
 

RAČUNSKE IN LOGIČNE KONTROLE ZA 
RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE 2018 

 
 
1. OPIS NAPAK, KI JIH JAVI APLIKACIJA 
  
Št.     Napaka       Opis napake 
N1  (T)            EMŠO zaposlene osebe ni pravilna  
N2  (T)            Datum AOP001 je napačen - oseba ne sme biti rojena pred 1.1.1933 (pod določeno 

          mejo) 
N3  (T)            Datum AOP002 je napačen - datum pričetka dela je napačen oz. oseba je pričela 

          delati po obdobju opazovanja (nad določeno mejo) 
N4  (T)           Obstaja podatek o vsaj enem izplačilu v AOP004, AOP005 ali AOP006 in ni 

          podatka  o bruto plači (AOP003) 
N5  (T)           Posamezno izplačilo v AOP004, AOP005 ali AOP006 ne sme biti večje od bruto 

          plače (AOP003) 
N6  (L)           Bruto plača za oktober 2018 ne sme biti večja od 20.000 EUR 
N7  (L)           Izplačilo za nadure ne sme biti večje od 50 % bruto plače 
N8  (L)           Izplačilo dodatkov za delo v posebnih pogojih ne sme biti večje od 50 % bruto 

          plače 
N9  (L)           Izplačila za manj kot 100% plačano odsotnost ne smejo biti večja od 70 % bruto 
                             plače 
N10  (T)           Obstaja podatek o bruto plači in ni podatka o številu plačanih ur ali obratno 
N11  (T)           Obstaja podatek o številu plačanih nadur in ni podatka o izplačilu za nadure ali 
                             obratno 
N12  (T)           Obstaja podatek o številu plačanih ur za manj kot 100% plačano odsotnost in ni 

                          podatka o izplačilu za manj kot 100% plačano odsotnost ali obratno 
N13  (T)           Obstaja podatek o številu plačanih nadur in ni podatka o številu plačanih ur 
N14  (T)           Obstaja podatek o številu plačanih ur za manj kot 100% plačano odsotnost in ni 

      podatka o številu plačanih ur 
N15  (T)           Število plačanih nadur ne sme biti večje od števila plačanih ur 
N16  (T)           Število plačanih ur za manj kot 100% plačano odsotnost ne sme biti večje od števila 

      plačanih ur 
N17  (L)           Število plačanih ur ne sme biti večje od 200 ur 
N18  (L)           Število plačanih ur ne sme biti večje od 300 ur, pri čemer obstaja podatek o 

      plačanih nadurah 
N19  (L)           Število plačanih nadur ne sme biti večje od 30 ur 
N20  (T)           Obstaja podatek o bruto plači za oktober 2018 in ni podatka o bruto plači za leto 

       2018 
N21  (T)           Podatek o bruto plači za leto 2018 je manjši od podatka o bruto plači za oktober 

       2018 
N22  (T)           Obstaja podatek o izplačilu v AOP011 in ni podatka o bruto plači 
N23  (T)           Obstaja podatek o izplačilu v AOP012 in ni podatka o bruto plači 
N24  (T)           Izplačilo v AOP 011 ne sme biti večje od bruto plače 
N25  (T)           Izplačilo v AOP 012 ne sme biti večje od bruto plače 
N26  (L)           Izplačilo v AOP 011 ne sme biti večje od 60% bruto plače 
N27  (L)           Izplačilo v AOP 012 ne sme biti večje od 70% bruto plače 
N28  (T)           Obstaja podatek o bruto plači in ni podatka o številu plačanih ur ali obratno 
N29  (T)           Obstaja podatek o številu plačanih nadur in ni podatka o številu plačanih ur 
N30  (T)           Število plačanih nadur ne sme biti večje od števila plačanih ur 
N31  (L)           Število plačanih ur ne sme biti večje od 2400 ur (200 ur na mesec) 
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N32  (L)         Število plačanih ur ne sme biti večje od 3600 ur (300 ur na mesec), pri čemer 
    obstaja podatek o plačanih nadurah 

N33  (L)         Število plačanih nadur ne sme biti večje od 300 ur (25 ur na mesec) 
N34  (L)         Znesek izplačanega regresa za 2018 ne sme biti večji od 1.500 EUR 
N35  (L)         Število dni rednega letnega dopusta ne sme biti večje od 60 dni 
N36  (L)         Izplačilo v AOP 017 ne sme biti večje od 40% bruto plače 
N37  (L)         Izplačilo v AOP 018 ne sme biti večje od 70% bruto plače 
N38  (L)         Izplačilo v AOP 019 ne sme biti večje od 60% bruto plače 
N39  (T)         Podatek o bruto plači v letu 2018 ne sme biti 0 
N40  (T)         Starost osebe ob začetku dela ne sme biti manjša od 15 let 
N41  (T)         Število plačanih nadur v letu 2018 ne sme biti manjše od števila plačanih nadur v 

    oktobru 2018 
N42  (T)         Število plačanih ur v letu 2018 ne sme biti manjše od števila plačanih ur v oktobru 

     2018 
N43  (T)         Izplačila za manj kot 100% plačano odsotnost v letu 2018 ne smejo biti manjša od 

    izplačil za manj kot 100% plačano odsotnost v oktobru 2018 
N44  (T)         Bruto plača za oktober 2018 ne sme biti večja od 50.000 EUR 
N45  (T)         Število plačanih nadur v oktobru 2018 ne sme biti večje od 200 ur 
N46  (T)         Število plačanih ur v oktobru 2018 ne sme biti večje od 300 ur, če je število nadur 

    enako 0 
N47  (T)         Število plačanih ur v oktobru 2018 ne sme biti večje od 400 ur, če je število nadur 

    večje od 0 
N48  (T)         Število dni rednega letnega dopusta ne sme biti večje od 100 dni 
N49  (L)         Ni bilo izplačil stroškov za prehrano 
N50  (L)         Ni bilo izplačil stroškov prevoza na delo in z dela 
N51  (L)         Regres za letni dopust ni bil izplačan 
N52  (T)         Povprečna plačana ura za oktober 2018 ne sme biti manjša od 0,5 EUR 
N53  (T)         Povprečna plačana ura za leto 2018 ne sme biti manjša od 0,5 EUR 
N54  (T)         Povprečna plačana nadura za oktober 2018 ne sme biti manjša od 0,5 EUR 
N55  (T)         Če je bil izplačan regres za letni dopust, zaposleni osebi pripada tudi dopust 
N56  (L)         Če zaposleni osebi pripada dopust, mora biti izplačan tudi regres za letni dopust 
N57  (T)         Izplačana bruto plača za leto 2018 ne sme preseči 1.000.000 EUR 
N58  (T)         Izplačan regres za letni dopust za leto 2018 ne sme preseči 100.000 EUR 
N59  (T)         Število plačanih ur za leto 2018 ne sme preseči 10.000 ur. 
 
(T) – težka napaka; obrazca ni mogoče oddati dokler napaka ni odpravljena 
 
(L) – lahka napaka; obrazec je mogoče oddati, če se potrdi, da ne gre za napako 
 
Dodatna pojasnila: 
 
Napake N1, N2 in N40 se nanašajo na podatke o zaposleni osebi. 
 
Napake N3-N19, N44-N47, N52 in N54 se nanašajo na podatke za oktober 2018. 
 
Napake N22-N39, N48-N51, N53 in N55-N56 se nanašajo na podatke za leto 2018. 
 
Napake N20-N21 in N41-N43 se nanašajo na razmerja med podatki za oktober 2018 in podatki za leto 
2018.  
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2. RAČUNSKA OBLIKA KONTROL 
(Kontrole so opisane v obliki, kdaj je napaka) 
 
Primer: N020 AOP 003 > 0 in AOP010 = 0 pomeni napako, kadar je AOP003 večji od nič in 
hkrati AOP010 enak nič. 
 

N1  (T)  
Polji 1-2: ne smeta biti manjši od 01 in večji od 31 
Polji 3-4: ne smeta biti manjši od 01 in večji od 12 
Polja 5-7: je lahko med 924 in 999 in med 000 in 004 
Polji 8 in 9: mora biti 50 
Polja 10-12 nimajo omejitev, lahko so od 000 do 999 
Polje 13 se kontrolira po modulu 11. 
 
N2  (T) Datum rojstva < 01011933 (gre za datumsko polje DDMMLLL) 1 
N3  (T) AOP002 > 01012019  (gre za datumsko polje DDMMLLL) 1 
N4  (T) AOP004 > 0 in AOP003 = 0 ali AOP005 > 0 in AOP3 = 0 ali AOP006 > 0 in AOP3 = 0 
N5  (T) AOP004 > AOP003 ali AOP005 > AOP003 ali AOP006 > AOP003 
N6  (L) AOP003 > 20000 
N7  (L) AOP004 > AOP003*0,5 
N8  (L) AOP005 > AOP003*0,5 
N9  (L) AOP006 > AOP003*0,7 
N10  (T) AOP003 > 0 in AOP007 = 0 ali AOP007 > 0 in AOP003 = 0 
N11  (T) AOP004 > 0 in AOP008 = 0 ali AOP008 > 0 in AOP004 = 0 
N12  (T) AOP006 > 0 in AOP009 = 0 ali AOP009 > 0 in AOP006 = 0 
N13  (T) AOP008 > 0 in AOP007 = 0 
N14  (T) AOP009 > 0 in AOP007 = 0 
N15  (T) AOP008 > AOP007 
N16  (T) AOP009 > AOP007 
N17  (L) AOP008 = 0 in AOP007 > 200 
N18  (L) AOP008 > 0 in AOP007 > 300 
N19  (L) AOP008 > 30 
N20  (T) AOP003 > 0 in AOP010 = 0 
N21  (T) AOP010 < AOP003 
N22  (T) AOP011 > 0 in AOP010 = 0 
N23  (T) AOP012 > 0 in AOP010 = 0 
N24  (T) AOP011 > AOP010 
N25  (T) AOP012 > AOP010 
N26  (L) AOP011 > AOP010*0,6 
N27  (L) AOP012 > AOP010*0,7 
N28  (T) AOP010 > 0 in AOP013 = 0 ali AOP013 > 0 in AOP010 = 0 
N29  (T) AOP014 > 0 in AOP013 = 0 
N30  (T) AOP014 > AOP013 
N31  (L) AOP014 = 0 in AOP013 > 2400 (200 na mesec) 
N32  (L) AOP014 > 0 in AOP013 > 3600 (300 na mesec) 
N33  (L) AOP014 > 300 (25 na mesec) 
N34  (L) AOP015 > 1500 
N35  (L) AOP016 > 60 
N36  (L) AOP017 > AOP010*0,4 
N37  (L) AOP018 > AOP010*0,7 

                                                 
1 Pri N2 in N3 je potrebno preverjati tudi če je DD med 01 in 31, MM med 01 in 12 in LLLL manjše od 1933 
(N2) oz. večje od 2019 (N3) 
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N38  (L) AOP019 > AOP010*0,6 
N39  (T) AOP010 = 0 
N40  (T) AOP002 < Datum v AOP001 + 15 let 
N41  (T) AOP014 < AOP008 
N42  (T) AOP013 < AOP007 
N43  (T) AOP012 < AOP006 
N44  (T) AOP003 > 50000 
N45  (T) AOP008 > 200 
N46  (T) Če je AOP008 = 0 in AOP007 > 300 
N47  (T) Če je AOP008 > 0 in AOP007 > 400 
N48  (T) AOP016 > 100 
N49  (L) AOP018 = 0 
N50  (L) AOP019 = 0 
N51  (L) AOP015 = 0 
N52  (T) AOP003 / AOP007 < 0,5 
N53  (T) AOP010 / AOP013 < 0,5 
N54  (T) AOP004 / AOP008 < 0,5 
N55  (T) AOP015 > 0 in AOP016 = 0 
N56  (L) AOP016 > 0 in AOP015 = 0 
N57  (T) AOP 010 > 1000000 
N58  (T) AOP015 > 100000 
N59  (T) AOP013 > 10000 

 
 
 
Dodatna pojasnila: 
 
(T) – težka napaka; obrazca ni mogoče oddati dokler napaka ni odpravljena 
 
(L) – lahka napaka; obrazec je mogoče oddati, če se potrdi, da ne gre za napako 


