
Pojasnilo za pravilnost obračuna in izplačila povečane pedagoške oz. učne 
obveznosti s šifro D070 (PLAČE JS) 

 
 
Na podlagi dopisa oziroma pojasnila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, številka 6030-
8/2022/1, datuma 3.3.2022 z zadevo Obračun plače in nadomestila plače v skladu z Uredbo o 
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, smo pripravili 
korekcije formul v programu Plač. 
 
Korekcije formul prevzamete preko menija 5.F.A. 
 
V programu plače obstaja ročna ter avtomatizirana opcija. Slednjo se lahko uporabi, ko se število ur 
povečanega obsega ne spreminja glede na teden v mesecu ko se izvaja šolski pouk. 
 
V meniju 1.3. [Obračunavanje] morate nastaviti parameter [RE07] število dejanskih tednov v mesecu 
 

  
 
Število dejanskih tednov dobimo tako, da vzamemo število dni v mesecu v katerih se izvaja pouk ter 
delimo s 5 dnevi v tednu. 
 
Primer: Za februar 2022 je bilo vseh delovnih dni vključno s praznikom 20, od tega 14 dni pouka. 
Vzamemo 14 ter delimo s 5 in dobimo 2,8 tedna v katerih se izvaja pouk. 
 
Ta podatek, skupaj z urami na teden pri delavcu [DP71], se uporabi za predvidene ure povečanega 
obsega pri izračunu osnove za nadomestilo. 
 
Vnos na obračunski list delavca ter obračun povečanega obsega za učitelje. 
 

1. Ročni vnos D070.  
Na vnosu obračunskega lista vnesemo ali uvozimo dejansko opravljene ure povečanega 
obsega na VP166 (Delovna uspešnost povečan / zmanjšan obseg dela). Program zahteva vpis 
ur ter faktorja. V kolikor slednji ni vnesen ga program vzame iz podatkov na delavcu [DP72].  

 
2. Avtomatski izračun D070 iz prisotnosti. 

Na delavcu na drugem zavihku [Obračun] v polje [DP71] vnesemo dejanske ure poučevanja za 
povečan obseg dela na teden, v polje [DP72] pa faktor. 

 
3. V primeru dveh ali treh različnih faktorjev za povečan/zmanjšan obsega dela na istem delovnem 

mestu, se na delavcu pod [DP76] do [DP79] vnese dodatne podatke, za izračun se upošteva 
enako kot drugi primer. 
 

 
 
V primeru potrebe po starem oziroma dosedanjem načinu izračuna delovne uspešnosti in nadomestila 
se lahko vklopi parameter [BO10]. 
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