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Zadeva: Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za 
obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Spoštovani,

seznanjamo vas s spremembami in dopolnitvami Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za 
obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v nadaljevanju Uredba), ki so bile objavljene v 
Uradnem listu RS 70/16 dne 11.11.2016.

URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE SLOVENIJE
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA REPUBLIKE SLOVENIJE
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC REPUBLIKE SLOVENIJE
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
VRHOVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE

MINISTRSTVA
ORGANI V SESTAVI
VLADNE SLUŽBE
UPRAVNE ENOTE

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE
ZDRUŽENJE MESTNIH OBČIN SLOVENIJE
OBČINE



V objavljeni Uredbi:
● je vzpostavljen nov indikator C1, ki pri vsakem izrazu in izplačilu določa, ali se upošteva pri 
obračunu plače zaposlenim, ki so napoteni na delo v tujino ali zaposlenim, ki opravljajo delo v 
Sloveniji. Zaradi tega sta spremenjeni tabeli 2. in 3. člena uredbe.

C 1 – indikator uporabe izraza
1 – plača za delo v Sloveniji
2 – plača za delo v tujini

C 1 – indikator uporabe izplačila
1 – plača za delo v Sloveniji
2 – plača za delo v tujini.

● se črta 4. člen, ki našteva in povzema dajatve, ki jih delodajalci in delojemalci plačujejo od 
plače in iz plače, opredeljene v predpisih, ki določajo prispevke in davke.

● je dopolnjena preglednica 5. člena, in sicer z izplačilom J150 – nadomestilo za uporabo 
lastnih sredstev (za primere dela na domu). V osnovo za obračun prispevkov za socialno 
varnost se všteva celoten znesek nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu.
Znesek se ne obdavči.

● je spremenjen 19. člen, ki je vseboval 36 odstavkov, ki so se nanašali na posebnosti 
obračuna plač. Posebnosti so se nanašale na različne vsebine. Zaradi preglednosti so vsebine 
posameznih odstavkov v prej enotnem 19. členu združene po posameznih členih, in sicer od 
19. do 19.e člena.

● je črtan drugi odstavek 20. člena in 21. člen, ker so šifre za izraze in izplačila tako za obračun
plače za delo v Sloveniji kot za obračun plače za delo v tujini opredeljene v 2. in 3. členu 
Uredbe. Indikator C1 določa uporabo posamezne šifre.

● je dopolnjena priloga 1. Sprememba plačilne liste se nanaša na navedbo referenčnega 
delovnega mesta, naziva oziroma funkcije.

● je prehodna določba, ki določa, da se bodo vse šifre izrazov in izplačil, ki so določene za 
obračun plače za delo v tujini, začele uporabljati pri obračunu plače za junij 2017. Vmesno 
obdobje je namenjeno proračunskim uporabnikom za prilagoditve programske opreme, ki jih 
uporabljajo pri posredovanju podatkov o izplačanih plačah v sistem ISPAP.

AJPES bo po objavi Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, 
drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju vzpostavil testno okolje najpozneje 
mesec dni pred poročanjem, to je do 1.6.2017.

Nove šifre izrazov v tabeli 2. člena:
●  Z062 in Z063
Podatka sta namenjena številu koledarskih dni in številu dni napotitve.

●  Z126
Šifra je namenjena osnovi za izračun nadomestila plače za delo v tujini.

●  Z164
Gre za urno postavko za izračun nadomestila plače za delo v tujini.



 Z372 in Z373
Šifri sta namenjeni referenčnemu delovnemu mestu in nazivu. Referenčno delovno mesto in 
naziv pri posredovanih podatkih o plačah za delo v Sloveniji nimata vrednosti. Imata pa 
vrednost, ko se posredujejo podatki o prispevkih, ki se izračunajo na podlagi podatkov o plači, ki 
velja za delovno mesto v Sloveniji. V tem primeru imata vrednosti iz priloge 4 Uredbe o plačah 
in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.
Spletni naslov: 
(http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DPJS/Katalog/Sifran
t_ISPAP.28102016.internet.pdf). 

Navajamo:

Primer pri plači za delo v Sloveniji
Šifre: Z360 Z370 Z371 Z372 Z373
Vrednosti: 12345678 C027001 2

Primer pri plači za delo v Sloveniji - prispevki
Šifre: Z360 Z370 Z371 Z372 Z373
Vrednosti: 12345678 C027001 2 TC27003

Primer pri plači za delo v tujini
Šifre: Z360 Z370 Z371 Z372 Z373
Vrednosti: 12345678 TC27003 C027001           2

●  Z606
Šifra predstavlja znesek, ki ga prejme zaposleni na delu v tujini od drugih držav oziroma 
institucij in ga je potrebno odšteti od plače za delo v tujini.

Nove šifre izplačil v tabeli 3. člena
● G011, G021, G031, G032, G033, G042, G052, ki opredeljujejo nadomestila plače za 
delo v tujini; 
● I132, I133, I134, I135, I136, I137, I138, I139, I140, I141, I142, I143, ki se nanašajo na 
povračila stroškov zaposlenim na delu v tujini,
● J155, J156 in J157, ki se nanašajo na druge dohodke iz delovnega razmerja zaposlenih 
na delu v tujini.

Ostale informacije:

Ministrstvo za javno upravo na podlagi posredovanih podatkov ugotavlja, da se šifra izplačila, ki 
je namenjena dodatku za delo preko polnega delovnega časa C120 napačno uporablja. 
Vrednost izračunanega dodatka je vsebovana v izplačilih tipa E ali tipa O (prvi odstavek 19.č 
člena). 
Navedeno pomeni, da je dodatek za delo preko polnega delovnega časa v višini 30% od bruto 
urne postavke za osnovno plačo zaposlenemu izplača v izplačilih od E060 do E065, medtem ko 
ure preko polnega delovnega časa zaposleni koristi v razmerju 1:1. 



Dodatek za delo preko polnega delovnega časa (C120) se samostojno ne izplačuje. Šifra C120 
se uporablja kot kalkulativni element, ki je vsebovana v izračunih tipov izplačil E in O. Seveda 
zaposlenemu pri koriščenju ur ne pripada le plačilo dodatka C120 ampak tudi plačilo dodatkov 
za delo v manj ugodnem delovnem času, če je v takih pogojih tudi delo preko polnega 
delovnega časa opravljal. 

Ker se je doslej podatek C120 posredoval v sistem ISPAP kot kalkulativni element (ne kot 
izplačana vrednost), hkrati pa ni bilo podatka o enem izmed izplačil tipa E ali O, bo v 
prehodnem obdobju do junija 2017 vzpostavljena opozorilna kontrola. Po tem datumu podatka 
C120 ne bo potrebno več posredovati v sistem ISPAP.

Ministrstvo za javno upravo bo pripravilo spremembo Pravilnika o metodologiji za posredovanje 
in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju, 
predvidoma do 5.12.2016.

S spoštovanjem,

           Boris Koprivnikar
                  Minister
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