
 
POVPRAŠEVANJE 

Izplačilo 3/4 plačnih nesorazmerij 

 

VPRAŠANJE: 

 

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 – 

izplačilo ¾ plačnih nesorazmerij in glede na vladni predlog v zvezi z reševanjem problematike 

poplačila ¾ nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev za nazaj (od 1.10.2010 do 

31.5.2012) – pogajanja ministrstva s sindikati, se Skupnost občin Slovenije ponovno obrača na 

vas s vprašanjem: 

 

Katere občine boste še v tem letu izplačale ¾ plačnih nesorazmerij?  

(In sicer v kolikor so vam še za letošnjo leto ostala sredstva na postavkah za plače.)  

Oziroma kdaj boste izplačali ¾ plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah?  

Obvestite nas tudi, v kolikor ste že izplačali ¾ plačnih nesorazmerij. 

 

ODGOVORI OBČIN: 

 

OBČINA 1 

 

Občina je že izplačala 3/4 plačnih nesorazmerij. 

 

OBČINA 2 

 

Občina je nesorazmerja v osnovnih plačah javnim uslužbencem izplačala v drugi polovici leta 

2013 v celoti. 

 

OBČINA 3 

 

Sporočamo vam, da smo v naši občini ¾ odprave nesorazmerij že izplačali, ker nam je to 

dopuščal zadosten obseg mase plač. 

 

OBČINA 4 

 

Občina si je ¾ plačnih nesorazmerij izplačala pri plači za mesec oktober 2013. 

 

OBČINA 5 

 

Občina je že izplačala ¾ plačnih nesorazmerij. 

 



 

OBČINA 6 

 

V občini bo v letu 2013 na plačnih postavkah ostalo še nekaj sredstev, tako da nameravamo 

del tretje četrtine plačnih nesorazmerij izplačati v decembru 2013, razliko pa v prihodnjem letu 

do konca leta.  

 

OBČINA 7 

 

Občina v tem letu ne bo izplačala ¾ plačnih nesorazmerij. 

 

OBČINA 8 

 

V Občini smo zaposlenim v celoti izplačali nesorazmerja dne 24.10.2013. 

 

OBČINA 9 

 

Na podlagi vprašalnika Vam sporočamo,  

- da Občina za svoje zaposlene še ni izplačala 3/4 plačnih nesorazmerij  

- v mesecu decembru predvidevamo  izplačalo  

- na postavkah za plače so še nam ostala sredstva  

 

OBČINA 10 

 

Sporočamo vam, da smo odpravo nesorazmerij izplačali v mesecu oktobru 2013. 

 

OBČINA 11 

 

V pogovoru z nadrejenimi; direktorica občinske uprave - župan, mi je bilo zagotovljeno,  

do bo razlika v plači zaradi odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij  izplačana še v tem 

letu in to v celoti, kdaj bo izplačilo točno izvršeno, pa še ni dogovorjeno.  

 

OBČINA 12 

 

Obveščamo vas, da letos v naši občini ne bomo izplačevali ¾ plačnih nesorazmerij, ker 

nimamo planiranih sredstev za ta namen. Sredstva za izplačilo bomo planirali v letu 2014. 

 

OBČINA 13 

 

Na Občini bomo plačna nesorazmerja izplačali v tem tednu. 

 

OBČINA 14 

 

Občina bo 3/4 nesorazmerja v plačah izplačala v mesecu novembru 2013. 

 

OBČINA 15 

 

Na Občini bomo zraven decembrske plače izplačali plačna nesorazmerja. 



 

 

OBČINA 16 

 

Občina namerava še letos (predvidoma v novembru) izplačati ¾ plačnih nesorazmerij. 

Sredstva bomo izplačali iz prihrankov, ki so nastali zaradi nezasedenega delovnega mesta, po 

odhodu delavke v mesecu juliju. 

 

OBČINA 17 

 

prejeli smo vaša vprašanja v zvezi z izplačilom 3/4 odprave plačnih nesorazmerij,  

na katera odgovarjamo spodaj:  

1. Katere občine boste še v tem letu izplačale ¾ plačnih nesorazmerij? V letu 2013 ne bomo 

izplačali 3/4 plačnih nesorazmerij.  

2. Kdaj boste izplačali ¾ plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah? 3/4 plačnih 

nesorazmerij bomo izplačali v skladu z navodili in veljavnim dogovorom med 

sindikati in pristojnim ministrstvom. 

Kljub temu, da smo v letošnjem letu v proračunu sicer imeli prihranke na postavki za plače 

občinske uprave, smo ob rebalansu te pravice porabe prerazporedili na druga področja in 

plačnih nesorazmerij nismo izplačali. Pri izplačilu nesorazmerij in zamudnih obresti se bomo 

tako držali veljavnega dogovora med sindikati in pristojnim ministrstvom. 

OBČINA 18 

 

V naši občini še nismo izplačali ¾ plačnega nesorazmerja. Nagibamo se k ideji, da bi le to 

izplačali v mesecu decembru skupaj s plačo. 

 

OBČINA 19 

 

iz Občine sporočamo, da smo izplačali 3/4 tako zaposlenim v občinski upravi kot zaposlenim 

v vrtcu in knjižnici, dne 24.10.2013.  

 

OBČINA 20 

 

Občina je danes dne 08.11.2013 v celoti izplača ¾ nesorazmerij. V letošnjem proračunu imamo 

dovolj sredstev za izplačilo. 

 

OBČINA 21 

 

Občina bo plačna nesorazmerja izplačala v letu 2014. 

 

OBČINA 22 

 

Občina bo ¾ odprave plačnih nesorazmerij v celoti izplačala v proračunskem letu 2014. 

 



 

OBČINA 23 

 

Sporočamo vam, da  Mestna občina svojim zaposlenim še ni izplačala 3/4 plačnih nesorazmerij, 

sredstva so planirana v rebalansu proračuna za leto 2013, o datumu izplačila pa se vodstvo še 

ni odločilo. 

 

OBČINA 24 

 

Občina ¾ nesorazmerij do sedaj še ni izplačala, tega tudi v letošnjem letu ne bo storila. 

V predlogu Plana proračuna za leto 2014 imamo vključeno ½ izračunanega zneska, drugo ½ 

bomo dali v predlog proračuna za leto 2015. Plan proračuna za leto 2014 je še v fazi 

sprejemanja. 

 

OBČINA 25 

 

V Mestni občini smo pristopili k izračunu 3/4 odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, 

izplačilo pa bomo sprovedli v decembru 2013. 

 

OBČINA 26 

 

V zvezi s tem vam sporočamo, da je Občina 8.11.2013 izplačala plačna nesorazmerja v celoti. 

 

OBČINA 27 

 

Glede vašega povpraševanja vam odgovarjamo, da bomo v Mestni občini še v tem letu 

izplačali ¾ plačnih nesorazmerij. 

 

OBČINA 28 

 

Obveščamo vas, da ima Občina namen izplačati odpravo  ¾ plačnih nesorazmerij še v 

letošnjem letu. 

 

OBČINA 29 

 

Predvidoma bomo odpravili napako in izplačali poračun ¾…, še v letošnjem letu (verjetno 

začetek decembra). 

 

OBČINA 30 

 

V zvezi z vašim vprašanjem glede izplačila ¾ plačnih nesorazmerij vam sporočamo, da Občina 

¾ plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah svojim zaposlenim še ni izplačala in jih namerava 

izplačati v letu 2014, po sprejemu proračuna za leto 2014. 

 

OBČINA 31 

 

Občina bo izplačala 3/4 plačnih nesorazmerij, in sicer konec meseca novembra (okrog 

20.novembra).  



 

 

OBČINA 32 

 

V zvezi z vašim današnjim pozivom, vam sporočamo, da na Občini še nismo izplačali ¾ 

plačnih nesorazmerij.  

 

V kolikor bo predlog proračuna za leto 2014 sprejet, bomo izplačilo izvedli v prihodnjem letu.  

 

OBČINA 33 

 

V zvezi z vašim vprašanjem glede izplačila ¾ plačnih nesorazmerij vas obveščamo, da Občina 

tega dela nesorazmerij še ni izplačala. Pripravili smo izračun le – teh iz katerega izhaja, da bi 

izplačilo znašalo bruto približno 20.000,00 EUR (brez obresti).  

 

Razmišljamo, da bi izplačilo izvršili v prihodnjem letu, vendar se nam zdi izplačilo v dveh 

obrokih, v kolikor od drugega obroka še nadalje tečejo obresti nesmiselno in bi to izplačilo 

izvršili naenkrat.  

 

OBČINA 34 

 

Občina bo izplačala v nekaj dneh. Malo smo čakali, če bo kak sprejemljiv dogovor med 

sindikati in vlado in morali smo tudi narediti vse potrebne izračune in počakati, da se nam ne 

bi zgodilo kakšno presenečenje, ki bi potem od nas zahtevalo rebalans postavke za plače v 

proračunu, če bi prišlo vmes kaj nepredvidenega. Zdaj namreč ravno še pridemo skoz v okviru 

obstoječega zneska na p.p. 

 

OBČINA 35 

 

Odgovori na zastavljena vprašanja: 

1. V letošnjem letu si Občina ne bo izplačala ¾ plačnih nesorazmerij. 

2. Sredstva za izplačilo ¾ plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah imamo planirana v 

proračunu 2014. 

3. ¾ plačnih nesorazmerij si Občina do danes še ni izplačala.  

 

OBČINA 36 

 

Na Občini planiramo, da nam bo v letošnjem letu 2013 ostalo toliko sredstev na postavki za 

plače, da bomo lahko poplačali polovico ¾ nesorazmerij za nazaj. 

 

OBČINA 37 

 

Občina je 3/4 plačnih nesorazmerij s pripadajočimi obrestmi svojim uslužbencem že izplačala. 

 

 

 

 

 



 

Povzetek – od 37 občin, ki so odgovorile na povpraševanje: 

- 11 občin je že izplačalo ¾ plačnih nesorazmerij   

- 16 občin si bo še v letu 2013 izplačalo ¾ plačnih nesorazmerij 

- 10 občin si bo v letu 2014 izplačalo ¾ plačnih nesorazmerij 

 
 
 

 


