Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Strokovna skupina za informacijski sistem za
posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem
sektorju

Navodilo za izdelavo XML datoteke glede na Pravilnik o metodologiji
za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in
številu zaposlenih v javnem sektorju
Datum navodila: 20. 6. 2017
Verzija navodila: 4.02

Uvod
Navodilo za izdelavo XML datoteke se uporablja kot dopolnitev Osnovne strukture XML datoteke za
ISPAP, ki je objavljena na portalu AJPES na strani »Za razvijalce programske opreme«.
Seznam popravkov in dopolnitev
Verzija
navodila

Datum
spremembe

1.02

16.04.2004

Dopolnitev pravila za izpolnjevanje podatka Pretvornik.

1.03

4.05.2004

Sprememba pravila izpolnjevanja podatka Oznaka. Dodane
povezave do uporabnih datotek.

1.04

5.05.2004

1.05

18.05.2004

Napaka v navodilu – dvojna vrstica AjpesDokument v poglavju
»Osnovna struktura podatkov«.

1.06

25.05.2004

Popravek pravila za storniranje podatkov (Stornira se celotni paket).

Opis spremembe

Sprememba pravila izpolnjevanja podatka Oznaka=1 – Storno.
Sprememba aktiviranja transformacijske datoteke.

• popravek XML strukture v sklopu podatkov SkupnaIzpl
(sprememba imena Vrstelzpl v VrsteSkupIzpl),
1.07

1.08

1.09

1.10

22.06.2004

13.03.2006

29.03.2006

18.04.2006

•

nov vzorec XML datoteke,

•

nova kontrolna shema,

•

nova transformacijska datoteka.

•

v podatek Neto plača se vpiše znesek neto plače I,

•

dopolnitev sklopa podatkov o delovnem mestu z novimi podatki,

•
•

nov vzorec XML datoteke,
nova kontrolna shema,

•

nova transformacijska datoteka.

•

sprememba v podatku šifre poročevalca SifraPorocevalca

•

v podatek StUr se vpisujejo normirane ure,

•

nova kontrolna shema.

• popravljena kontrolna shema glede na navodila izpolnjevanja
podatkov dan, mesec, leto,
•

nov vzorec XML datoteke.
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1.20

6.07.2006

Popravljen je opis posameznih polj OsnPlaca in PlacaNeso v okviru
sklopa podatkov »Delovno mesto«.

2.00

20.12.2007

• XML struktura je dopolnjena z elementi PrimZnes2, SkupRaz,
DelZap, DelPlaca,
• spremenjen je opis elementa PlacaZad.

2.01

3.01.2008

•

popravek opisa pri elementu PrimZnes2,

•

popravek XSL datoteke – opis elementov PrimZnes2, PlacaZad,

•

popravek url naslova XSL in XSD v vzorčni XML datoteki.

2.02

15.01.2008

XML struktura je v sklopu »Delovno mesto« dopolnjena z elementi
PlacaNeso2, PlacaNeso3, PlacaNeso4, PlacaObr2, PlacaObr5.

2.03

22.01.2008

Popravek v opisu elementov OsnPlaca, PlacaNeso.
Vsi elementi v sklopu »Delovno mesto« bodo/so postali obvezni
zaradi poenotenja XML strukture:

2.03.01

21.04.2008

•

nova kontrolna shema,

• ostala navodila niso spremenjena.
Dopolnjen opis elementa Pretvornik v sklopu podatkov
»Obracunski«.
V sklopu »Delovno mesto« je:
2.04

2.04.01

2.04.02

8.07.2008

•

ukinjena obveznost vseh elementov,

•

obvezni so le: SifraDM, PlacRaz in OsnPlaca.

•

dodani so novi elementi.

23.07.2008

V sklopu »Delovno mesto« je spremenjen opis polja ZSSloV1
povečanje osnovne plače po drugem stavku drugega odstavka 59.
Člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Z560); vrednost izražena v
znesku; dodana sta elementa IndPovecPedag faktor za izračun
povečane pedagoške oziroma učne obveznosti (Z600) in
VredPovecPedag vrednost povečanja pedagoške oziroma učne ure
(Z601).

25.08.2008

V sklopu »Delovno mesto« sta dodana elementa IndDodTedObv
faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti
visokošolskih učiteljev in sodelavcev (Z602) in VredDodTedObv
mesečna vrednost dodatne tedenske pedagoške obveznosti (Z603).
V obračunskem sklopu je dopolnjen opis elementa NtoIzpl. Za
delovna mesta, označena s črko T, je neto izplačilo za delo v tujini
enako Z490.

2.05

1.05.2009

V sklopu »Delovno mesto« je dopolnjen opis elementa OsnPlaca. Za
delovna mesta, označena s črko T, je osnovna plača za delo v tujini
enaka Z470 X Z450. Dodana sta elementa VredZmanjPedag (Z604),
s katerim se označuje vrednost zmanjšanja mesečne pedagoške
oziroma učne obveznosti in OdbPlacFunkc (Z610), s katerim je
prikazan odbitek osnovne plače funkcionarja po ZZZPF 4% od Z070.
• Podatek OsnPlaca osnovna plača za obračun (Z070) mora biti
izpolnjen (večji od 0 ali enak 0). Vrednost podatka OsnPlaca
osnovna plača za obračun (Z070) je lahko le ena od celoštevilčnih
vrednosti iz šifranta plačnih razredov, veljavnih na dan obračuna.

2.06

1.01.2010

• Če se poroča podatek PlacaKraj osnovna plača za krajši delovni
čas (Z071), potem mora biti podatek PlacaKraj večji od 0 ali enak 0.
Vrednost podatka je lahko le ena od celoštevilčnih vrednosti iz
šifranta plačnih razredov, veljavnih na dan obračuna.
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• V kolikor je vrednost podatka DelZap delež zaposlitve na
delovnem mestu (Z550) enaka 100, potem mora podatek PlacaPrev
prevedena osnovna plača (Z105) obstajati v šifrantu plačnih
razredov, veljavnih na dan obračuna.
• V kolikor je razlika Z070_PR – Z105_PR večja od 4, potem se
mora podatek PlacaKore (Z106) obvezno poročati.
•
V kolikor je vrednost podatka DelZap delež zaposlitve na
delovnem mestu (Z550) enaka 100 in v kolikor se podatek PlacaKore
korekcijska osnovna plača (Z106) poroča, potem mora vrednost
podatka PlacaKore obstajati v šifrantu plačnih razredov, veljavnih na
dan obračuna.
• V kolikor se podatek PlacaKore korekcijska osnovna plača (Z106)
poroča, potem mora biti podatek PlacaKore večji od podatka
PlacaPrev prevedena osnovna plača (Z105).
• Podatek PlacaPrev prevedena osnovna plača (Z105) mora biti
večji od 0, razen tedaj, če se podatek SifraDM začne s črko B.
• Podatek SifraNaziv šifra naziva (Z371) mora biti večji od 0 ali
enak 0.
•
V sklopu obračunskih podatkov se lahko poroča samo ena od
vrednosti pod A ali B:
A. Povprečna mesečna delovna obveznost (Z050) in mesečna
delovna obveznost (Z051).
B. Povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas
(Z052) in mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas (Z053).
• V sklopu podatkov Delovno mesto so obvezni elementi:
SifraDM, SifraNaziv, PlacRaz, PlacRazFJU, VredPlacRaz, DelZap,
DelPlaca. Poroča se lahko samo ena od vrednosti, navedenih v
naslednjih alinejah (ali C ali D ali E ali F ali G ali H):

3.00

25.09.2012

C.

Osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja
– FJU (Z070),

D.

Znižana osnovna plača FJU (Z116),

E.

Zvišana osnovna plača FJU (Z118),

F.

Osnovna plača za pripravnika (Z580),

G.

Zvišana osnovna plača FJU (Z591), Zvišana osnovna
plača FJU (Z592),

H.

Zvišana osnovna plača FJU (Z592).

• V sklopu podatkov Delovno mesto se dodajo naslednji elementi:
VredPlacRaz (Z073), ZvisanjeOsnPlac (Z593), ZvisanaOsnPlac
(Z592), PlacRazFJU (Z380),OdbitDiscpl (Z611), <dbitZintPK (Z620)
in IndZivStr (Z450).
Sistem ISPAP vsebuje tudi veljavne kontrole za preverjanje storno
XML datotek. Ob povezavi na sistem e-Pooblastil bo stornacija
možna samo direktno preko ISPAP aplikacije, zato kontrole S01, S02
in S03 niso več potrebne, spremeni se tudi kontrola 106, ki bo po
novem dovoljevala samo redne in testne transakcije. Zaradi prehoda
na e-Pooblastila se spremenijo tudi opisi kontrol 101 in 102.

Spremenjene in dodane so kontrole podatkov (Šifrant
ISPAP_veljavnost od 1.11.2012)
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3.01

16.10.2012

• Popravek polja PlacRazFJU v vzorčni XML shemi (brez
decimalnih mest).
• Vzpostavljeno je testno okolje s kontrolami, ki so tu že zavezujoče,
v sami aplikaciji ISPAP pa bodo v obdobju od 1.11.2012 do 1.1.2013
opozorilne; do testnega okolja lahko dostopate na osnovi veljavne
vloge za poročanje podatkov ISPAP (glej tudi »Priprava za delo« na
spletni strani predložitve in »Povezave« v tem dokumentu).
• V sklopu obračunskih podatkov je spremenjen opis polja
PovpMesObvez, dodana so 3 nova polja:
MesObvez, PovpMesObvezSkr in MesObvezSkr.
• V sklopu obračunskih podatkov se mora poročati vrednosti pod A
ali vrednosti pod B:
A. PovpMesObvez povprečna mesečna delovna obveznost (Z050) in
MesObvez mesečna delovna obveznost (Z051) ali

3.02

25.10.2012
B. PovpMesObvezSkr povprečna mesečna delovna obveznost za
krajši delovni čas (Z052) in MesObvezSkr mesečna delovna
obveznost za krajši delovni čas (Z053).
• Ker so dodane nove kontrole in polja, sta spremenjena kontrolna
shema in vzorec.
• Aplikacija je vezana na e-Pooblastila z novim načinom stornacije
(glej opis polja Oznaka).
• V sklopu podatkov o vrstah izplačil je dodano polje StNormUr in
spremenjen opis polja Stur ter dodane nove kontrole.

3.03

7.12.2012

• Spremenjena je kontrolna shema in vzorec.
• Opis polj je dopolnjen s šifro Z iz Uredbe o enotni metodologiji in
obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

3.04

4.0

24.12.2013

1.07.2014

V sklopu podatkov Zavezanec v polju Oznaka je dodana nova
vrednost 3 – izplačilo tretje četrtine nesorazmerij. Pri poročanju
izplačila razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij plač v
javnem sektorju se upoštevajo naslednje kontrole: 101, 102, 103,
106, od 201 do 211, od 301 do 308, od 401 do 410 in od 501 do 508.
V sklopu podatkov o delovnem mestu so dodana nova polja – opis
polj je dopolnjen s šiframi Z v skladu z Uredbo o enotni metodologiji
in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 24/14 in 52/2014):
 za poročanje podatkov o virih financiranja
BtoZnProracunDrzava,BtoZnProracunObcina,
BtoZnSredstvaZzzsZpiz, BtoZnSredstvaEU,
BtoZnDrugaJavnaSredstva,
BtoZnSredstvaNaTrgu,BtoZnNejavnaSredstva,
BtoZnSredstvaFinanciranjeJavnihDel, BtoZnNamenskaSredstva;
 matična številka enote v sestavi poslovnega subjekta Maticna –
upošteva se nova kontrola 212 in 348;
 dodana so nova delovna mesta za zaposlene, ki opravljajo javna
dela od JD00001 do JD00007- ne upoštevajo se kontrole 108/4,
108/5, 108/6, 306, 328 in 348/6;
V sklopu podatkov »Kontrolni« so dodane kontrole na vrste izplačil
E, G, in O ter na vire financiranja od Z621 do Z629.
Dodan je nov sklop s podatki kadrovskega načrta za poročanje
števila zaposlenih po virih financiranja. Dodana nova polja so:
KadrovskiNacrt, KadrovskiNacrtZavezanecSifraPU, NazivPU,
Eposta, MesKadr, LetoKadr, Oznaka, NapotitevOznakaNapotitve,
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StZapProracunDrzava,StZapProracunObcina,
StZapSredstvaZzzsZpiz,StZapSredstvaEU,
StZapDrugaJavnaSredstva, StZapSredstvaNaTrgu,
StZapNejavnaSredstva, StZapSredstvaFinanciranjeJavnihDel,
StZapNamenskaSredstva.
Spremenjena je kontrolna shema in vzorec.
Dodane so nove kontrole, ki so objavljene v Šifrantu ISPAP.
Spremembe začnejo veljati 1. 8. 2014 pri poročanju podatkov za
obdobje 07/2014.

4.01

25.07.2014

Dodan je nov vir financiranja (Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač
v javnem sektorju, Uradni list RS, št. 52/14 in Pravilnik o metodologiji
za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in
številu zaposlenih v javnem sektorju, Uradni list RS, št. 52/14) in
sicer:
 Z631 – sredstva za zaposlene za podlagi Zakona o ukrepih za
odpravo posledic žleda med 30. Januarjem in 10. Februarjem 2014 –
BtoZnSredstvaZled.
V sklopu s podatki kadrovskega načrta za poročanje števila
zaposlenih po virih financiranja je dodano novo polje:


StZapSredstvaZled.

Podatek o plačnem razredu za delovna mesta vrste JD (javna dela)
ni obvezen.

Za poročanje plač in drugih prejemkov javnih uslužbencev za delo v
tujini:
∙ je v sklopu Zavezanec dodano novo polje StKoledarskiDniObr,
∙ so v sklopu Delovno mesto dodana polja ReferencnaSifraDM,
ReferencnaSifraNaziv, StUrZmanjsanegaObsega, ZnesDrugihDrzav,
∙ je v sklopu Vrste izplačil in Skupne vrste izplačil dodano novo polje
StDniTujina.

4.02

1.07.2017

V skladu z Uredbo o spremembah Uredbe o plačah in drugih
prejemkih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št 38/16) so
dodana nova delovna mesta z oznako T.
Pri delovnih mestih z oznako T se ne upoštevajo kontrole: 108/3,
108/5, 108/6, 306, 328, 336/2, 336/4 in 348/6.
Dodane so nove kontrole: 108/17, 336/13, in 376 – kontrole veljajo le
v primeru poročanja plač in drugih prejemkov za delo v tujini
(delovna mesta z oznako T).
V skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v JS (Uradni list
RS, št 70/16) so dodane nove vrste izplačil za poročanje plač in
drugih prejemkov v tujini.
Spremembe začnejo veljati 1. 7. 2017 pri poročanju podatkov za
obdobje 06/2017.

Zadnje spremembe in dopolnitve so v dokumentu označene z rumeno barvo.

Posredovanje podatkov
Podatke lahko pripravi zavezanec zase ali pa pooblaščenec, ki pripravlja podatke za enega ali več
zavezancev. Vsak zavezanec mora biti vpisan v okviru sklopa z imenom Zavezanci.
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Nivoji podatkov
Podatki so v XML datoteki zapisani v petih nivojih:
IDENT
ZAVEZANCI
ZAVEZANEC
OBRAČUNI
DELOVNO(a) MESTO(a)
VRSTE IZPLAČIL
SKUPNA IZPLAČILA – sklop podatkov ni obvezen
VRSTE IZPLAČIL
KONTROLNI
KADROVSKI NAČRT
KADROVSKI NAČRT ZAVEZANEC
NAPOTITEV
Osnovna pravila zapisa nekaterih tipov podatkov:
•
Datumska polja se vpisujejo v obliki LLLL-MM-DD
•
Polje za čas se vpisuje v obliki UU:MM:SS
•
Numerična polja se vpisujejo brez ločila tisočic, decimalno ločilo je . (pika)

Osnovna struktura podatkov:
Identifikacija pošiljatelja
V tem delu se poročajo podatki o pošiljatelju. Sklop označimo s kratkim imenom projekta ISPAP –
glej Osnovno strukturo XML datoteke ISPAP.
Zahtevana so naslednja polja:
<Datum>
datum posredovanja obračuna
<Ura>
ura posredovanja obračuna
<StevilkaPaketa>
trimestna zaporedna številka paketa v okviru koledarskega leta iz polja
Datum. V prehodu na novo leto se ponovno številči od 1 naprej.
Od 1. 11. 2012 podatek ni obvezen.
<SifraPorocevalca>
petmestna šifra, ki jo je AJPES dodelil vsakemu poročevalcu (osebi, ki pošilja
podatke)
Od 1. 11. 2012 podatek ni obvezen.
<ImeDatoteke>
ime datoteke, ki jo poročevalec pripravi za prenos
Od 1. 11. 2012 podatek ni obvezen.

Podatki o zavezancu
Ta sklop vsebuje podatke o proračunskem uporabniku, ki je vključen v XML datoteko. V eni XML
datoteki so lahko podatki za enega ali več zavezancev. V datoteki je obvezen vsaj en izmed sklopov
podatkov Zavezanci ali KadrovskiNacrt.
Zavezanec
K vsakemu zavezancu je potrebno obvezno vpisati pravilno šifro proračunskega uporabnika
(SifraPU). Poleg osnovnih podatkov o zavezancu vsebuje ta sklop tudi kontrolne podatke za
namen kontrole pravilnosti podanih obračunov. Izpolnjena morajo biti vsa polja, razen polja
StKoledarskiDniObr, ki ga poročajo le tisti proračunski uporabniki, ki izplačujejo plače in druge
prejemke za delo v tujini – delovno mesto šifre T.
Znotraj tega sklopa podatkov so zahtevana naslednja polja:
<SifraPU>
5-mestna šifra proračunskega uporabnika
<NazivPU>
naziv proračunskega uporabnika iz šifranta PU

6

Z350

naslov elektronske pošte odgovorne osebe proračunskega
uporabnika
<MesObr>
mesec obračuna (od 01 do 12)
Z010
<LetoObr>
leto obračuna
Z010
<StKoledarskiDniObr> Število koledarskih dni v mesecu napotitve (podatek se poroča le
Z062
za delo v tujini – delovno mesto šifre T)
<DanIzpl>
dan izplačila
<MesIzpl>
mesec izplačila
<LetoIzpl>
leto izplačila
<Oznaka>
Oznaka obračuna za celoten sklop podatkov zavezanca:
0 – redna transakcija za poročanje zavezanca v AJPES
1 – storno transakcija za izločanje rednih transakcij
Od 1. 11. 2012 se oznaka »1« za storno transakcijo ne
uporablja več. Stornacija je možna samo direktno prek
aplikacije ISPAP:
Poročevalec v spletni aplikaciji ISPAP (med poslanimi XML
datotekami) poišče datoteko s podatki, ki jih želi
stornirati/popraviti. V vrstici z izbrano datoteko izbere
aktivno povezavo »storniraj«. S podpisom paketa je datoteka
stornirana.
2 – testna transakcija za namen testiranja poslanih podatkov.
Testni podatki niso predmet nadaljnjih obdelav in v sistemu ne
zasedejo številke paketa.
3 – izplačilo tretje četrtine nesorazmerij
V XML datoteki je dovoljeno pripraviti podatke le z eno oznako
(ni dovoljena kombinacija oznak 0, 2 in 3).
<Obracunski>
sklop obračunskih podatkov. Vsak sklop je označen z zaporedno
številko od 1 do n ".
<Kontrolni>
Kontrolni sklop podatkov v katerem so zahtevani naslednji kontrolni
podatki:
• StObrac - število vseh obračunskih segmentov v okviru
zavezanca
• StVI
- število vrst izplačil v vseh obračunskih
segmentih v okviru zavezanca
• Vsota - segment s kontrolnimi vsotami, ki vsebuje
vsote bruto in neto izplačil iz vseh obračunskih
segmentov za posamezne vrste izplačil A, B, C,
D, E, G in O (Vsota Vrsta="A") v okviru
zavezanca (Podatki o izplačilih so opisani v
obračunskem segmentu). V segmentu s
kontrolnimi vsotami je treba upoštevati le vrste
izplačil iz sklopa DelMesto.
•
Bto
- vsota bruto zneskov izplačil za posamezen tip
izplačil
•
Nto
- vsota neto zneskov izplačil za posamezen tip
izplačil
<Eposta>

Osnovni podatki o obračunu
Vsak zavezanec lahko izkazuje enega ali več obračunov, ki so oštevilčeni z zaporedno številko od
1 do n.
Posamezna polja v obračunskem sklopu so:
<DSZapos>
davčna številka zaposlenega
<PovpMesObvez>
povprečna mesečna delovna obveznost izražena v številu ur
<PovpMesObvezSkr>
<MesObvez>
<MesObvezSkr>

povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni
čas izražena v številu ur
mesečna delovna obveznost izražena v številu ur
mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas
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Z360
Z050
Z052
Z051
Z053

<ValIzpl>
<Tecaj>

<DrzavaZapos>
<Pretvornik>

<BtoPlaca>
<BtoBtoPlaca>
<OsnPrisp>
<OsnDav>
<NtoPlaca>
<NtoIzpl>
<DelMesto>

<SkupnaIzpl>

izražena v številu ur
oznaka valute izplačila plače po standardu ISO 4217 (šifrant je
objavljen na spletni strani AJPES)
srednji tečaj Banke Slovenije za valuto izplačila. Pri valuti
izplačila EUR vpišemo vrednost 1.00. Tečaja ne zaokrožamo.
Decimalno ločilo je pika.
numerična šifra države zaposlitve javnega uslužbenca (npr. 705 Z520
- Slovenija - šifrant je objavljen na spletni strani AJPES)
indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov pretvornik za delo v tujini. Če je država zaposlenega 705, je
pretvornik 0, v nasprotnem primeru je pretvornik v razponu kot
določa Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev
za delo v tujini.
bruto plača in nadomestila
bruto bruto plača
osnova za izračun prispevkov
osnova za izračun davkov od osebnih prejemkov
neto plača I
neto izplačilo (Z300) oziroma (Z490) pri plači za delo v tujini, za
delovna mesta označena s črko T
sklop podatkov o delovnem mestu. Teh sklopov je za enega
zaposlenega lahko več. Vsak sklop delovnega mesta je
označen z zaporedno številko od 1 do n.

Z450

Z080
Z280
Z270
Z271
Z290
Z300 oz.
Z490

sklop podatkov skupnih izplačil, ki se v datoteko vključi le v
primeru, če zaposleni dela na dveh ali več delovnih mestih v
okviru proračunskega uporabnika in se v tem primeru v ta sklop
zapišejo vsa izplačila, ki ne izvirajo iz nobenega od vpisanih
delovnih mest. Če ima zaposleni le eno delovno mesto, je sklop
skupnih izplačil nepotreben. Podrobna struktura sklopa skupnih
izplačil je enaka kot pri delovnem mestu (glej opis Sklop vrst
izplačil), le ime podsklopa je v tem primeru VrsteSkupIzpl.

V sklopu obračunskih podatkov se morata poročati obe vrednosti pod A ali obe vrednosti pod B:
A. Povprečna mesečna delovna obveznost (Z050) in mesečna delovna obveznost (Z051) ali
B. Povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas (Z052) in mesečna delovna
obveznost za krajši delovni čas (Z053).
Podatki o delovnem mestu
Vključeni so podatki, ki so vezani na delovno mesto. Če uslužbenec opravlja delo pri istem
proračunskem uporabniku na dveh ali več različnih delovnih mestih, je potrebno vsako delovno mesto
vpisati posebej in ga oštevilčiti z zaporedno številko od 1 do n. V primeru, da delavec opravlja delo na
enem delovnem mestu, to delovno mesto označimo z zaporedno številko 1.
Opisi posameznih polj v okviru sklopa »Delovno mesto« so:
<Maticna>
podatek je 10 mestna matična številka dela poslovnega subjekta
oziroma enote v sestavi proračunskega uporabnika, kjer
zaposleni dejansko opravlja delo. Če zaposlena oseba dela na
sedežu proračunskega uporabnika ali pa proračunski uporabnik
nima enot v sestavi, izraz vsebuje 10-mestno matično številko
proračunskega uporabnika.
<SifraDM>
šifra funkcije ali delovnega mesta – FDMN, iz kataloga funkcij,
delovnih mest in nazivov (šifrant je objavljen na spletni strani
AJPES). Od 1. 7. 2014 so dodana nova delovna mesta za
zaposlene na javnih delih (delovna mesta šifre JD). Delovna
mesta šifre JD nimajo plačnih razredov, poroča se znesek plače
glede na raven izobrazbe/usposobljenosti, obvezni so vsi podatki
kot za ostala delovna mesta (vrste izplačil, število ur, …)
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Z630

Z370

šifra naziva, v katerem uslužbenec opravlja delo na delovnem
mestu (praviloma je lahko 0, 1, 2, 3 ali 4)
referenčna šifra funkcije, delovnega mesta (podatek se poroča le
za delo v tujini – delovno mesto šifre T)
referenčna šifra naziva (podatek se poroča le za delo v tujini –
delovno mesto šifre T)
plačni razred FDMN (vrednosti med 1 in 65, šifrant je
objavljen na spletni strani AJPES). Za delovna mesta šifre JD se
podatek ne poroča, ali pa je vrednost 0. Za delovna mesta šifre T
se vpiše podatek o stopnji nominalne osnove. Stopnje nominalne
osnove so objavljene v Šifrantu ISPAP.
primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kol. pogodbah, ki
se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS

Z371

<OsnPlaca>
<PlacaPrev>
<PlacaKore>
<PlacaObr3>
<PlacaObr4>

osnovna plača FJU
prevedena osnovna plača
korekcijska osnovna plača
znižana osnovna plača FJU – 14. člen ZSPJS
zvišana osnovna plača FJU – 15. člen ZSŠJS

Z070
Z105
Z106
Z116
Z118

<PlacaKraj>
<PlacaNeso>
<PlacaNeso2>
<PlacaNeso3>
<PlacaNeso4>
<PlacaObr2>
<PlacaObr5>
<PrimZnes2>
<SkupRaz>
<DelZap>

osnovna plača za krajši delovni čas
delež razlike za odpravo nesorazmerja
zmanjšanje po uredbi
znižanje osnovne plače – 14. člen ZSPJS
razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS
osnovna plača - za obračun II
osnovna plača - za obračun V
primerljivi znesek plače, določen po ZSPJS
razlika za odpravo nesorazmerja
delež zaposlitve FJU na funkciji ali delovnem mestu; odstotek z
vrednostmi do 100.00; negativne vrednosti in vrednost 0 niso
dovoljene; vrednost izražena na dve decimalki
delež osnovne plače FJU, izražen v znesku
zvišana osnovna plača FJU – 59. ZSSloV

Z071
Z113
Z115
Z117
A040
Z114
Z108
Z104
Z107
Z550

zvišanje osnovne plače po drugem stavku drugega odstavka 59.
člena ZSSloV; vrednost izražena v znesku
zvišanje osnovne plače -15. člen ZSPJS, izraženo v znesku

Z560

<SifraNaziv>
<ReferencnaSifraDM>
<ReferencnaSifraNaziv>
<PlacRaz>

<PlacaZad>

<DelPlaca>
<PlacaObr6>
<ZSSloV1>
<PlacaNeso5>
<PlacaObr7>
<PlacaPrip>
<PlacaPripMORS>
<OsnTujina>
<OsnTujinaOKO>
<PlacaNeso6>
<IndPovecPedag>
<VredPovecPedag>
<IndDodTedObv>
<VredDodTedObv>

Z372
Z373
Z381

Z111

Z551
Z571

Z119

zvišana osnovna plača FJU – 1. odstavek 19. člena
ZSPJS
osnovna plača za pripravnika – 9 .a člen ZSPJS
osnovna plača za pripravnika MORS
osnova za izračun plače za delo v tujini
plača za delo v tujini

Z591

zvišanje osnovne plače – 1. odstavek 19. člena ZSPJS
faktor za izračun povečane pedagoške oziroma učne obveznosti
vrednost zvišane/znižane pedagoške oziroma učne ure

Z590
Z600
Z601
Z602

faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti
visokošolskih učiteljev in sodelavcev
mesečna vrednost dodatne tedenske pedagoške
obveznosti

Z580
Z581
Z470
Z471

Z603
Z604

<OdbPlacFunkc>

vrednost zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti,
mesečno število ur zmanjšanja X Z601
odbitek plače funkcionarja

<VredPlacRaz>
<ZvisanjeOsnPlac>

vrednost plačnega razreda FDMN
znesek zvišanja osnovne plače – 2. odstavek 19. člena ZSPJS

Z073
Z593

<VredZmanjPedag>
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Z610

zvišana osnovna plača FJU – 2. odstavek 19. člena ZSSPJS
plačni razred FJU z napredovanji. Za delovna mesta šifre JD se
podatek ne poroča, ali pa je vrednost 0. Za delovna mesta šifre T
se vpiše podatek o stopnji nominalne osnove. Stopnje nominalne
osnove so objavljene v Šifrantu ISPAP.
<OdbitDiscpl>
disciplinska sankcija za pravosodne funkcionarje - odbitek bruto
plače
<OdbitZintPK>
odbitek plače po ZIntPK
<IndZivStr>
indeks življenjskih stroškov OZN
<BtoZnProracunDrzava>
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil H),
katerih vir financiranja je državni proračun - izračun na dve
decimalni mesti
<BtoZnProracunObcina>
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil H),
katerih vir financiranja so proračuni občin - izračun na dve
decimalni mesti
<BtoZnSredstvaZzzsZpiz>
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil H),
katerih vir financiranja je ZZZS, ZPIZ - izračun na dve decimalni
mesti
<BtoZnSredstvaEU>
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil H),
katerih vir financiranja so sredstva, pridobljena iz proračuna EU ali
drugih mednarodnih virov vključno s sredstvi sofinanciranja
državnega proračuna - izračun na dve decimalni mesti
<BtoZnDrugaJavna
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil H),
Sredstva>
katerih vir financiranja so javna sredstva za opravljanje javne
službe (npr. koncesnine, pristojbine, takse, RTV prispevek) izračun na dve decimalni mesti
<BtoZnSredstvaNaTrgu>
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil H),
katerih vir financiranja so sredstva, pridobljena iz prodaje blaga in
storitev na trgu - izračun na dve decimalni mesti
<BtoZnNejavnaSredstva>
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil H),
katerih vir financiranja so nejavna sredstva za opravljanje javne
službe in sredstva prejetih donacij - izračun na dve decimalni
mesti
<BtoZnSredstvaFinanciranje bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil H),
JavnihDel>
katerih vir financiranja so sredstva namenjena opravljanju javnih
del - izračun na dve decimalni mesti
<BtoZnNamenskaSredstva> bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil H),
katerih vir financiranja so namenska sredstva iz katerih se v celoti
zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih
raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov,
zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev
pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih - izračun na
dve decimalni mesti
<BtoZnSredstvaZled>
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H),
katerega vir financiranja so sredstva za zaposlene na podlagi
Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. Januarjem
in 10. Februarjem 2014 (uradni list RS, št. 17/14)
<StUrZmanjsanegaObsega> mesečno število ur zmanjšanega obsega dela (podatek se poroča
le za delo v tujini)
<ZnesDrugihDrzav>
znesek dela plače in drugih prejemkov institucij drugih
držav/mednarodnih organizacij (podatek se poroča le za delo v
tujini)
<VrsteIzpl>
sklop podatkov o vrstah izplačil v okviru delovnega mesta. Sklop
označuje šifra izplačila (SifraVI="A") in koda izplačila
(KodaVI="010"). Teh sklopov je lahko več. Delovno mesto lahko
vsebuje dve ali več enakih izplačil. Dovoljeni so vsi tipi izplačil
iz 3. člena Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za
obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki imajo vrednost
polja B1=1.
<ZvisanaOsnPlac>
<PlacRazFJU>

Z592
Z380

Z611
Z620
Z450
Z621

Z622

Z623

Z624

Z625

Z626

Z627

Z628

Z629

Z631

Z605
Z606

V sklopu podatkov o Delovnem mestu so obvezni elementi: SifraDM, SifraNaziv, PlacRaz,
PlacRazFJU, VredPlacRaz, DelZap, DelPlaca. Pri poročanju podatkov za delovna mesta šifre JD
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elementa PlacRaz in PlacRazFJU nista obvezna. Poroča se lahko samo ena od vrednosti,
navedenih v naslednjih alinejah (ali C ali D ali E ali F ali G ali H):
C. Osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja - FJU (Z070)
D. Znižana osnovna plača FJU (Z116)
E. Zvišana osnovna plača FJU (Z118)
F. Osnovna plača za pripravnika (Z580)
G. Zvišana osnovna plača FJU (Z591)
H. Zvišana osnovna plača FJU (Z592)
Obvezni elementi veljajo od 1. 6. 2012 dalje.
Ostale elemente se izpolnjuje glede na plačno skupino proračunskega uporabnika in ostale
posebnosti obračunov.
Podatke ReferencnaSifraDM, ReferencnaSifraNaziv, StUrZmanjsanegaObsega in ZnesDrugihDrzav
se poročajo le za delovna mesta šifre T.
Podatki o izplačilu bruto plače in nadomestil za obdobje obračuna
V ta sklop podatkov so vključeni podatki posameznega izplačila, vrst izplačil pa je v okviru
delovnega mesta praviloma več. Ključni podatek izplačila je enomestna šifra (alfa znak) in trimestna
koda (numerična oznaka) izplačila. Šifrant vrst izplačil je objavljen na spletni strani AJPES. Sklop je
lahko vključen pod podatki delovnega mesta ali pod sklopom skupnih izplačil. Ime sklopa se v
primeru, da izplačila pišemo pod sklopom skupnih izplačil, spremeni iz VrsteIzpl v VrsteSkupIzpl.
Posamezni podatki tega sklopa so:
<Opis>
naziv vrste izplačila (po navodilih MPJU, Direktorata za javni
sektor, Sektorja za plače v javnem sektorju, se uporablja naziv
iz šifranta, razen v primeru kode izplačila med 900 in 999 je
dovoljeno uporabiti lasten opis)
<MesObr>
mesec obračuna izplačila, ki je lahko različen od meseca
obračuna iz segmenta Zavezanec, če se izplačilo izplačuje za
različno obdobje
<LetoObr>
leto obračuna izplačila, ki je lahko različno od leta obračuna iz
segmenta Zavezanec, če se izplačilo izplačuje za različno
obdobje
<StUr>
obvezno za vse vrste izplačil, ki pri načinu izračuna
upoštevajo število ur
<StNormUr>
obvezno za vse vrste izplačil, ki pri načinu izračuna
upoštevajo število normiranih ur
<BtoZnIzpl>
bruto znesek izplačila za vrsto izplačila; v valuti izplačila, ki je
navedena v obračunskem sklopu (ValIzpl)
<NtoZnIzpl>
neto znesek izplačila za vrsto izplačila; v valuti izplačila, ki je
navedena v obračunskem sklopu (ValIzpl)
<StDniTujina>
število dni napotitev v tujino (podatek se poroča le za delo v
tujini)

Z060
Z061
Z040

Z063

Vrednosti StUr, StNormUr, BtoZnIzpl, NtoZnIzpl je potrebno vpisati na dve decimalni mesti natančno.
Podatka StUr in StNormUr morata biti različna od nič, če se poročajo vrste izplačila A, B, E, G in O.
Podatek StDniTujina se poroča le za delovna mesta šifre T.

Sklop kontrolni
V tem sklopu so zapisani kontrolni podatki na nivoju proračunskega uporabnika po vrstah izplačil.
Prikazano je število obračunskih stavkov in število stavkov vrste izplačila. V kontrolnem zapisu so
zajeti podatki bruto in neto zneskov po vrstah izplačil A, B, C, D, E, G in O ter bruto zneskov po
posameznih virih financiranja (Z621 do Z629).
Sklop kadrovski načrt
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Dodan je nov sklop za poročanje podatkov o številu zaposlenih v skladu z Navodilom za objavo
podatkov števila zaposlenih v javnem sektorju po kadrovskih načrtih oz. v skladu s Pravilnikom o
metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v
javnem sektorju v javnem sektorju. Podatki se posredujejo za mesec januar, april, julij in oktober
tekočega leta. Posredovani so lahko skupaj z datoteko s podatki o izplačanih plačah ( P+K) ali kot
samostojna datoteka (K).
Sklop KadrovskiNacrt je obvezen za mesec januar, april, julij in oktober tekočega leta in vsebuje
podatke o kadrovskem načrtu združene v več podsklopov. Vsebuje podatke o proračunskem
uporabniku, ki je vključen v XML datoteko.
K vsakemu zavezancu je potrebno obvezno vpisati pravilno šifro proračunskega uporabnika (SifraPU)
Podatki o zavezancu za kadrovski načrt
Posamezni podatki tega sklopa so:
<KadrovskiNacrt
5-mestna šifra proračunskega uporabnika
ZavezanecSifraPU>
<NazivPU>
<Eposta>

naziv proračunskega uporabnika iz šifranta PU
naslov elektronske pošte odgovorne osebe proračunskega
uporabnika

<MesKadr>

mesec, za katerega se podatki posredujejo. Podatki se
poročajo le za mesec januar, april, julij in oktober tekočega leta
leto, za katerega se podatki posredujejo
oznaka obračuna za celoten segment zavezanca:
0 – redna transakcija za poročanje zavezanca v AJPES
2 – testna transakcija za namen testiranja poslanih podatkov
Testni podatki niso predmet nadaljnjih obdelav in v sistemu ne
zasedejo številke paketa.
V XML datoteki je dovoljeno pripraviti podatke le z eno
oznako (ni dovoljena kombinacija oznak 0 in 2).
podatek o oznaki napotitve je lahko:
0 – za število zaposlenih, ki opravljajo delo v Republiki Sloveniji
1 – za število zaposlenih, napotenih v mednarodne civilne
misije, mednarodne organizacije, organe EU in druge
organizacije

<LetoKadr>
<Oznaka>

<NapotitevOznaka
Napotitev>

Sklop napotitev
Posamezna polja v sklopu napotitev so:
<StZapProracun
število zaposlenih, ki se financirajo iz državnega proračuna Drzava>
izračun na dve decimalni mesti
<StZapProracun
Obcina>
<StZapSredstvaZzzs
Zpiz>

<StZapSredstvaEU>

<StZapDrugaJavna
Sredstva>
<StSredstvaNaTrgu>
<StZapNejavna
Sredstva>

število zaposlenih, ki se financirajo iz proračuna občin - izračun
na dve decimalni mesti
število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije - izračun na dve decimalni
mesti
število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev EU, ali drugih
mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz
državnega proračuna - izračun na dve decimalni mesti
število zaposlenih, ki se financirajo iz drugih javnih sredstev za
opravljanje javne službe - izračun na dve decimalni mesti
število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga
in storitev na trgu - izračun na dve decimalni mesti
število zaposlenih, ki se financirajo iz nejavnih sredstev za
opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij - izračun na
dve decimalni mesti
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Z350

<StZapSredstva
FinanciranjeJavnihDel>
<StZapNamenska
Sredstva>

<StZapSredstvaZled>

število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev za financiranje
javnih del - izračun na dve decimalni mesti
število zaposlenih, ki se financirajo iz namenskih sredstev, iz
katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela
zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov
pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev
pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter
zaposlenih na raziskovalnih projektih
število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev za zaposlene na
podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30.
januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS,št. 17/14)

Podatek o številu zaposlenih se izračuna po metodologiji, ki je opredeljena v Pravilniku o metodologiji
za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju
– v nadaljevanju Pravilnik.

Povezave
To navodilo je skupaj z tehničnim navodilom, ki opisuje osnovno strukturo XML datoteke za ISPAP
namenjeno razvijalcem, je usklajeno s Pravilnikom.
Opisi osnovne strukture XML datoteke, vzorci XML datotek, kontrolna shema XSD, ki se
uporablja za kontrolo strukture XML podatkov in aktivna povezava »testiranje aplikacije«, so
objavljeni na spletni strani Za razvijalce programske opreme -> točka 6.2. Plače v javnem
sektorju.
Seznam kontrol, ki se izvedejo po kontroli XML datoteke glede na veljavno XSD kontrolno shemo,
je objavljen na spletni strani Statistike -> Plače v javnem sektorju -> podnaslov » Posredovanje
podatkov ISPAP«, dokument »Šifrant ISPAP«, delovni list »Kontrole«.
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