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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 24/15 dne 10.4.2015. 

Proračunski uporabniki (po seznamu)

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 sta bili opredeljeni novi šifri:

● Z101

144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 določa najnižjo osnovo 
za plačilo prispevkov. Zato je v predlogu uredbe definirana nova šifra Z101. Podatek bo izpisan 
tudi na plačilni listi. Zato se tudi plačilna lista dopolni.

●  Z605

Šifra je namenjena podatku o številu ur zmanjšanega obsega dela pedagoške oziroma učne 
obveznosti, ki se doslej ni posredoval v bazo ISPAP. 

Dopolnjene so šifre

● A030

Gre za osnovo za plačilo prispevkov od razlike med najnižjo osnovo za plačilo prispevkov 
(Z101) ter višino obračunane plače, ki je manjša od najnižje osnove. 

● A900, B900, C900, D900, E900, F900, G900, H900, I900, I901, J900, J901 in O900

Šifre so opredeljene kot izredno izplačilo, ki so tudi časovno opredeljene. Doslej so šifre veljale 
za poračune, ki niso bili časovno omejeni v smislu ali se nanašajo še na aktualno tekoče leto ali 
za leta nazaj. S spremembo uredbe pa se izplačila pod zgoraj navedenimi šiframi smejo 
uporabljati le za izplačila, ki se nanašajo na obdobja, ki so starejša od  meseca in leta obračuna 
plače za 13 mesecev. Temu ustrezno bo vzpostavljena kontrola za te vrste izplačil.

● Z080 

Bruto plača in nadomestila vsebuje odbitke, ki zmanjšujejo bruto plačo (Z604-vrednost znižane 
pedagoške oziroma učne obveznosti, Z611-disciplinska sankcija za pravosodne funkcionarje, 
Z620-odbitek plače po ZIntPK). Temu ustrezno se je spremenil tudi četrti odstavek 9. člena 
Uredbe, in sicer se navedeni odbitki črtajo iz besedila.

Ostale spremembe:

● Iz preglednice 5. člena Uredbe, ki vsebuje stopnje prispevkov in davkov iz in od plače 
ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja, se briše vrstica s podatki M011 - premija 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanju (PDPZ).

● V vrstici preglednice 5. člena uredbe se pri šifri H120, in sicer pri vrednosti prispevka za 
zaposlovanje in starševsko varstvo indikator 10 briše. Prispevka plačuje delojemalec in nista 
predmet refundacij.

● Popravljena je plačilna lista, na kateri se odbitke Z604, Z611 in Z620 navede nad 
podatkom Z080 (bruto plača in nadomestila). Doslej so bili ti odbitki prikazani v zgornjem delu 
plačilne liste in niso sledili logičnemu zaporedju izplačil, katerih vsota je Z080. Na plačilno listo 
se navede tudi novi podatek Z101 (najnižja osnova za  prispevke).
Nove kontrole



Za vse vrste izplačil A900, B900, C900, D900, E900, F900, G900, H900, I900, I901, J900, J901 
in O900 bo veljala nova kontrola, ki bo preverjala mesec obračuna izplačila na način, da mora 
biti mesec obračuna izplačila vsaj 13 mesecev manjši od meseca obračuna iz segmenta 
Zavezanec. V kolikor je izpolnjen prej navedeni pogoj, je dovoljeno, da so podatki iz sklopa Vrst 
izplačil različni od vrednosti nič.

Nova kontrola (napaka 373) bo obvezujoča z junijskimi plačami, ki se poročajo v ISPAP do 18. 
julija 2015.

S spoštovanjem,

           Boris Koprivnikar
                  Minister
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