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Kadri zaposleni – lastnosti
Glede na pravilnik o plačilnih lista in dostavi podatkov izplačanih plač v javnem zavodu (Uradni list RS
33/2009), so v programu na voljo različne vsebine. Program vsebuje nastavitve za vnose, ki so zahtevani
za izpise na plačilnih listah za javne zavode in vsebine XML datotek za elektronsko oddajo.

Za vsakega zaposlenega je treba v gumbu LASTNOSTI obvezno izpolniti osnovne podatke, za
pripravo plačilnih list in XML datoteke za AJPES.

OPOMBA:
Obračunski del plače izdelate po klasičnem postopku za izračun plač. Posamezne predpisane postavke
zgornjega dela pa morate zaradi specifičnosti podatkov izpolniti na plačilni listi ročno po prenosu v Excel.

Plačilna lista vsebuje običajne obračunske podatke plače, posamezne pomembnejše postavke pa so tudi
označene s predpisanimi oznakami (Z070, Z280, Z300 …).

Izpolnite vse zahtevane osnovne
podatke, ki se izkazujejo tudi v XML
datoteki
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Nastavitve
V nastavitvah za plače na kartici drugih podatkov vnaprej vnesite tudi specifične podatke za javni zavod.
Ti podatki so ključnega pomena za pravilno izpolnitev plačilne liste in XML datoteke za AJPES!

Zaporedna številka paketka se poveča za eno več z vsako pripravo obrazcev.  V nastavitvah je možno to
številko spremeniti. Šifra poročevalca za oddajo podatkov je šifra, ki jo je država določila poročevalcu.

Vrste del
Za pravilen izračun plače ter izpis plačilne liste in XML-datoteke za AJPES morate obvezno odpreti nove
vrste del s predpisanimi šiframi na začetku naziva (Uradni list RS, št. 64/2008).

POMEMBNO!
Novo odprte vrste del uporabite za izračun plačilne liste z vpisanimi urami ali dodatke, ki nimajo ur. To
pomeni, da za pravilno izdelavo in izračun posameznih dodatkov (položajni dodatek, dodatek na delovno
dobo, dodatek na stalnost …) ne vpisujete kot dodatke v odstotkih na vrednost rednega dela, temveč so
to samostojne postavke s svojo predpisano šifro in z vrednostjo brez vpisnega števila ur na plačilni listi.

Pravilne vrste del s predpisanimi oznakami so ključnega pomena za pravilno izdelavo XML-datoteke. Vse
postavke na plačilni listi morajo imeti predpisane oznake za pravilno izdelavo XML-datoteke.

Nastavitev šifre poročevalca
za izplačilo plač za javni
zavod.

Nastavitev začetne številke
paketa za elektronsko oddajo
podatkov

Obstoječe ali novo odprte vrste del
morajo imeti obvezno v nazivu
predpisane oznake za pravilno
izdelavo plačilne liste in XML-datoteke.
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Vrste odbitkov in dodatkov
Za pravilen izračun plače ter izpis plačilne liste in datoteke XML za AJPES morate odbitkom in dodatkom
določiti predpisane oznake na začetku naziva. Vsebina struktur je predpisana (Uradni list RS 33/2009).

POMEMBNO!
Osnovni pred nastavljeni odbitki in dodatki (do št. 5, ter 96–99) so obvezni za uporabo z obstoječimi
šiframi, druge odbitke ali dodatke pa lahko odpirate samostojno z novimi šiframi.
Pravilni odbitki in dodatki s predpisanimi oznakami so ključnega pomena za pravilno izdelavo datoteke
XML. Vse postavke na plačilni listi morajo imeti predpisane oznake za pravilno izdelavo datoteke XML.

Izdelava XML datoteke ISPAP
Datoteka se izdela ob pripravi obrazcev za plače. Pri prikazu podatkov se prikaže okno za izbiro vrste
transakcije XML datoteke oddate na spletni portal eDAVKI.

NASVET:
Vsebino podatkov izdelane XML datoteke oddate elektronsko na AJPES. Dodatne informacije o načinu in
vsebinah oddaje podatkov najdete na spletni strani AJPES:
http://www.ajpes.si/Statistike/Place_javni_sektor/Predlozitev

Obstoječi osnovni odbitki in dodatki morajo
imeti obvezno v nazivu predpisane oznake
za pravilno izdelavo plačilne liste in
datoteke XML.

http://www.ajpes.si/Statistike/Place_javni_sektor/Predlozitev
http://www.ajpes.si/Statistike/Place_javni_sektor/Predlozitev
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Izpis plačilnih list
Izpisu plačilnih list zaposlenih so dodane nove postavke, ki se izpolnijo glede na vnesene podatke v
lastnostih kadrov, ki se po novem izpisujejo na plačilnih listah vseh zaposlenih v javnem sektorju.

Obračunski del plače izdelate po klasičnem postopku za izračun plač. Posamezne predpisane postavke
zgornjega dela pa morate zaradi specifičnosti podatkov izpolniti na plačilni listi ročno po prenosu v Excel.
Plačilna lista vsebuje običajne obračunske podatke plače, posamezne pomembnejše postavke pa so tudi
označene s predpisanimi oznakami (Z070, Z280, Z300 …).
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