POVPRAŠEVANJE
Izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij
VPRAŠANJE:
Zaradi izkazanega velikega zanimanja s strani občin članic, se je Skupnost občin Slovenije
ponovno obrnila na občine, da nam posredujejo podatke o izplačilih tretje četrtine odprave
plačnih nesorazmerij.
Zanimalo nas je ali ste (oziroma boste) izplačali ¾ odprave plačnih nesorazmerij?
ODGOVORI OBČIN:
OBČINA 1
Glede na vaše vprašanje vam sporočamo, da Občina še ni izplačala ¾ odprave plačnih
nesorazmerij. Glede izplačila se še ni odločila.
OBČINA 2
Na Občini smo že izplačali poračun odprave tretje četrtina plačnih nesorazmerij pri plači za
mesec 06/2013 dne, 8.7.2013.
OBČINA 3
Sporočamo vam, da se za izplačilo nismo odločili.
OBČINA 4
Občina je že odpravila tretjo četrtino plačnih nesorazmerij pri plačah za zaposlene v občinski
upravi.
OBČINA 5
Občina ni izplačala ¾ odprave plačnih nesorazmerij in v letu 2013 ne namerava navedenega
izplačati.
OBČINA 6
Občina še ni izplačala tretje četrtine odprave plačanih nesorazmerij.
OBČINA 7

V Občini zaenkrat še nismo izplačali ¾ odprave plačnih nesorazmerij, za kar je bila izdana
sodba sodišča, imamo pa namen to izvesti, saj je sodba pravnomočna.
OBČINA 8
Občina še ni izplačala tretjo četrtino nesorazmerij za plače. Izplačali bomo šele takrat, ko
dobimo ustrezno navodilo in pojasnilo za izplačilo s strani ministrstva.
OBČINA 9
Sporočamo, da smo v Občini izplačali tretjo četrtino odprave plačnih nesorazmerij.
OBČINA 10
Glede izplačila ¾ oprave nesorazmerij vam sporočamo, da še nismo izplačali tega, smo pa v
fazi izdelave izračunov za posamezne zaposlene, kajti nagibamo se k izplačilu.
OBČINA 11
Na Občini tretje četrtine plačnih nesorazmerij še nismo izplačali, bomo pa izdatke planirali za
izplačilo v prihodnjem letu.
OBČINA 12
Sporočamo vam, da v Občini zaenkrat še nismo izvedli omenjenega izplačila. Tudi nas zanima,
v katerih občinah so le-to že izvedli.
OBČINA 13
Tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij nismo izplačali, ker nimamo zakonske osnove.
Izplačila v Proračunu 2013 nismo predvideli. V kolikor bo Ministrstvo dalo v zvezi s
tem navodilo ali priporočilo, se bomo odločili glede izplačila.
OBČINA 14
Mestna občina je že izplačala tretjo četrtino odprave plačnih nesorazmerij. Pravna podlaga za
izplačilo je bila pravnomočna sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani v sporu med
tožečo stranko Sindikatom javnih uslužbencev Občine in toženo stranko Mestno občino.
OBČINA 15
V Občini še tretje četrtine plačnih nesorazmerij nismo izplačali, delamo pa vse na tem, da
pripravimo izračune in jo izplačamo, ko bo nam program to omogočal.
OBČINA 16

V naši občini še nismo izplačali ¾ odprave nesorazmerja. Glede na sredstva, ki jih imamo za
plače zagotovljene v proračunu, verjetno tega izplačila v letošnjem letu niti nebo mogoče
izvesti. Niti še nismo pristopili k izračunu teh sredstev, ker menimo, da bi bilo potrebno
pridobiti podrobnejša navodila, kako izpeljati izračun.
OBČINA 17
V zvezi z navedenim vam sporočamo, da naša občina še ni izplačala 3/4 odprave plačnih
nesorazmerij in jih tudi ne bo izplačala dokler ne bomo dobili jasnega navodila s strani države,
kako naj ravnamo.
Naše ravnanje utemeljujemo s tem, da ne želimo, da bi kasneje naši uslužbenci prejete
zneske morali vračati, na podlagi nejasnih ali nasprotujočih se mnenj različnih organov.
OBČINA 18
Sporočamo vam, da Mestna občina kot delodajalec svojim zaposlenim do sedaj ni izplačala
tretje četrtine plačnih nesorazmerij.
OBČINA 19
V Mestni občini 3/4 odprave plačnih nesorazmerij nismo izplačali.
OBČINA 20
Občina do danes ni izplačala ¾ odprave plačnih nesorazmerij, bomo pa to izvršili v naslednjih
dneh.
OBČINA 21
Občina je izplačilo tretje četrtine izvedla konec mesca maja na podlagi podpisanih sporazumov
med Občino in posameznim javnim uslužbencem.
OBČINA 22
Občina ni izplačala ¾ odprave plačnih nesorazmerij.
OBČINA 23
Občina si je izplačala ¾ odprave plačnih nesorazmerij pri plačah za mesec maj.
OBČINA 24
Sporočamo vam, da Občina ni izplačala tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij.
OBČINA 25

Občina ni izplačala tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij.
OBČINA 26
Obveščamo vas, da še nismo izplačali tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij. Čakamo na
odločitev Vrhovnega sodišča.
OBČINA 27
Občina je ¾ nesorazmerij odpravila že 1.10.2010.
OBČINA 28
Občina še ni izplačevala plačna nesorazmerja, zaradi določenih postopkovnih vprašanj.
Izplačilo nesorazmerij je načrtovano v prihodnjem mesecu ali dveh.
OBČINA 29
Zadevo preučujemo in se bomo za navodilo v tej zadevi obrnili na pristojnega ministra za
notranje zadeve.
OBČINA 30
Mestna občina še ni izplačala ¾ odprave plačnih nesorazmerij. Čakamo na odločitev
Vrhovnega sodišča.
OBČINA 31
Občina še ni izplačala ¾ odprave plačnih nesorazmerij. Predvidoma bomo izplačali, ko bo
znan dokončni odgovor.
OBČINA 32
Občina si še ni izplačala ¾ nesorazmerij. Čakamo na odločitev sodišča.
OBČINA 33
Mi ¾ plačnega nesorazmerja nismo izplačali. Izplačali ga bomo, ko bomo imeli trden pravni
temelj oz. pravnomočno sodbo.
OBČINA 34
Predvidevam, da se vprašanje nanaša na poračun ¾ plačnih nesorazmerij za obdobje od
1.11.2010 do 31.5.2012 (odpravili smo pri plači za maj 2012).
Občina tega poračuna še ni izplačala, ker čakamo na rezultat revizije pravnomočne sodbe
sindikatov.

Na vprašanje je odgovorilo 34 občin, od tega je 7 občin že izplačalo ¾ plačnih nesorazmerij,
12 občin ŠE ni izplačalo, imajo pa namen to storiti v prihodnjem času (čakali na rezultati
vložene revizije na Vrhovnem sodišču) in 15 občin ni (oziroma ne bo) izplačalo ¾ plačnih
nesorazmerij.
Glede na odločitev Vrhovnega sodišča RS, da se revizija zavrže v delu, s katerim se izpodbija
odločitev o stroških postopka in da se sicer revizija zavrne kot neutemeljeno o glavni stvari,
bodo občine, ki še niso izplačale in ki so čakale na rezultat vložene revizije, le to sedaj izplačale.

