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ZADEVA: Obvestilo o predvideni uveljavitvi Zakona o načinu izplačila razlike v plači 
zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Vlada RS dne 15.11.2013 sprejela predlog Zakona o načinu izplačila 
razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev
(v nadaljnjem besedilu: zakon) in ga poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po 
nujnem postopku. Zakon bo predvidoma sprejet še v mesecu novembru.

Zakon določa način izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v 
osnovnih plačah vsakomur, ki je bil v skladu z Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni 
sektor (Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju KPJS) upravičen do izplačila odprave tretje 
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četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 in mu 
razlika še ni bila izplačana. 

Zakon določa, da se izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v 
osnovnih plačah opravi v največ dveh obrokih. V prvem obroku, ki se izplača najkasneje do 
konca meseca februarja 2014, se izplačajo razlike v plači  zaradi odprave tretje četrtine 
nesorazmerij v osnovnih plačah od 1. oktobra 2010 do 31. julija 2011 in pripadajoče zakonske 
zamudne obresti, ki tečejo od prvega naslednjega dne po dnevu, ki je določen za izplačilo 
posamezne plače za obdobja od 1. oktobra 2010 do 31. julija 2011 do dneva plačila prvega 
obroka. V drugem obroku, ki se izplača najkasneje do konca meseca januarja 2015, se 
izplačajo razlike v plači  zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 
1. avgusta 2011 do 31. maja 2012 in pripadajoče zakonske zamudne obresti, ki tečejo od 
prvega naslednjega dne po dnevu, ki je določen za izplačilo posamezne plače za obdobja od 1. 
avgusta 2011 do 31. maja 2012 do dneva plačila.

Z namenom podrobnejše določitve načina izvršitve izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje 
četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi bosta 
minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju in minister, pristojen za finance, najkasneje 
v roku 15 dni od uveljavitve zakona izdala navodilo.

Prosimo, da ministrstva s tem dopisom seznanijo posredne uporabnike proračuna s svojega 
delovnega področja.

S spoštovanjem,

                                                                                            dr. Gregor VIRANT
                                                                                                 MINISTER

Priloga:
- predlog Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v 
osnovnih plačah javnih uslužbencev
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- naslov
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