najemnine za 
nastanitev zaposlenih oseb in stroške za stanovanjske kredite (razlika med bančnimi in delodajalčevimi 
obrestmi na kredite). 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE katerih koli oblik subvencioniranih stroškov za nastanitev zaposlenih oseb, 
naložb v nastanitvene objekte in opremo, stroškov selitev ter plač in nadomestil plač in socialnih prispevkov 
zaposlenih oseb, zadolženih za nastanitve. 
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32. STROŠKI ZA AVTOMOBILE 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE stroške za uporabo službenih avtomobilov za zasebne namene zaposlenih oseb 
(za lizing ali amortizacijo, zavarovalnine, vzdrževanje, popravila, parkiranje, garažiranje, gorivo in podobno). 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE stroškov za nabavo avtomobilov, prihodkov od prodaje avtomobilov, 
namenjenih za zasebno uporabo, in subvencioniranja stroškov za avtomobile. 
 
 
33. STROŠKI ZA PRENOSNE TELEFONE 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE stroške nabave in uporabe prenosnih telefonov, ki jih je zagotovil delodajalec, 
ne glede na to, ali so se uporabljali za službene ali zasebne namene. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE stroškov uporabe lastnih (zasebnih) prenosnih telefonov za službene 
namene. 
 
 
34. DRUGA IZPLAČILA V NARAVI 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE stroške za popravila, vzdrževanje in amortizacijo prostorov za storitve in stroške 
storitev s področja kulture, športa in drugih prostih aktivnosti v zvezi z zaposlenimi osebami, stroške za 
čuvanje otrok zaposlenih oseb (stroški za vrtce in za varstvo otrok na domu), stroške za počitniške domove, 
delodajalčeva vplačila v sindikate in podobno. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE plač, nadomestil plač in socialnih prispevkov oseb, zaposlenih v poslovnem 
subjektu, stroškov za storitve s področja kulture, športa in drugih prostih aktivnosti, katerih koli oblik 
subvencij, stroškov za obleke, namenjene za uporabo na delovnem mestu (podatek o tem se vpiše v vrstico 
40), investicij v objekte, prostore, prevozna sredstva in opremo in denarnih pomoči iz različnih skladov. 
 
 
35. ZAKONSKO DOLOČENI PRISPEVKI DELODAJALCA (ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO 

ZAVAROVANJE, ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO, ZA ZAPOSLOVANJE, ZA POŠKODBE PRI 
DELU, ZA PORODNIŠKO VARSTVO) 

 
V podatku UPOŠTEVAJTE dejansko vplačane zakonsko določene prispevke delodajalca za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, za zdravstveno varstvo, za zaposlovanje, za poškodbe pri delu in za porodniško 
varstvo zaposlenih oseb. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE zakonsko določenih socialnih prispevkov v breme zaposlenih oseb. 
 
 
36. ZNESEK OPROŠČENEGA PLAČILA PRISPEVKOV ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO 

ZAVAROVANJE V BREME DELODAJALCA 
 
NAVEDITE znesek oproščenega plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme 
delodajalca, na podlagi protikoronskih ukrepov, za katere ste dobili sredstva povrnjena iz proračuna 
Republike Slovenije. 
 
Zneska NE NAVEDITE v vrstico 50 (subvencije), čeprav ni šlo za strošek delodajalca in čeprav so bila 
sredstva za izplačilo zagotovljena v proračunu Republike Slovenije. 
 
 
37. DODATNA VPLAČILA DELODAJALCA V RAZLIČNE SKLADE (RAZEN POKOJNINSKIH 

SKLADOV), NAMENJENA ZA SOCIALNO VARNOST ZAPOSLENIH OSEB 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE vplačila v različne sklade (razen pokojninskih skladov), namenjene za socialno 
varnost zaposlenih oseb. 
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V podatku NE UPOŠTEVAJTE vplačil v pokojninske sklade (podatek o tem se vpiše v vrstico 39), dodatnih 
plačil za socialno varnost (podatek o tem se vpiše v vrstico 38) in zakonsko določenih delodajalčevih 
prispevkov (podatek o tem se upošteva v vrstici 35). 
 
 
38. DODATNA IZPLAČILA DELODAJALCA, NAMENJENA ZA SOCIALNO VARNOST ZAPOSLENIH 

OSEB 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE plačilo ali doplačilo okrevanja, plačevanje prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja, dodatnega nezgodnega zavarovanja, življenjskega zavarovanja in drugih osebnih zavarovanj, 
preventivnih zdravstvenih pregledov, ki niso zakonsko predpisani, in preventivnega zdravstvenega varstva v 
breme delodajalca. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE vplačil v pokojninske sklade, plačil katerih koli oblik zavarovanj v breme 
zaposlenih oseb in zakonsko določenih delodajalčevih socialnih prispevkov (podatek o tem se vpiše v vrstico 
35). 
 
 
39. DODATNA IZPLAČILA ZA PROSTOVOLJNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE vplačevanje v pokojninske sklade (navedite znesek premije ali dela premije) v 
breme delodajalca. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE plačevanja v pokojninske sklade v breme zaposlenih oseb. 
 
 
40. ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI IN DOKUP DELOVNE DOBE ZAPOSLENIM OSEBAM 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE odpravnine ob upokojitvi, dokup delovne dobe zaposlenim osebam in 
nadomestila zaradi konkurenčne klavzule. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE odpravnin trajno presežnim zaposlenim osebam (podatek o tem se vpiše v 
vrstico 41) in zakonsko določenih delodajalčevih socialnih prispevkov (podatek o tem se vpiše v vrstico 35). 
 
 
41. ODPRAVNINE TRAJNO PRESEŽNIM ZAPOSLENIM OSEBAM 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE odpravnine trajno presežnim zaposlenim osebam. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE odpravnin ob upokojitvi (podatek o tem se vpiše v vrstico 40) in zakonsko 
določenih delodajalčevih socialnih prispevkov (podatek o tem se vpiše v vrstico 35). 
 
 
42. SOLIDARNOSTNA POMOČ 
 
NAVEDITE znesek izplačane solidarnostne pomoči zaposlenim osebam v breme delodajalca (denarna 
pomoč v primeru finančne stiske, naravnih in drugih nesreč v škodo zaposlene osebe in drugo). 
 
 
43. STROŠKI POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE stroške vzdrževanja, popravil in amortizacije prostorov in opreme, ki so 
namenjeni izključno za poklicno usposabljanje, izdatke za orodja in pripomočke, ki se uporabljajo za poklicno 
usposabljanje, izdatke za tečaje, seminarje, strokovna potovanja in plačila za zunanje inštruktorje v breme 
delodajalca. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE plač, nadomestil plač in socialnih prispevkov za inštruktorje, zaposlene v 
poslovnem subjektu, naložb v prostore in opremo, namenjeno za poklicno usposabljanje, in stroškov za 
poklicno usposabljanje, ki jih plačajo zaposlene osebe. 
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44. STROŠKI ZA ŠOLNINE ZA OSNOVNOŠOLSKO IN SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
ZAPOSLENIH 

 
V podatku UPOŠTEVAJTE izdatke za šolnine, za osnovnošolsko ter nižje in srednje poklicno, strokovno 
tehniško in splošno izobraževanje zaposlenih, ki jih plača delodajalec. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE izdatkov za šolnine, ki jih plačajo zaposlene osebe. 
 
 
45. STROŠKI ZA ŠOLNINE ZA TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE izdatke za šolnine za višješolsko strokovno, visokošolsko strokovno in 
univerzitetno do- in podiplomsko izobraževanje zaposlenih, ki jih plača delodajalec. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE izdatkov za šolnine, ki jih plačajo zaposlene osebe. 
 
 
46. STROŠKI KADROVANJA 

 
V podatku UPOŠTEVAJTE stroške vzdrževanja, popravil in amortizacije prostorov in opreme, ki se 
uporabljajo izključno za kadrovanje, in izdatke za oglaševanje potreb po delavcih, za testiranje, potne stroške 
kandidatov. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE stroškov za plače, nadomestil plač in socialnih prispevkov za kadrovske 
delavce, zaposlene v poslovnem subjektu, in investicij v prostore in opremo, namenjeno za kadrovanje. 
 
 
47. STROŠKI ZA OBLEKE 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE izdatke za nakup oblek, delovnih oblek, zaščitnih oblek in zaščitnih pripomočkov 
v breme delodajalca, ki so namenjeni za uporabo na delovnem mestu, ne glede na to, ali so zaposlene osebe 
dobile obleke ali denar za nakup oblek. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE izdatkov za obleke v breme delodajalca, ki se ne uporabljajo na delovnem 
mestu (podatek o tem se vpiše v vrstico 34). 
 
 
48. PRISPEVEK ZA SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE dejansko izplačan prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov ali o 
dejanske stroške dela za nadomestno izpolnitev kvote za 2020.  
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE prejetega izplačila nagrade za preseganje kvote zaposlovanja invalidov 
(podatek o tem se vpiše v vrstico 49). 
 
 
49. NAGRADA ZA PRESEGANJE KVOTE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV 
 
NAVEDITE podatek o prejetem izplačilu nagrade za preseganje kvote zaposlovanja invalidov. 
 
 
50. SUBVENCIJE 
 
NAVEDITE podatek o katerih koli oblikah subvencij s strani države ali drugih poslovnih subjektov iz Slovenije 
ali iz tujine z namenom subvencionirati del stroškov dela ali celotne stroške dela, prikazane v vrsticah od 9 
do 34, razen pri izplačilih za odpravljanje posledic epidemije covida-19 (vrstice z zap. št. 13, 20, 21, 22 in 
23). 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE subvencij, ki krijejo prispevke in plačila za socialno varnost, prikazane v 
vrsticah od 35 do 42, stroškov izobraževanja, prikazanih v vrsticah od 43 do 45, stroškov kadrovanja, 
prikazanih v vrstici 46, stroškov za obleke, prikazanih v vrstici 47, prispevkov za spodbujanje oz. nagrade za 
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preseganje kvote zaposlovanja invalidov, prikazanih v vrsticah 48 in 49, in sredstev, ki jih refundirata Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS). 

 
 

3. SLOJ: PODATKI O STRUKTURI DELOVNEGA ČASA ZA LETO 2020 
 

 

Primer izračuna podatkov o številu vseh opravljenih in neopravljenih ur (vključno s plačanimi 
nadurami), ki so bile (vsaj delno) izplačane iz sredstev (v breme) delodajalca (vrstica z zap. št. 1), 
podatkov o številu vseh opravljenih in neopravljenih ur za delovni čas, krajši od polnega delovnega 
časa, ki so bile (vsaj delno) izplačane iz sredstev (v breme) delodajalca (vrstica z zap. št. 1a), in 

podatkov o številu plačanih nadur (vrstica z zap. št. 2) je naveden na strani 24. 
 

Navodila oz. napotki za pravilno sporočanje (vpisovanje) četrtletnih in letnih podatkov o 
strukturi delovnega časa za leto 2020 s ponazorjenimi primeri za nekatere izbrane (pogoste) 

oblike dela in odsotnosti z dela so (za vse sklope in vsebinske dele v tretjem sloju vprašalnika) 
navedena na straneh 25−29. 

 

 
 

 
Podatki o številu vseh opravljenih in neopravljenih ur, ki so bile izplačane (v celoti ali vsaj delno) iz sredstev (v breme) 

delodajalca (vrstici z zap. št. 1 in 1a), se nanašajo na skupno število vseh delovnih ur v opazovanem četrtletju 
(vključno s številom plačanih nadur, številom plačanih ur v okviru neizkoriščenega dela delovnega časa in številom 

ur odsotnosti z dela, ki so bile izplačane (v celoti ali vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca). 
 

Podatki, ki jih boste vpisali v vrstice z zap. št. 1a−13, so že v celoti zajeti tudi v vrstici z zap. št. 1 (so del podatkov, 
vpisanih v vrstico z zap. št. 1) ter le podrobneje razčlenjujejo podatke o številu delovnih ur za ožjo populacijo 

zaposlenih oseb (vrstica z zap. št. 1a) in za nekatere komponente delovnega časa (vrstice z zap. št. 2−13). 
  

V vrstici z zap. št. 1 (oz. v vrsticah z zap. št. 1 in 1a) je treba upoštevati le tiste ure, ki so bile izplačane zaposlenim 
osebam v okviru poslovnega subjekta/enote v sestavi poslovnega subjekta, za katerega/katero izpolnjujete 

vprašalnik, ki so v prvem sloju vprašalnika vpisane v sklopu A (v ustreznih vrsticah z zap. št. 1−12, ki se nanašajo 
na opazovano četrtletje in vključujejo vse metodološko ustrezne zaposlene osebe) oz. v sklopu A in v sklopu B (v 
ustreznih vrsticah z zap. št. 37-48, ki se nanašajo na opazovano četrtletje in vključujejo le metodološko ustrezne 

osebe s pogodbo o zaposlitvi z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa). 

 
Podatki v vseh vrsticah, razen podatkov v vrsticah z zap. št. 1a ter zap. št. 5 in 6, se nanašajo na vse zaposlene 
osebe, ki so prejemale plačo (v celoti ali vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca (podatki o številu teh oseb so v 

prvem sloju vprašalnika vpisani v sklopu A v vrsticah z zap. št. 1−12). 

 
Morebitni podatki, ki jih boste vpisali v vrstico z zap. št. 1a, se nanašajo na zaposlene osebe z delovnim časom, 

krajšim od polnega delovnega časa, ki so prejemale plačo (v celoti ali vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca 
(podatki o številu teh oseb so v prvem sloju vprašalnika vpisani v sklopu B v vrsticah z zap. št. 37−48). 

 
Morebitni podatki, ki jih boste vpisali v vrstico z zap. št. 5, se nanašajo na zaposlene osebe, ki so bile napotene na 

začasno čakanje na delo s strani delodajalca (podatki o številu teh oseb so v prvem sloju vprašalnika vpisani v 
sklopu A1 v vrsticah z zap. št. 13−24). 

 
Morebitni podatki, ki jih boste vpisali v vrstico z zap. št. 6, se nanašajo na zaposlene osebe, za katere je veljal ukrep 
delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa z namenom ohranitve zaposlitve (podatki o številu teh 

oseb so v prvem sloju vprašalnika vpisani v sklopu A2 v vrsticah z zap. št. 25−36). 

 
Pri prikazovanju podatkov o številu plačanih ur drugih odsotnosti z dela (vsebinski del B3) v vrstici z zap. št. 13 

(Število plačanih ur drugih odsotnosti z dela z (vsaj delnim) nadomestilom plače iz sredstev (v breme) delodajalca) 
NE UPOŠTEVAJTE podatkov o številu plačanih ur odsotnosti z dela zaradi bolniške odsotnosti do 30 delovnih 

dni, ker te podatke v celoti pridobimo iz administrativnih virov! 

 
Podatki, ki jih boste vpisali v vrstice z zap. št. 1−7, naj se nanašajo na posamezna četrtletja leta 2020, podatki v 

vrsticah z zap. št. 8−15 pa na celotno leto 2020. 
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A. PODATKI O ŠTEVILU VSEH OPRAVLJENIH IN NEOPRAVLJENIH UR, KI SO 
BILE (VSAJ DELNO) IZPLAČANE IZ SREDSTEV (V BREME) DELODAJALCA 

 
 

PRVI VSEBINSKI DEL (A1): ŠTEVILO VSEH OPRAVLJENIH IN NEOPRAVLJENIH UR, 
KI SO BILE (VSAJ DELNO) IZPLAČANE IZ SREDSTEV (V 
BREME) DELODAJALCA 

 
 
1.  ŠTEVILO VSEH OPRAVLJENIH IN NEOPRAVLJENIH UR (VKLJUČNO S PLAČANIMI 

NADURAMI), KI SO BILE (VSAJ DELNO) IZPLAČANE IZ SREDSTEV (V BREME) 
DELODAJALCA (podatki se vpisujejo po četrtletjih leta 2020) 

 
NAVEDITE podatek o skupnem številu vseh delovnih ur v opazovanem četrtletju (vključno s številom 
plačanih nadur in številom neopravljenih ur v okviru različnih komponent delovnega časa, ki so ločeno 
prikazane v ostalih vrsticah v sklopih A in B v tretjem sloju vprašalnika), ki so bile izplačane (v celoti ali 
vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca. 
 
Pri tem UPOŠTEVAJTE le tiste ure, ki so bile izplačane zaposlenim osebam, katerih število je v prvem sloju 
vprašalnika vpisano v sklopu A (v ustreznih vrsticah z zap. št. 1–12, ki se nanašajo na opazovano četrtletje). 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE: 

 skupno število plačanih ur, ki so bile opravljene v rednem delovnem času (ki je bil lahko polni delovni 
čas ali delovni čas, krajši od polnega) in v delovnem času, daljšem od polnega (to je podatek o številu 
plačanih nadur); upoštevajte tudi čas (ure), porabljen za predpriprave na delo, tj. čas, namenjen za 
naloge, kot so na primer priprava, vzdrževanje orodja in strojev ter pisanje poročil; 

 skupno število plačanih ur v okviru neizkoriščenega dela delovnega časa, tj. čas, porabljen za odmore 
med delovnim časom (odmor za prehrano – malico), in čas, ki ni bil izkoriščen (ko se ni delalo) zaradi 
morebitnih zastojev in prekinitev pri delu; 

 skupno število neopravljenih ur z nadomestilom plače iz sredstev (v breme) delodajalca, ki se 
nanašajo na naslednje odsotnosti z dela: redni, izredni in študijski dopust, državni prazniki in drugi dela 
prosti dnevi, predpisani z zakonom, bolniške odsotnosti do 30 delovnih dni in druge plačane 
neopravljene ure (npr. strokovno izobraževanje, stavke, idr.). 

 
V podatku UPOŠTEVAJTE TUDI: 

 skupno število morebitnih neopravljenih ur, za katere so zaposlene osebe, ki so bile napotene na 
začasno čakanje na delo s strani delodajalca, prejele (vsaj delno) izplačilo iz sredstev (v breme) 
delodajalca; podatki o številu teh oseb so v prvem sloju vprašalnika vpisani v sklopu A1 (v ustreznih 
vrsticah z zap. št. 13–24, ki se nanašajo na opazovano četrtletje);  

 skupno število morebitnih neopravljenih ur, za katere so zaposlene osebe, za katere je veljal ukrep 
delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa z namenom ohranitve zaposlitve, 
prejele (vsaj delno) izplačilo iz sredstev (v breme) delodajalca; podatki o številu teh oseb so v prvem 
sloju vprašalnika vpisani v sklopu A2 (v ustreznih vrsticah z zap. št. 25–36, ki se nanašajo na 
opazovano četrtletje);  

 skupno število morebitnih opravljenih in neopravljenih ur zaposlenih oseb z delovnim časom, 
krajšim od polnega delovnega časa, ki so bile izplačane (v celoti ali vsaj delno) iz sredstev (v breme) 
delodajalca; podatki o številu teh oseb so v prvem sloju vprašalnika vpisani v sklopu B (v ustreznih 
vrsticah z zap. št. 37–48, ki se nanašajo na opazovano četrtletje).  

 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE: 

 ur brez nadomestila plače (npr. opravljenih nadur, ki niso bile plačane, in ur odsotnosti z dela brez 
nadomestila plače); 

 refundiranih ur (npr. za materinski, očetovski ali starševski dopust, bolniške odsotnosti nad 30 delovnih 
dni, refundiranih ur pripravnikov in invalidov); 

 ur, opravljenih v sklopu programov javnih del; 

 ur, porabljenih za prevoz na delo in z dela. 
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1 a.  ŠTEVILO VSEH OPRAVLJENIH IN NEOPRAVLJENIH UR ZA DELOVNI ČAS, KRAJŠI OD 
POLNEGA DELOVNEGA ČASA, KI SO BILE (VSAJ DELNO) IZPLAČANE IZ SREDSTEV (V 
BREME) DELODAJALCA (del vrednosti podatkov, navedenih v vrstici z zap. št. 1; podatki se 
vpisujejo po četrtletjih leta 2020)  

 
NAVEDITE podatek o skupnem številu vseh delovnih ur v opazovanem četrtletju, za katere so 
zaposlene osebe s pogodbo o zaposlitvi z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, prejele 
izplačilo (v celoti ali vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca. 
 
Pri tem UPOŠTEVAJTE le tiste ure, ki so bile izplačane zaposlenim osebam, katerih število je v prvem sloju 
vprašalnika vpisano v sklopu B (v ustreznih vrsticah z zap. št. 37–48, ki se nanašajo na opazovano 
četrtletje). 
 
V podatku UPOŠTEVAJTE: 

 skupno število plačanih ur, ki so bile opravljene v delovnem času, krajšem od polnega, in tudi število 
morebitno opravljenih in plačanih nadur oseb z delovnim časom, ki je bil krajši od polnega delovnega 
časa; upoštevajte tudi čas (ure), porabljen za predpriprave na delo, tj. čas, namenjen za naloge, kot so 
na primer priprava, vzdrževanje orodja in strojev ter pisanje poročil; 

 skupno število plačanih ur v okviru neizkoriščenega dela delovnega časa, tj. čas, porabljen za odmore 
med delovnim časom (odmor za prehrano – malico), in čas, ki ni bil izkoriščen (ko se ni delalo) zaradi 
morebitnih zastojev in prekinitev pri delu; 

 skupno številu neopravljenih ur z nadomestilom plače iz sredstev (v breme) delodajalca, ki se 
nanašajo na naslednje odsotnosti z dela: redni, izredni in študijski dopust, državni prazniki in drugi dela 
prosti dnevi, predpisani z zakonom, bolniške odsotnosti do 30 delovnih dni in druge plačane 
neopravljene ure (npr. strokovno izobraževanje, stavke, idr.). 

 
V podatku UPOŠTEVAJTE TUDI: 

 skupno število morebitnih neopravljenih ur, za katere so zaposlene osebe s pogodbo o zaposlitvi z 
delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, ki so bile napotene na začasno čakanje na 
delo s strani delodajalca, prejele (vsaj delno) izplačilo iz sredstev (v breme) delodajalca; 

 skupno število morebitnih neopravljenih ur, za katere so zaposlene osebe s pogodbo o zaposlitvi z 
delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, za katere je veljal ukrep delnega 
subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa z namenom ohranitve zaposlitve, prejele 
(vsaj delno) izplačilo iz sredstev (v breme) delodajalca.  

 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE: 

 ur brez nadomestila plače (npr. opravljenih nadur, ki niso bile plačane, in ur odsotnosti z dela brez 
nadomestila plače); 

 refundiranih ur (npr. za materinski, očetovski ali starševski dopust, bolniške odsotnosti nad 30 delovnih 
dni, refundiranih ur pripravnikov in invalidov); 

 ur, opravljenih v sklopu programov javnih del; 

 ur, porabljenih za prevoz na delo in z dela. 
 
 

DRUGI VSEBINSKI DEL (A2): ŠTEVILO PLAČANIH NADUR 
 
 
2.  ŠTEVILO PLAČANIH NADUR (del vrednosti podatkov, navedenih v vrstici z zap. št. 1; podatki 

se vpisujejo po četrtletjih leta 2020) 
  
NAVEDITE samo število tistih plačanih ur (sicer že zajetih v vrednost podatkov, navedenih pod zap. št. 1), 
za katere so zaposlene osebe prejele izplačilo za delo, opravljeno v delovnem času nad rednim delovnim 
časom (tj. za nadurno delo). 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE števila plačanih ur, za katere so zaposlene osebe prejele izplačilo za delo v 
rednem delovnem času. Dežurstva se ne štejejo v nadurno delo; štejejo se le, če je šlo za delo, opravljeno 
v delovnem času, daljšem od rednega delovnega časa. 
 
 
 



21/37 

TRETJI VSEBINSKI DEL (A3): ŠTEVILO PLAČANIH UR V OKVIRU 
NEIZKORIŠČENEGA DELA DELOVNEGA ČASA 

 
 
3.  ŠTEVILO PLAČANIH UR MALICE (del vrednosti podatkov, navedenih v vrstici z zap. št. 1; 

podatki se vpisujejo po četrtletjih leta 2020) 
 
NAVEDITE število plačanih ur za čas trajanja (glavnega) odmora med dnevnim delom (delovnim časom), 
namenjenega za prehrano (malico) in za katerega zaposlena oseba prejme povračilo stroškov iz sredstev (v 
breme) delodajalca. 
 
Podatek je treba vpisati le za tiste zaposlene osebe, za katere je zakonsko določeno, da so upravičene do 
(glavnega) odmora med dnevnim delom (odmora za malico), in le za tiste delovne dni, v katerih je zaposlena 
oseba upravičena do povračila stroškov za prehrano (malico) iz sredstev (v breme) delodajalca. 
 
Zakon o delovnih razmerjih določa, da ima zaposlena oseba s pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom 
pravico do odmora med dnevnim delovnim časom, ki traja 30 minut, zaposlena oseba s pogodbo o zaposlitvi 
z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, ki dela najmanj štiri ure na dan, pa v sorazmerju s 
časom, prebitim na delu. 
  
 
4.  ŠTEVILO PLAČANIH UR ZASTOJEV IN PREKINITEV PRI DELU (del vrednosti podatkov, 

navedenih v vrstici z zap. št. 1; podatki se vpisujejo po četrtletjih leta 2020) 
 
NAVEDITE število plačanih ur za čas, ko se delo ni opravljalo iz (objektivnih) razlogov, za katere je bil 
odgovoren delodajalec (na primer zaradi pomanjkanja surovin, slabega vremena, tehničnih okvar, nesreč). 
V tem podatku upoštevajte tudi število plačanih ur v obdobju čakanja na iztek odpovednega roka. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE plačanih ur, ki se nanašajo na čas prekinitev dela zaradi morebitnih stavk. 

 
 

B. PODATKI O ŠTEVILU UR ODSOTNOSTI Z DELA, KI SO BILE (VSAJ DELNO) 
IZPLAČANE IZ SREDSTEV (V BREME) DELODAJALCA 

 
 

PRVI VSEBINSKI DEL (B1): ŠTEVILO UR ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI UKREPA 
NAPOTITVE NA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO S STRANI 
DELODAJALCA IN UKREPA DELNEGA 
SUBVENCIONIRANJA SKRAJŠANJA POLNEGA 
DELOVNEGA ČASA Z NAMENOM OHRANITVE  
ZAPOSLITVE 

 
 
5.  ŠTEVILO UR ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI UKREPA NAPOTITVE NA ZAČASNO ČAKANJE 

NA DELO S STRANI DELODAJALCA (del vrednosti podatkov, navedenih v vrstici z zap. št. 1; 
podatki se vpisujejo po četrtletjih leta 2020) 

 
NAVEDITE skupno število ur odsotnosti z dela zaradi ukrepa napotitve na začasno čakanje na delo s strani 
delodajalca za vse osebe, za katere je v opazovanem četrtletju veljal ta ukrep (podatki o številu teh oseb so 
v prvem sloju vprašalnika vpisani v sklopu A1 v ustreznih vrsticah z zap. št. 13–24, ki se nanašajo na 
opazovano četrtletje). 
 
Podatek se vpiše ne glede na to, ali je poslovni subjekt/enota v sestavi poslovnega subjekta, za 
katerega/katero izpolnjujete vprašalnik, oddal/-a morebitno vlogo (oz. več vlog) za delno povračilo 
izplačanega nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in ne glede na to, ali je bila oddana 
vloga tudi odobrena (oz. ali so bile vsaj nekatere od oddanih vlog tudi odobrene). 
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6.  ŠTEVILO UR ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI UKREPA DELNEGA SUBVENCIONIRANJA 
SKRAJŠANJA POLNEGA DELOVNEGA ČASA Z NAMENOM OHRANITVE ZAPOSLITVE (del 
vrednosti podatkov, navedenih v vrstici z zap. št. 1; podatki se vpisujejo po četrtletjih leta 2020) 

 
NAVEDITE skupno število ur odsotnosti z dela zaradi ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega 
delovnega časa z namenom ohranitve zaposlitve za vse osebe, za katere je v opazovanem četrtletju veljal 
ta ukrep (podatki o številu teh oseb so v prvem sloju vprašalnika vpisani v sklopu A2 v ustreznih vrsticah 
z zap. št. 25–36, ki se nanašajo na opazovano četrtletje). 
 
Podatek se vpiše ne glede na to, ali je poslovni subjekt/enota v sestavi poslovnega subjekta, za 
katerega/katero izpolnjujete vprašalnik, oddal/-a morebitno vlogo (oz. več vlog) za delno subvencioniranje 
skrajšanja polnega delovnega časa z namenom ohranitve zaposlitve in ne glede na to, ali je bila oddana 
vloga tudi odobrena (oz. ali so bile vsaj nekatere od oddanih vlog tudi odobrene). 
 
 

DRUGI VSEBINSKI DEL (B2): ŠTEVILO PLAČANIH UR REDNEGA LETNEGA  
DOPUSTA 

 
 
7.  ŠTEVILO PLAČANIH UR REDNEGA LETNEGA DOPUSTA (del vrednosti podatkov, navedenih 

v vrstici z zap. št. 1; podatki se vpisujejo po četrtletjih leta 2020) 
 
NAVEDITE podatek o številu plačanih ur izrabljenega dela odmerjenega rednega letnega dopusta. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE ur plačanega izrednega dopusta, plačanega študijskega dopusta in 
neplačanega dopusta. 
 
 

TRETJI VSEBINSKI DEL (B3): ŠTEVILO PLAČANIH UR DRUGIH ODSOTNOSTI Z DELA 
 
 
8. ŠTEVILO UR PLAČANEGA IZREDNEGA DOPUSTA (del vrednosti podatkov, navedenih v 

vrstici z zap. št. 1; podatki se vpisujejo za celotno leto 2020) 
 
NAVEDITE število plačanih ur za čas odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin, za katere se prejema 
nadomestilo plače iz sredstev (v breme) delodajalca, do skupno največ 7 delovnih dni v posameznem 
koledarskem letu, tj. za izredni dopust. Primeri osebnih okoliščin so na primer: lastna poroka, smrt zakonca, 
smrt otroka, smrt staršev, elementarne nesreče. 
 
 
9. ŠTEVILO PLAČANIH UR ODSOTNOSTI ZARADI PRAZNIKOV (del vrednosti podatkov, 

navedenih v vrstici z zap. št. 1; podatki se vpisujejo za celotno leto 2020) 
 
NAVEDITE število plačanih ur počitka ob državnih praznikih in drugih dela prostih dnevih, predpisanih z 
zakonom. 
 
 
10. ŠTEVILO PLAČANIH UR ODSOTNOSTI ZARADI STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA (del 

vrednosti podatkov, navedenih v vrstici z zap. št. 1; podatki se vpisujejo za celotno leto 2020) 
 
NAVEDITE število plačanih ur, porabljenih za strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje v 
zvezi z delom, ki se je izvajalo v rednem delovnem času. 
 
 
11. ŠTEVILO PLAČANIH UR ODSOTNOSTI ZARADI ŠTUDIJSKEGA DOPUSTA (del vrednosti 

podatkov, navedenih v vrstici z zap. št. 1; podatki se vpisujejo za celotno leto 2020) 
 
NAVEDITE število plačanih ur za čas odsotnosti z dela zaradi izobraževanja, ki je bilo v interesu delodajalca 
in za katero je zaposlena oseba prejela nadomestilo plače iz sredstev (v breme) delodajalca. 
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V podatku NE UPOŠTEVAJTE ur odsotnosti z dela zaradi izobraževanja v lastnem interesu. 
 
 
12. ŠTEVILO PLAČANIH UR ODSOTNOSTI ZARADI STAVKE (del vrednosti podatkov, navedenih 

v vrstici z zap. št. 1; podatki se vpisujejo za celotno leto 2020) 
 
NAVEDITE podatek o številu plačanih ur za čas morebitne ustavitve in prekinitve dela zaradi sodelovanja 
zaposlenih oseb v stavki, ki jo je povzročila/spodbudila kršitev na strani delodajalca. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE ur za čas morebitne stavke, ki je ni povzročila/spodbudila kršitev na strani 
delodajalca. 
 
 
13. ŠTEVILO PLAČANIH UR DRUGIH ODSOTNOSTI Z DELA Z (VSAJ DELNIM) NADOMESTILOM 

PLAČE IZ SREDSTEV (V BREME) DELODAJALCA (del vrednosti podatkov, navedenih v vrstici 
z zap. št. 1; podatki se vpisujejo za celotno leto 2020) 

 
NAVEDITE podatek o številu plačanih ur morebitnih drugih odsotnosti z dela, za katere se prejema 
nadomestilo plače (v celoti ali vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca. 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE plačanih ur odsotnosti z dela zaradi bolniške odsotnosti do 30 delovnih 
dni, za katero se prejema nadomestilo plače iz sredstev (v breme) delodajalca (ti podatki se namreč v 
celoti pridobijo iz administrativnih virov), plačanih ur iz razlogov, ki so navedeni v vrsticah z zap. št. 
5−12 sklopa B, ter plačanih ur odsotnosti z dela, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev (v 
breme) drugih organizacij oz. organov; to so ure bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni, ure odsotnosti 
zaradi drugih zdravstvenih razlogov, starševskega dopusta, skrajšanega delovnega časa, državljanskih 
dolžnosti in drugih odsotnosti z dela z nadomestilom plače iz sredstev (v breme) drugih organizacij oz. 
organov. 

 
 

C. PODATKI O ŠTEVILU VSEH UR BREZ NADOMESTILA PLAČE 
 
 
14. ŠTEVILO OPRAVLJENIH NADUR, KI NISO BILE PLAČANE (podatki se vpisujejo za celotno leto 

2020) 
 
NAVEDITE podatek o številu opravljenih ur za delo, opravljeno nad rednim delovnim časom (tj. za nadurno 
delo), za katere zaposlenim osebam ni bila izplačana plača (niso prejele izplačila). 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE opravljenih ur za delo, opravljeno nad rednim delovnim časom (tj. za 
nadurno delo), ki so bile zaposlenim osebam plačane (so prejele izplačilo zanje). 
 
 
15. ŠTEVILO UR ODSOTNOSTI Z DELA BREZ NADOMESTILA PLAČE (podatki se vpisujejo za 

celotno leto 2020) 
 
NAVEDITE podatek o številu ur odsotnosti z dela brez pravice do nadomestila plače. Gre za neplačane 
opravičene (t. i. neplačani dopust) in neopravičene odsotnosti z dela (izostanke z dela, zamude na delo, 
čezmerno izrabo odmerjenega letnega dopusta ipd.). 
 
V podatku NE UPOŠTEVAJTE ur odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače. 
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Primer izračuna podatkov o številu vseh opravljenih in neopravljenih ur (vključno s plačanimi 
nadurami), ki so bile (vsaj delno) izplačane iz sredstev (v breme) delodajalca (vrstica z zap. št. 1), 

podatkov o številu vseh opravljenih in neopravljenih ur za delovni čas, krajši od polnega 
delovnega časa, ki so bile (vsaj delno) izplačane iz sredstev (v breme) delodajalca (vrstica z zap. 

št. 1a), in podatkov o številu plačanih nadur (vrstica z zap. št. 2). 
 

 

V podjetju so zaposlene tri osebe; prvi dve osebi imata zaposlitev s polnim delovnim časom (8-
urni delavnik; obe sta v prvem sloju vprašalnika upoštevani le v sklopu A), tretja oseba pa ima 

zaposlitev z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa (4-urni delavnik; v prvem sloju 
vprašalnika je upoštevana v sklopih A in B). 

 
 

Število delovnih ur, vključno z državnimi prazniki in drugimi dela prostimi dnevi, predpisanimi z zakonom, 
ki se uporablja za obračun plače zaposlenih oseb s polnim delovnim časom (40-urna tedenska obveznost), 

je po posameznih četrtletjih leta 2020 znašalo: 
 

1. četrtletje: (184 + 160 + 176) ur = 520 ur 
 

2. četrtletje: (176 + 168 + 176) ur = 520 ur 
 

3. četrtletje: (184 + 168 + 176) ur = 528 ur 
 

4. četrtletje: (176 + 168 + 184) ur = 528 ur 

 
Število plačanih nadur posamezne zaposlene osebe je po posameznih četrtletjih leta 2020 znašalo: 

 

Prva zaposlena oseba je v prvem četrtletju 2020 opravila 10 plačanih nadur, v drugem četrtletju 2020 30 plačanih 
nadur, v tretjem četrtletju 2020 ni opravila nobene plačane nadure, v četrtem četrtletju 2020 pa je opravila 20 plačanih 

nadur. 
 

Druga zaposlena oseba je v prvem četrtletju 2020 opravila 40 plačanih nadur, v drugem četrtletju 2020 50 plačanih 
nadur, v tretjem četrtletju 2020 10 plačanih nadur, v četrtem četrtletju 2020 pa 40 plačanih nadur. 

 

Tretja zaposlena oseba ni v nobenem četrtletju 2020 opravila nobene plačane nadure.  

 
 

Izračun skupnega števila vseh opravljenih in neopravljenih ur (vključno s plačanimi nadurami), ki 
so bile (vsaj delno) izplačane iz sredstev (v breme) delodajalca (v oklepaju sta ločeno navedeni število 

opravljenih in neopravljenih ur brez plačanih nadur ter število plačanih nadur): 
 

Zaposlena oseba Prvo četrtletje Drugo četrtletje Tretje četrtletje Četrto četrtletje 

prva  530 (= 520 + 10) 550 (= 520 + 30) 528 (= 528 + 0) 548 (= 528 + 20) 

druga  560 (= 520 + 40) 570 (= 520 + 50) 538 (= 528 + 10) 568 (= 528 + 40) 

tretja  260 (= 260 + 0) 260 (= 260 + 0) 264 (= 264 + 0) 264 (= 264 + 0) 

Skupaj 
(vse zaposlene 

osebe) 
1350 (= 1300 + 50) 1380 (= 1300 + 80) 1330 (= 1320 + 10) 1380 (= 1320 + 60) 

 
V vrstico z zap. št. 1 (Število vseh opravljenih in neopravljenih ur (vključno s plačanimi nadurami), ki so 

bile (vsaj delno) izplačane iz sredstev (v breme) delodajalca) vpišite naslednje vrednosti:  
1350 (prvo četrtletje), 1380 (drugo četrtletje), 1330 (tretje četrtletje) in 1380 (četrto četrtletje).  

 
V vrstico z zap. št. 1a (Število vseh opravljenih in neopravljenih ur za delovni čas, krajši od polnega 
delovnega časa, ki so bile (vsaj delno) izplačane iz sredstev (v breme) delodajalca) vpišite naslednje 

vrednosti: 
260 (prvo četrtletje), 260 (drugo četrtletje), 264 (tretje četrtletje) in 264 (četrto četrtletje).  

 
V vrstico z zap. št. 2 (Število plačanih nadur) vpišite naslednje vrednosti: 

50 (prvo četrtletje), 80 (drugo četrtletje), 10 (tretje četrtletje) in 60 (četrto četrtletje). 
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Navodila oz. napotki za pravilno sporočanje (vpisovanje) četrtletnih in letnih 
podatkov o strukturi delovnega časa za leto 2020 s ponazorjenimi primeri za 

nekatere izbrane (pogoste) oblike dela in odsotnosti z dela –  
TRETJI SLOJ VPRAŠALNIKA 

 

 

Primer 1: REDNO DELO V CELOTNEM MESECU, S POLNIM DELOVNIM ČASOM 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo s polnim delovnim časom (8-urni delavnik) je v 1. četrtletju 2020 vse 
delovne dni opravljala redno delo, za kar je prejela izplačilo plače iz sredstev (v breme) delodajalca. 

Če taka zaposlena oseba ni opravljala plačanega nadurnega dela, vpišite zanjo vrednost 520 (= 65 delovnih 
dni * 8 ur) v vrstico z zap. št. 1 (pod 1. četrtletje 2020). 
 

Primer 2: REDNO DELO V CELOTNEM MESECU, Z DELOVNIM ČASOM, KRAJŠIM OD POLNEGA 
DELOVNEGA ČASA 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa (4-urni delavnik), 
je v 1. četrtletju 2020 vse delovne dni opravljala redno delo, za kar je prejela izplačilo plače iz sredstev (v 
breme) delodajalca. 

Če taka zaposlena oseba ni opravljala plačanega nadurnega dela, vpišite zanjo vrednost 260 (= 65 delovnih 
dni * 4 ure) v vrstico z zap. št. 1 (pod 1. četrtletje 2020) in vrednost 260 v vrstico z zap. št. 1a (pod 1. četrtletje 
2020).  
 

Primer 3: REDNO DELO V DELU MESECA 

Oseba, ki je v podjetju na novo zaposlena in opravlja delo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega 
časa (4-urni delavnik), je v 1. četrtletju 2020 opravila le 6 delovnih dni rednega dela, za kar je prejela 
izplačilo plače iz sredstev (v breme) delodajalca. 

Za tako zaposleno osebo vpišite vrednost 24 (= 6 delovnih dni * 4 ure) v vrstico z zap. št. 1 (pod 1. četrtletje 
2020) in vrednost 24 v vrstico z zap. št. 1a (pod 1. četrtletje 2020). 

Če bi taka zaposlena oseba imela zaposlitev s polnim delovnim časom (8-urni delavnik), bi zanjo vpisali le 
vrednost 48 (= 6 delovnih dni * 8 ur) v vrstico z zap. št. 1 (pod 1. četrtletje 2020). 
 

Primer 4: OPRAVLJANJE PLAČANEGA NADURNEGA DELA 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo s polnim delovnim časom (8-urni delavnik) je v 1. četrtletju 2020 vse delovne 
dni opravljala redno delo, za kar je prejela izplačilo plače iz sredstev (v breme) delodajalca; ob tem je v tem 
četrtletju opravila tudi 60 ur plačanega nadurnega dela. 

Za tako zaposleno osebo vpišite vrednost 580 (= 520 ur rednega dela + 60 ur plačanega nadurnega dela) v 
vrstico z zap. št. 1 (pod 1. četrtletje 2020) in vrednost 60 v vrstico z zap. št. 2 (pod 1. četrtletje 2020). 
 

Primer 5: DELO OD DOMA 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo s polnim delovnim časom (8-urni delavnik) je v 2. četrtletju 2020 vse delovne 
dni opravljala delo od doma, za kar je prejela izplačilo plače iz sredstev (v breme) delodajalca. 

Če taka zaposlena oseba ni opravljala plačanega nadurnega dela, vpišite zanjo vrednost 520 (= 65 delovnih 
dni * 8 ur) v vrstico z zap. št. 1 (pod 2. četrtletje 2020). 

Če bi taka zaposlena oseba imela zaposlitev z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa (4-urni 
delavnik), in ne bi opravljala plačanega nadurnega dela, bi zanjo vpisali vrednost 260 (= 65 delovnih dni * 4 
ure) v vrstico z zap. št. 1 (pod 2. četrtletje 2020) in vrednost 260 v vrstico z zap. št. 1a (pod 2. četrtletje 2020). 
 

Primer 6: PLAČANE URE MALICE – ZAPOSLITEV S POLNIM DELOVNI ČASOM 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo s polnim delovnim časom (8-urni delavnik) je v 1. četrtletju 2020 vse 
delovne dni opravljala redno delo, za kar je prejela izplačilo plače iz sredstev (v breme) delodajalca; pri tem 

je vsak dan izrabila zakonsko določen (glavni) odmor med dnevnim delovnim časom (odmor za 
malico), dolg 30 minut. 
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Če taka zaposlena oseba ni opravljala plačanega nadurnega dela, vpišite zanjo vrednost 520 (= 65 delovnih 
dni * 8 ur) v vrstico z zap. št. 1 (pod 1. četrtletje 2020), v vrstico z zap. št. 3 (pod 1. četrtletje 2020) pa vpišite 
zaokroženo vrednost 32 oz. 33 (= 65 delovnih dni * 0,5 ure/dan); to velja le, če taka zaposlena oseba v 1. 
četrtletju 2020 ni bila noben delovni dan odsotna z dela. 

Če je bila taka zaposlena oseba v 1. četrtletju 2020 kakšen delovni dan odsotna z dela (če je npr. 11 
delovnih dni izrabila za redni letni dopust), pa v vrstico z zap. št. 3 (pod 1. četrtletje 2020) vpišite vrednost 
27 (= (65 delovnih dni – 11 dni odsotnosti z dela zaradi izrabe rednega letnega dopusta) * 0,5 ure/dan); pri 
vpisovanju podatkov v vrstico z zap. št. 3 je namreč treba UPOŠTEVATI le tiste delovne dni, v katerih je bila 
zaposlena oseba upravičena do povračila stroškov za prehrano (malico) iz sredstev (v breme) delodajalca. 
 

Primer 7: PLAČANE URE MALICE – ZAPOSLITEV Z DELOVNIM ČASOM, KRAJŠIM OD POLNEGA 

DELOVNEGA ČASA 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa (4-urni delavnik), 
je v 1. četrtletju 2020 vse delovne dni opravljala redno delo, za kar je prejela izplačilo plače iz sredstev (v 

breme) delodajalca; pri tem je vsak dan izrabila zakonsko določen (glavni) odmor med dnevnim 
delovnim časom (odmor za malico), dolg 15 minut. 

Če taka zaposlena oseba ni opravljala plačanega nadurnega dela, vpišite zanjo vrednost 260 (= 65 delovnih 
dni * 4 ure) v vrstico z zap. št. 1 (pod 1. četrtletje 2020) in vrednost 260 v vrstico z zap. št. 1a (pod 1. četrtletje 
2020), v vrstico z zap. št. 3 (pod 1. četrtletje 2020) pa vpišite zaokroženo vrednost 16 (= 65 delovnih dni * 
0,25 ure/dan); to velja le, če taka zaposlena oseba v 1. četrtletju 2020 ni bila noben delovni dan odsotna z dela. 

Če je bila taka zaposlena oseba v 1. četrtletju 2020 kakšen delovni dan odsotna z dela (če je npr. 11 
delovnih dni izrabila za redni letni dopust), pa v vrstico z zap. št. 3 (pod 1. četrtletje 2020) vpišite zaokroženo 
vrednost 13 oz. 14 (= (65 delovnih dni – 11 dni odsotnosti z dela zaradi izrabe rednega letnega dopusta) * 
0,25 ure/dan). 

Če bi delavnik osebe z zaposlitvijo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, trajal manj kot 4 
ure, bi praviloma morali v vrstico z zap. št. 3 (pod 1. četrtletje 2020) vpisati vrednost 0, saj taka zaposlena 
oseba po Zakonu o delovnih razmerjih ne bi smela imeti pravice do (glavnega) odmora med dnevnim 
delovnim časom (odmora za malico). 
 

Primer 8: IZRABLJANJE REDNEGA LETNEGA DOPUSTA 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa (4-urni delavnik), je 
bila v 3. četrtletju 2020 10 delovnih dni odsotna z dela zaradi izrabe rednega letnega dopusta, preostale 
delovne dni v tem četrtletju pa je opravljala redno delo (na sedežu podjetja ali od doma). 

Če taka zaposlena oseba ni opravljala plačanega nadurnega dela, vpišite zanjo vrednost 264 (= 66 delovnih 
dni * 4 ure) v vrstico z zap. št. 1 (pod 3. četrtletje 2020), vrednost 264 v vrstico z zap. št. 1a (pod 3. četrtletje 
2020) in vrednost 40 (= 10 delovnih dni * 4 ure) v vrstico z zap. št. 7 (pod 3. četrtletje 2020).  

Če bi taka zaposlena oseba imela zaposlitev s polnim delovnim časom (8-urni delavnik) in ne bi opravljala 
plačanega nadurnega dela, bi zanjo vpisali vrednost 528 (= 66 delovnih dni * 8 ur) v vrstico z zap. št. 1 (pod 
3. četrtletje 2020) in vrednost 80 (= 10 delovnih dni * 8 ur) v vrstico z zap. št. 7 (pod 3. četrtletje 2020). 
 

Primer 9: IZRABLJANJE IZREDNEGA DOPUSTA (IN NEKATERE DRUGE ODSOTNOSTI Z DELA Z 
NADOMESTILOM PLAČE, IZPLAČANIM (V CELOTI ALI VSAJ DELNO) IZ SREDSTEV (V 
BREME) DELODAJALCA) 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa (4-urni delavnik), je 
bila v celotnem letu 2020 5 delovnih dni odsotna z dela zaradi izrabe izrednega dopusta, preostale 
delovne dni v letu 2020 pa je opravljala redno delo (na sedežu podjetja ali od doma). 

Če taka zaposlena oseba ni opravljala plačanega nadurnega dela, vpišite zanjo vrednosti 260, 260, 264 in 
264 v vrstico z zap. št. 1 (pod 1., 2., 3. oz. 4. četrtletje 2020), vrednosti 260, 260, 264 in 264 v vrstico z zap. 
št. 1a (pod 1., 2., 3. oz. 4. četrtletje 2020) in vrednost 20 (= 5 delovnih dni * 4 ure) v vrstico z zap. št. 8. 

Če bi taka zaposlena oseba imela zaposlitev s polnim delovnim časom (8-urni delavnik) in ne bi opravljala 
plačanega nadurnega dela, bi zanjo vpisali vrednosti 520, 520, 528 in 528 v vrstico z zap. št. 1 (pod 1., 2., 
3. in 4. četrtletje 2020) in vrednost 40 (= 5 delovnih dni * 8 ur) v vrstico z zap. št. 8. 

Na enak način vpišite tudi podatke o številu ur drugih odsotnosti z dela z nadomestilom plače, izplačanim 
(v celoti ali vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca, tj. ur odsotnosti z dela zaradi državnih praznikov 
in drugih dela prostih dni (vrstica z zap. št. 9), strokovnega izobraževanja (vrstica z zap. št. 10), 
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študijskega dopusta (vrstica z zap. št. 11), stavke (vrstica z zap. št. 12) in morebitnih drugih razlogov 
(vrstica z zap. št. 13). 

 

Primer 10: DELO NA PODLAGI AVTORSKE POGODBE (IN NEKATERE DRUGE POSEBNE OBLIKE 
DELA) 

Zaposlena oseba je v 4. četrtletju 2020 opravljala le delo na podlagi avtorske pogodbe. 

Podatkov o številu ur za tako zaposleno osebo NE VPISUJETE v nobenega od sklopov v tretjem sloju 
vprašalnika, ker taka zaposlena oseba NI UPOŠTEVANA tudi v nobenem od sklopov v prvem sloju vprašalnika. 

To velja tudi za zaposlene osebe, ki so delale na podlagi podjemnih ali podobnih pogodb (npr. za učence 
in študente na praksi, za osebe, ki so delale preko agencij za posredovanje dela), za zaposlene osebe, ki so 
bile vključene v programe javnih del, in za zaposlene osebe, ki so bile napotene na delo ali strokovno 
izpopolnjevanje v tujino (detaširane). 
 

Primer 11: DOLGOTRAJNA BOLNIŠKA ODSOTNOST (IN NEKATERE DRUGE DOLGOTRAJNE 
ODSOTNOSTI Z DELA) 

Zaposlena oseba je bila v 1. četrtletju 2020 vse delovne dni odsotna z dela zaradi bolniške odsotnosti 
nad 30 delovnih dni, za kar je prejela le nadomestilo plače v breme drugih organizacij oz. organov 
(ZZZS). 

Podatkov o številu ur za tako zaposleno osebo NE VPISUJETE v nobenega od sklopov v tretjem sloju 
vprašalnika, ker taka zaposlena oseba NI UPOŠTEVANA tudi v nobenem od sklopov v prvem sloju vprašalnika. 

To velja tudi za zaposlene osebe, ki so bile odsotne z dela zaradi materinskega dopusta, očetovskega 
dopusta, starševskega dopusta ali zaradi drugih zdravstvenih oz. drugih razlogov (npr. izolacije, nege 
otroka, odrejene karantene), za kar so prejele le nadomestilo plače v breme drugih organizacij oz. organov 
(npr. ZZZS, ZRSZ) od prvega delovnega dne zadržanosti z dela (in ob tem za opazovano četrtletje niso 
prejele še plače (in/ali nerefundiranega nadomestila plače), ki bi bila izplačana (vsaj delno) iz sredstev (v 
breme) delodajalca). 
 

Primer 12: KRATKOTRAJNA BOLNIŠKA ODSOTNOST 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa (4-urni delavnik), je 
bila v 1. četrtletju 2020 10 delovnih dni odsotna z dela zaradi bolniške odsotnosti do 30 delovnih dni, 
preostale delovne dni v tem četrtletju pa je opravljala redno delo (na sedežu podjetja ali od doma). 

Če taka zaposlena oseba ni opravljala plačanega nadurnega dela, vpišite zanjo vrednost 260 (= 65 delovnih 
dni * 4 ure) v vrstico z zap. št. 1 (pod 1. četrtletje 2020) in vrednost 260 v vrstico z zap. št. 1a (pod 1. četrtletje 
2020). 

Če bi taka zaposlena oseba imela zaposlitev s polnim delovnim časom (8-urni delavnik) in ne bi opravljala 
plačanega nadurnega dela, bi zanjo vpisali le vrednost 520 (= 65 delovnih dni * 8 ur) v vrstico z zap. št. 1 
(pod 1. četrtletje 2020). 

Podatkov o številu plačanih ur odsotnosti z dela zaradi bolniške odsotnosti do 30 delovnih dni NE 
VPISUJTE LOČENO v nobeno drugo vrstico v tretjem sloju vprašalnika (ti podatki so namreč zajeti le v 
vrstici z zap. št. 1 in (morebiti) še v vrstici z zap. št. 1a), ker jih v celoti pridobimo iz administrativnih virov! 
 

Primer 13: KOMBINACIJA KRATKOTRAJNE IN DOLGOTRAJNE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI (IN  
DRUGE KOMBINACIJE IZPLAČIL PLAČE IN/ALI NADOMESTILA PLAČE IZ SREDSTEV (V 
BREME) DELODAJALCA IN V BREME DRUGIH ORGANIZACIJ OZ. ORGANOV) 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa (4-urni delavnik), je 
bila v 1. četrtletju 2020 10 delovnih dni odsotna z dela zaradi bolniške odsotnosti do 30 delovnih dni, 
preostale delovne dni v tem četrtletju pa je bila odsotna z dela zaradi bolniške odsotnosti nad 30 delovnih 
dni. 

Za tako zaposleno osebo vpišite vrednost 40 (= 10 delovnih dni * 4 ure) v vrstico z zap. št. 1 (pod 1. četrtletje 
2020) in vrednost 40 v vrstico z zap. št. 1a (pod 1. četrtletje 2020).  

Če bi taka zaposlena oseba imela zaposlitev s polnim delovnim časom (8-urni delavnik), bi zanjo vpisali le 
vrednost 80 (= 10 delovnih dni * 8 ur) v vrstico z zap. št. 1 (pod 1. četrtletje 2020). 

V vrstico z zap. št. 1 torej VPISUJTE le podatke o številu plačanih ur odsotnosti z dela zaradi bolniške 
odsotnosti do 30 delovnih dni, NE VPISUJTE pa podatkov o številu ur, ki se nanašajo na odsotnost z dela 
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zaradi bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni, ker te ure niso bile izplačane (niti delno) iz sredstev (v breme) 
delodajalca. 

Prav tako (izjemoma) v nobeno drugo vrstico v tretjem sloju vprašalnika (razen v vrstico z zap. št. 1 in 
(morebiti) še v vrstico z zap. št. 1a) NE VPISUJTE LOČENO podatkov o številu plačanih ur odsotnosti z dela 
zaradi bolniške odsotnosti do 30 delovnih dni, ker te podatke v celoti pridobimo iz administrativnih virov. 

Na enak način vpišite podatke tudi v drugih (podobnih) primerih, pri katerih se je del plače (in/ali 
nadomestila plače) izplačal iz sredstev (v breme) delodajalca, del pa v breme drugih organizacij oz. 
organov. 

 

Primer 14: NAPOTITEV NA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO S STRANI DELODAJALCA V CELOTNEM 
ČETRTLETJU 

Zaposlena oseba z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa (4-urni delavnik), je bila v 2. 
četrtletju 2020 vse delovne dni odsotna z dela zaradi napotitve na začasno čakanje na delo s strani 
delodajalca. 

Če je taka zaposlena oseba za 2. četrtletje 2020 prejela plačo (in/ali nerefundirano nadomestilo plače), ki je 
bila izplačana (vsaj delno) iz sredstev (v breme) delodajalca, vpišite zanjo vrednost 260 (= 65 delovnih dni * 
4 ure) v vrstico z zap. št. 1 (pod 2. četrtletje 2020), vrednost 260 v vrstico z zap. št. 1a (pod 2. četrtletje 2020), 
vrednost, ki ustreza skupnemu številu ur v 2. četrtletju 2020, ko je bila zaposlena oseba odsotna z dela zaradi 
napotitve na začasno čakanje na delo s strani delodajalca (= 65 delovnih dni * X ur/dan), pa v vrstico z zap. 
št. 5 (pod 2. četrtletje 2020). 

Če bi taka zaposlena oseba imela zaposlitev s polnim delovnim časom (8-urni delovnik), bi zanjo vpisali 
vrednost 520 (= 65 delovnih dni * 8 ur) v vrstico z zap. št. 1 (pod 2. četrtletje 2020), vrednost, ki bi ustrezala 
skupnemu številu ur v 2. četrtletju 2020, ko bi bila zaposlena oseba odsotna z dela zaradi napotitve na 
začasno čakanje na delo s strani delodajalca (= 65 delovnih dni * X ur/dan), pa v vrstico z zap. št. 5 (pod 
2. četrtletje 2020). 

Če pa bi se celotna višina nadomestila plače izplačala v breme države, podatkov o številu ur za tako 
zaposleno osebo NE BI VPISALI v nobenega od sklopov v tretjem sloju vprašalnika, ker taka zaposlena 
oseba NE BI BILA UPOŠTEVANA tudi v nobenem od sklopov v prvem sloju vprašalnika. 
 

Primer 15: NAPOTITEV NA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO S STRANI DELODAJALCA V DELU 
ČETRTLETJA 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa (4-urni delavnik), je 
bila v 2. četrtletju 2020 30 delovnih dni odsotna z dela zaradi napotitve na začasno čakanje na delo s 
strani delodajalca, preostalih 35 delovnih dni v tem četrtletju pa je opravljala redno delo (na sedežu 
podjetja ali od doma). 

 Če JE taka zaposlena oseba tudi za čas napotitve na začasno čakanje na delo s strani delodajalca 
PREJELA plačo (in/ali nerefundirano nadomestilo plače), ki je bila izplačana (vsaj delno) iz sredstev (v 
breme) delodajalca in hkrati ni opravljala plačanega nadurnega dela, vpišite zanjo vrednost 260 (= 65 
delovnih dni * 4 ure) v vrstico z zap. št. 1 (pod 2. četrtletje 2020), vrednost 260 v vrstico z zap. št. 1a (pod 2. 
četrtletje 2020), vrednost, ki ustreza skupnemu številu ur v 2. četrtletju 2020, ko je bila zaposlena oseba 
odsotna z dela zaradi napotitve na začasno čakanje na delo s strani delodajalca (= 30 delovnih dni * X 
ur/dan), pa v vrstico z zap. št. 5 (pod 2. četrtletje 2020). 

Če bi taka zaposlena oseba imela zaposlitev s polnim delovnim časom (8-urni delavnik) in ne bi opravljala 
plačanega nadurnega dela, bi zanjo vpisali vrednost 520 (= 65 delovnih dni * 8 ur) v vrstico z zap. št. 1 (pod 
2. četrtletje 2020), vrednost, ki bi ustrezala skupnemu številu ur v 2. četrtletju 2020, ko bi bila zaposlena 
oseba odsotna z dela zaradi napotitve na začasno čakanje na delo s strani delodajalca (= 30 delovnih dni 
* X ur/dan), pa v vrstico z zap. št. 5 (pod 2. četrtletje 2020). 
 

 Če pa taka zaposlena oseba za čas napotitve na začasno čakanje na delo s strani delodajalca NE BI 
PREJELA niti dela izplačila plače (in/ali nerefundiranega nadomestila plače) iz sredstev (v breme) 
delodajalca in hkrati ne bi opravljala plačanega nadurnega dela, bi zanjo vpisali vrednost 140 (= 35 delovnih 
dni * 4 ure) v vrstico z zap. št. 1 (pod 2. četrtletje 2020), vrednost 140 v vrstico z zap. št. 1a (pod 2. četrtletje 
2020) in vrednost 0 v vrstico z zap. št. 5 (pod 2. četrtletje 2020). 

Če bi taka zaposlena oseba imela zaposlitev s polnim delovnim časom (8-urni delavnik) in ne bi opravljala 
plačanega nadurnega dela, bi zanjo vpisali vrednost 280 (= 35 delovnih dni * 8 ur) v vrstico z zap. št. 1 (pod 
2. četrtletje 2020), vrednost 0 pa v vrstico z zap. št. 5 (pod 2. četrtletje 2020). 
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V tem primeru bi torej VPISALI le podatke o številu opravljenih ur rednega dela, NE BI PA VPISALI podatkov 
o številu ur, ki bi se nanašali na odsotnost z dela zaradi napotitve na začasno čakanje na delo s strani 
delodajalca, ker te ure ne bi bile (niti delno) izplačane iz sredstev (v breme) delodajalca. 
 

Primer 16: UKREP DELNEGA SUBVENCIONIRANJA SKRAJŠANJA POLNEGA DELOVNEGA ČASA Z 
NAMENOM OHRANITVE ZAPOSLITVE V CELOTNEM ČETRTLETJU 

Za zaposleno osebo z zaposlitvijo s polnim delovnim časom (8-urni delavnik) je v 2. četrtletju 2020 vse 
delovne dni veljal ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa z namenom 
ohranitve zaposlitve. 

Če taka zaposlena oseba ni opravljala plačanega nadurnega dela, vpišite zanjo vrednost 520 (= 65 delovnih 
dni * 8 ur) v vrstico z zap. št. 1 (pod 2. četrtletje 2020), vrednost, ki ustreza skupnemu številu ur v 2. četrtletju 
2020, ko je bila zaposlena oseba odsotna z dela zaradi ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega 
delovnega časa z namenom ohranitve zaposlitve (= 65 delovnih dni * X ur/dan), pa v vrstico z zap. št. 6 
(pod 2. četrtletje 2020). 
 

Primer 17: UKREP DELNEGA SUBVENCIONIRANJA SKRAJŠANJA POLNEGA DELOVNEGA ČASA Z 
NAMENOM OHRANITVE ZAPOSLITVE V DELU ČETRTLETJA 

Za zaposleno osebo z zaposlitvijo s polnim delovnim časom (8-urni delavnik) je v 2. četrtletju 2020 30 
delovnih dni veljal ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa z namenom 
ohranitve zaposlitve, preostalih 35 delovnih dni v tem četrtletju pa je opravljala redno delo (na sedežu 
podjetja ali od doma). 

Če taka zaposlena oseba ni opravljala plačanega nadurnega dela, vpišite zanjo vrednost 520 (= 65 delovnih 
dni * 8 ur) v vrstico z zap. št. 1 (pod 2. četrtletje 2020), vrednost, ki ustreza skupnemu številu ur v 2. četrtletju 
2020, ko je bila zaposlena oseba odsotna z dela zaradi ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega 
delovnega časa z namenom ohranitve zaposlitve (= 30 delovnih dni * X ur/dan), pa v vrstico z zap. št. 6 
(pod 2. četrtletje 2020). 
 

Primer 18: KOMBINACIJA NAPOTITVE NA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO S STRANI DELODAJALCA 
IN UKREPA DELNEGA SUBVENCIONIRANJA SKRAJŠANJA POLNEGA DELOVNEGA 
ČASA Z NAMENOM OHRANITVE ZAPOSLITVE 

Zaposlena oseba z zaposlitvijo s polnim delovnim časom (8-urni delavnik) je bila v 2. četrtletju 2020 30 
delovnih dni odsotna z dela zaradi napotitve na začasno čakanje na delo s strani delodajalca, 
preostalih 35 delovnih dni v tem četrtletju pa je zanjo veljal ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja 
polnega delovnega časa z namenom ohranitve zaposlitve.  

 Če JE taka zaposlena oseba tudi za čas napotitve na začasno čakanje na delo s strani delodajalca 
PREJELA plačo (in/ali nerefundirano nadomestilo plače), ki je bila izplačana (vsaj delno) iz sredstev (v 
breme) delodajalca, in hkrati ni opravljala plačanega nadurnega dela, vpišite zanjo vrednost 520 (= 65 
delovnih dni * 8 ur) v vrstico z zap. št. 1 (pod 2. četrtletje 2020), vrednost, ki ustreza skupnemu številu ur v 
2. četrtletju 2020, ko je bila zaposlena oseba odsotna z dela zaradi napotitve na začasno čakanje na delo s 
strani delodajalca (= 30 delovnih dni * X ur/dan), v vrstico z zap. št. 5 (pod 2. četrtletje 2020), vrednost, ki 
ustreza skupnemu številu ur v 2. četrtletju 2020, ko je bila zaposlena oseba odsotna z dela zaradi ukrepa 
delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa z namenom ohranitve zaposlitve (= 35 
delovnih dni * X ur/dan), pa v vrstico z zap. št. 6 (pod 2. četrtletje 2020). 
 

 Če pa taka zaposlena oseba za čas napotitve na začasno čakanje na delo s strani delodajalca NE BI 
PREJELA niti dela izplačila plače (in/ali nerefundiranega nadomestila plače) iz sredstev (v breme) 
delodajalca in hkrati ne bi opravljala plačanega nadurnega dela, bi zanjo vpisali vrednost 280 (= 35 delovnih 
dni * 8 ur) v vrstico z zap. št. 1 (pod 2. četrtletje 2020), vrednost 0 v vrstico z zap. št. 5 (pod 2. četrtletje 
2020), vrednost, ki bi ustrezala skupnemu številu ur v 2. četrtletju 2020, ko bi bila zaposlena oseba odsotna 
z dela zaradi ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa z namenom ohranitve 
zaposlitve (= 35 delovnih dni * X ur/dan), pa v vrstico z zap. št. 6 (pod 2. četrtletje 2020). 

V takem primeru bi torej VPISALI le podatke o številu opravljenih ur rednega dela in podatke o številu ur, ki 
bi se nanašale na odsotnost z dela zaradi ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega 
časa z namenom ohranitve zaposlitve, NE BI PA VPISALI podatkov o številu ur, ki bi se nanašale na 
odsotnost z dela zaradi napotitve na začasno čakanje na delo s strani delodajalca, ker te ure ne bi bile (niti 
delno) izplačane iz sredstev (v breme) delodajalca. 
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Priloga: Vprašalnik za statistično raziskovanje Struktura stroškov dela in 
delovnega časa (ZAP-RSD in ZAP-SDČ) za leto 2020 

 

 



31/37 



32/37 



33/37 



34/37 



35/37 



36/37 



37/37 

 


