
1 
 

Spremembe sistema plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) 

 

V skladu z objavo Zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v 

javnem sektorju (ZSPJS-R) ter Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in 

drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 

1. junija 2013 do 31. 12. 2014, v Ur.l. št. 46/2013, dne 29. 5. 2013, smo pripravili 

ustrezne spremembe v programu Plače. 

Obvezno morate imeti zadnji obračun plač, regresa ali poračun ažuriran. Nato 

si naložite novo verzijo programa Plače, ki mora biti datirana z dnem 21. 6. 2013 

ali novejša. Po uspešni menjavi verzije si preko menija 5.F.A. Nastavitev 

podatkov za javne zavode (SPJS) naložite nove formule.  

Nova verzija programa vam bo avtomatsko ponastavila lestvico plačnih razredov in 

lestvico premij KDPZ. Obvezno pa morate za ponastavitev premij KDPZ pri 

zaposlencih pognati meni 2.B.4. Popravek višine premij KDPZ pri delavcih. 

Avtomatsko bo popravljen tudi izračun dodatka za delovno dobo za ženske z nad 25 

let delovne dobe. Izračun dodatka je vezan na obdobje izplačila (mesec.leto) v 

meniju 1.3. Obračunavanje (pred 06-2013 se računa po starem). 

Zakon je tudi znižal in poenotil za celotni javni sektor ne glede na panožne pogodbe, 

procent za obračun Boleznine v breme delodajalca. Za Boleznine v breme 

delodajalca je večina do sedaj uporabljala G020 (90%), po novem se uporablja G030 

oz. VP 253 (80%). Za Poškodbe, ki niso povezane z delom v breme delodajalca je 

večina do sedaj uporabljala G051 (90%), po novem se uporablja G050 oz. VP 262 

(80%). Pri tem poudarjamo, da se spreminja le višina nadomestila, osnova za 

izplačilo nadomestila pa ostaja nespremenjena in je odvisna od določila vsake 

posamezne kolektivne pogodbe. 

Spremenijo se zneski dodatka za specializacijo po univerzitetnem 

izobraževanju, magisterij znanosti ali doktorat in sicer za 50% obstoječe višine. 

Nova višina za specializacijo znaša 23,27 EUR, za magisterij 36,21 EUR in za 

doktorat 59,47 EUR. Te zneske mora uporabnik popraviti ročno, in sicer pri 

zaposlencu, v meniju 2.1., na zavihku 2. Obračun!!! 

Popravek Metodologije, ki je bila tudi objavljena pred kratkim, je prinesla nekaj 

dodatnih VP-jev, nekaj pa so jih črtali iz nabora podatkov. 

 


