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Združenje občin Slovenije vabi na seminar

OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM
SEKTORJU Z NOVOSTMI V 2019 TER POROČANJE V
RUBRIKAH »M« iREK OBRAZCA
Torek, 11. 6. 2019 ob 10. uri, dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4,
Ljubljana
Združenje občin Slovenije se je odločilo pristopiti k organizaciji tega seminarja zato, ker se zaposleni
na občinah, ki opravljajo te naloge, srečujejo s težavami in poraja se veliko vprašanj.
Leto 2019 je prineslo številne spremembe na področju plač, saj so se javnim uslužbencem povišale
plače. Javni uslužbenci so z januarjem 2019 prejeli poleg višjega razreda tudi višje plače za štiri
odstotke. Še dodatne štiri bodo prejeli v novembru 2019, dokončen obračun plač pa bo za tiste, ki so
bili uvrščeni za 3 plačne razrede višje, opravljen v letu 2020.
Tudi na področju dodatkov je prišlo do sprememb, kar je prav tako treba upoštevati pri obračunu
plač, posebej pa je treba biti pozoren pri rokih za uveljavitev višjih dodatkov.
Predavateljica Majda Gominšek bo predstavila različne zakonske spremembe ter vas opozorila,
na kaj je treba biti pazljiv pri povračilih in drugih prejemkih iz delovnega razmerja. Predstavila bo tudi
kako je z letnim dopustom in regresom za letni dopust.
Prav tako pa bo predavateljica predstavila izvršbo in spremembe ter dopolnitve iRek obrazca. V letu
2017 je prišlo do novosti z ukinitvijo M-4 obrazca in uvedbo novega načina poročanja oziroma prijave
podatkov o osnovah, obračunanih in plačanih prispevkih ter obdobjih pokojninskega in invalidskega
zavarovanja (prijava podatkov o osnovah), vsled česar je prišlo do pomembnih sprememb »Pravilnika
o REK obrazcih«. Oblikovane so nove »M« rubrike iREK obrazca. Tako prijavo podatkov o osnovah
oblikuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sam, o tem kako jo oblikuje in katere
prejemke vključi v osnove pa se je mogoče seznaniti (ne pa preveriti točnosti) le z vpogledom v
informativno osebno evidenco do katere pa je mogoče dostopati le z digitalnim potrdilom.

VABILO
Ciljna skupina seminarja so računovodje, kadroviki, finančniki, direktorji občinskih uprav in drugi
zaposlenim, ki morajo poznati in se ukvarjajo z obračunom in izplačilom plač v javnem sektorju.
PROGRAM:
1. Plače:








zakonske podlage na delovno pravnem področju;
obračun plač: sestavni deli plač (določitev osnovne plače, dodatki, bonitete, delovna uspešnost,
uvrstitev v plačne razrede, napredovanja);
obračun prispevkov: od katere osnove moramo obračunavati in plačati prispevke za socialno
varnost;
posebnosti pri obračunu plač: starejši delavci, mladi, oprostitve plačila PIZ;
vse o izvršbi - posebnosti: vrstni red sklepov, novi zneski pri izvršbi;
poročanje o osnovah in pomen ter vsebina rubrik »M« v iREK obrazcu (vsebina in pomen
vpisov podatkov v rubrike od M01 do M10),
pokojninska osnova (definicija pokojninske osnove v korelaciji z rubrikami »M« iREK obrazca,
prejemki, ki tvorijo pokojninsko osnovo, zneski nad Uredbo…, bonitete kot pokojninska
osnova, način izračuna pokojninske osnove ipd.).

2. Povračila in drugi prejemki iz delovnega razmerja:








vrste povračil iz delovnega razmerja (malica, prevoz na delo, jubilejne nagrade, solidarnostne
pomoči,...);
kaj velja ZUJF ali kolektivne pogodbe;
povračila na službeni poti;
kako je s povračili, če je delavec zaposlen za krajši delovni čas;
letni dopust in regres za letni dopust;
poročanje na REK obrazcih.
obveščanje delavcev o plačah in drugih prejemkih in o osnovah za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (način in vrste obveščanj, osebna informativna evidenca ipd.),

Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.
V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si
Vljudno vabljeni!
Združenje občin Slovenije

