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Slovenija • Izplacilo tretje cetrtine placnih nesorazmerij 

Obcine svojim zaposlenim izplacalecelotne zneske 
Medtem ko Je v.clna mlnlstntev prvl obrok odprave tretJe Cetrtlne plaenlh n_razmerlj Izplaeala v zaeatku februarjil, Je veCIna obCIn v PodravJu calolen znesek 
poracuna svoJlm zaposlenlm IzplaCala ie v lanskem letu: SpeclflCno Je tudl stanje na podroCJu iolstYa In zdravstva. Nekatare iole so obrok poraeuna odprave 
plaCnlh n_razmerlJ svoJlm zaposienlm Izplaeale, nekatere pa ie ne. . -

Poraeun je bil izplaean v 
tistih Solah, ki so imele dovolj 
lastnih sredstev, da so lahko 
obveznost poravnale. Tisti za
vodi, ki teh sredstev nimajo, 

. bodo morali za denar zaprosi- . 
ti resorno ministrstvo, rok za 
izplaeilo pa je 28. 2. 2014. 'la
pktena situacija je tudi pri iz
plaeilu poral'una za zaposlene 
v vrtcih, kjer bi morale poten' 
cialno manjkajol'a sredstva za 
izplaeilo zagotoviti obCine. A . 
je zaoimivo, da so obCine svo
jim zaposlenim v obCinskih 
upravah poral'une v veeini ie 
izplaCale (in to v cdoti!), z iz
plaeilom zaposlenim v vrtcih 

. pa zavlal'ujejo. 
Sicer pa je Ministrstvo za iz

obraievanje, zoanost in spon 
za izplaeilo pevega obroka od
prave tretje eetrtine plaenih 
nesorazmerij zagotovilo sred
stva v viSini aobrih 300.000 
evrov. Veeina tega denarja, 
dobrih 289.000 evrov, je bila 
izplaeana zaposlenim nepo
sredno v okviru ministrstva. 
loSpektoratu za solstvo in 
sport ter Uradu za mladino 
je bilo skupno izplaeanih do
brih 11.000 evrov. Po solah in 
vrtcih pa je torej situacija zelo 
razlicna. Nekateri upravieenci 
so izplaCila prejeli, drugi ne. 
Odvisno, v kakSni" fmaneni 
kondiCiji je posamezni jav
ni zavod. Kot so pojasoili na 
MinistrslVU za izobraievanjc, 
so jih nekateri zavodi (Sole) 
Ze zaprosili za fuiancno po
rnoi' .• Tisti, ki so ali bodo za 
sredstva zaprosili, bodo mo
rali ministrslVU dokazati, da 
lastnega denarja za izplaCiio 
nesorazni'eri,j nimajo. Ce ima 
zavod za izplacilo plaenih 
nesorazmerij dovolj lastnih 
sredstev, bo izplaCiio izvedel 
sam,< odgovarjajo na Solskem 
ministrslVU, kjer raeunajo, da 
bo njihov resor, se pravi vklju
cujoe vse organe in zavode, 
ki sodijo pod njihovo oktilje, 
za izplaeilo februarske tranle 
placnih nesorazmerij . [iotre
boval25 milijonov evrov. 

Zmedatudlv 
zdravstvu 

Specifiena je tudi situacija 
v zdravslVU . • Javni zdravstve
ni zavodi niso fmancirani iz 
drZavnega proral'una, zato 
jim Ministrstvo za zdravje ne 
more zagotavljati izplaeila 
plae oziroma transferov iz 
proraeunskih postavk mi
nistrstva. Javni zdravstveni 
zavodi pridobivajo finanena 
sredstva iz transferjev 'lavoda 
za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije ('ZZZS) za namen 
plae, prispevkov in materi
alnih stroskov za izvajanje 
programov zdravstvenih sto
ritev,< so pojasnili na Uradu 
vlade za komuniciranje. Torej: 
'ZZZS kot izvajalec obvezoega 
zdravstvenega zavarov'anja 
naroea in kupuje zdravstvene' 
storitve za zavarovane osche. 
IzplaCiio plac delavcem v jav
nih zdravstvenih zavodih je 
obveznost konktetnega deb 
dajalca. V zdravslVU so to med 
drugim bolnisnice in zdra
vstveni domovi, ki morajo v 
aktualnem primeru odprave 
plaenih nesorazmerij za iz
plaCiio , poral'una posktbeti 
sami 

Za stiri proral'unske po
rilbnike, ki sodijo pod resor 
Ministrstva za zdravje (Mini
strstvo, Zdravsrveni 'inspek
tora~ Urad za kemikalije in 

. Urad za varsrvo pred sevanji); 
je pevi obrok izplacila tretje 
eetrtine plaCnih nesorazmerij . 
skupno znaSal slabih 209.000 
evrov. Od tega je bilo najvee, 
108.000 evTOV, izplaeano za
poslenim na Zdravstvenem 
inspektoratu, nekaj f!llIllj kot 
82.000 evrov pa zaposlenim 
na ministrstvu. 

Za Policijo in 
Siovensko vojsko 
7,7 milijona evrov 

Ministrstvo za notranje za
deve z organi v se~vi je za iz
plaeilo prvega obroka razlike 

Sodiiea izplaeala dobra 
dva milijona evrov 

Za izplacilo prvega obroka poracuna za odpravo trelje 
cetrtine placnih nesorazmerij je bilo za vsa slovenska sodi
sea potrebno zagotoviti 2.095.997 evrov. Poraeun za javne 
usluibence se je izplacal iz proracunskih sredstev organi
zacij, v katerih so zaposleni, v konkretnem primeru torej iz 
proracunov posameznih sodise. Izplaeilo je prejelo 4.223 
javnih usluibencev in nekdanjih zaposlenih. Na dan 6. ja
nuar 2014 je bilo sicer na slovenskih sodiscih zaposlenih 
4.439 sodelavcev, od tega 3.476 sodnega osebja oz. jav
nih usluibencev ter 963 sodnikov oziroma funkcionafjev. 

Odprava placnih nesorazmerij je za vsa slovenska to
iilstva znaSala dobrih 128.000 evrov, upravicencev za iz
placilo je bilo 443 .• Poracun se je izplacal iz sredstev za 
place za leto 2014" so pojasnili na Vrhovnem driavnem 
toiilstvu. 

J 
j 
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RasorJl, organlln ustanove, kl sodlJo pod okrllJe driave, so po veelnl prvl obrok tretje Cetrtlne placnlh nesorazrnerlJ lzplaeall 
y zaCetku lebruarJa, skupaJ z JanualSko pIaCo. Zanlmlvo Je, cia so po veClnl vse obCine y SpodnJem PodravJu prllzplaClllh 
pohltele In poraeun placnlh nasorazrnerlJ y celotllzplaeale fe lanl. Sa bolJ pa Je zanlmlvo, da so avoJlm usluZbencem lzplaCIla 
reallzlrale. za vrtce pa IzplaClla zavlaeuJeJo. VsaJ veClna lzmed nJlh. 

v plaei zaradi odprave tretje ru resorja je bilo izplaCanih 
cetrtine placnih nesorazine- nekaj manj kot 3,5 milijona 
rij izplaCalo nekaj manj' kot evrov. Najvecji del sredstev 
4,6 milijona evrov. Od tega zootraj resorja je bil izpla
najvec za zaposlene v Policiji can Slovenski vOjski, in sicer 
- slabe 4,2 milijona evrov.Za- dobrega 3,1 milijona evrov . 
poslenim v okviru Ministrstva Dobreg. cetn milijona evrov 
so skupno izplaeali 390.000 je bilo izplacanih upravnemu 
evrov, zaposlenim na loSpek- delu ministrstva, nekaj manj 
toratu za notranje zadeve pa kot 95.000 evrov pa zaposle
dobrih 13.000 evrov. nim na Upravi RS za za!Cito in 

'la vseh pet proraeunskih rdevanje. 
porabnikov (upravni del mi- . Strose!>, ki ga je za izplaeilo 
nistrstva, Uprava za za!Cito pevega obroka odprave tretje 
in relevanje, dva inspekto- cemine plaenih nesorazmerij 
rata ter Slovenska vojska) je imelo Ministrstvo za finance, . 
sredstva za izplaeilo pl.enih vkljul'ujol' vse njegove organe 
nesorazmerij Ministrstvo za v sestavi, je zoaSal1,7 milijona 
obrambo zagotoviloiz lastnih - evrov. NajviSji znesek, skupno 
finanenih nacrtov. V okvi- 866.000 evrov, je bil izplacan 
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zaposlenim v Carinski upravi, 
417.000 evrov zaposlenim na 
Davcni upravi, 326.000 evrov 
zaposlenim neposredno na 
ministrslVU, slabih 33.000 
evrov Uradu za nadzor prora
euna in 105.000 evrov Uprayi 

. za javna placila. 
Odprava tretje eetrtine 

plaCnih nesorazmerij (pevi 
obrok) je resor Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje skupaj sta
la nekaj manj kot 1,2 milijona 
evrov. 'la samo ministrstvo je 
bilo treba zagotoviti 248.000 
evrov, Upravi za varno hra
no, veterinarstvo in varstvo 
tastlin 302.000 evrov, Agen
ciji za okolje 262.000 evrov, 
Inspektoratu za kmetijstvo in 
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fOOl: Otomir Goznik 

PrYI obrok trelle eetrtlne odprave placnlh nesorazmerlJ se nanaSa na obdobJe od 1. oktobra 2010 do 
31. Jullja 2011, Izplaello mora bIt! reallzlrano do konea tega meseea. Drug! obrok za obdobja od 1. 
avgusta 2011 do 31. maja 2012 se bo lzplaeal do konea januarja 2015. 5 tem bo poraeun plaenlh 
nesorazmerlj oj javnem sektorju v calotl odpravljen. 

okolje 178.000 evrov, Agenci
ji za kmetiiske trge in razvo) 
podeielja 164.000 evrov ter 
Upravi za jedrsko vamost 
27.000 evrov. 

Stevilke V drugih 
resorjih 

Ministrsrvo za infrastruktu
ro in prostor je v pevem obro
ku tretje eetrtine odprave 
plaenih nesorazmerij zagoto
vilo slabih 784.000 evrov. Od 
tega 331.000 tvrov Geodetski 
upravi, za zaposlene v okviru 
ministrstva, . vkljul'ujoe tudi 
pravne prednike resomega 

. ministrstva, nekaj manj kot 
213.000 evrov, za loSpekto
rat za promet, energetiko in 
prostor 157.000 evrov, Direk
cijo za ceste 49.000 evrov in 
Upravo za pomorstvo 33.000 
evrov. 

V okviru pravosodnega re
sOrja, pod katerega sodi tudi 
Uprava Its za izvrsevanje ka
zenskih sankcij, je izplaCilo 
pevega obroka tretje eetrtine 
plaenih nesorazmerij skupno 
znaSalo 709.645 evrov. Od 
tega za zaposlene na ministr
slVU slabih 289.000.evrov ter 
za zaposlene na Upravi za izvr
sevanje kazenskih sankcij (za
pori) nekaj manj kot 421.000 
evrov. 

Ministrstvo za zunanje zade· 
ve je za izplaeilo pevega obro 
ka odprave tretje eetrtim 
placnih nesorazmerij name 
nilo nekaj manj kot 433.001 
evrov. 

Na Ministrstvu za gospc 
darski razvoj in tehnologij. 
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Odplava tretje Cetrtlne pla.nlh nesolalmalll bo lavne finance oblamanlla za 200 mililonov evrov. 

so v tokratni tranSi zaposle· 
nim izplacali nekaj manj kot 
450.000 eveov. Sredsrva za iz· 
placilo so morali posamezni 
proracunski porabniki zno
traj resorja zagotoviti v okviru 
lastnih proraeunskih sredstev. 
Zaposlenim na Ministrsrvu za 
gospodarski razvoj in tehno
logijo - oije je bilo izplaeanih 
slabih 298.000 evrov, zaposle· 
nim na Trinem inipektoratu 
dobrih 90.000 evrov, na Ura
du za intelekrualno lastnino 
30.000 evrov, slabih 30.000 
evrov je bilo izplacanih tudi 
na Uradu za meroslovje. 

Ministrstvo za delo, druzi· 
no, socialne zadeve in enake 
moinosti je za izplaeilo pr
vega obroka odprave tretje 
eetrtine plaenih nesorazme
rij namenilo dobrih 262.000 
evrov. Od tega za ministrsrvo 
in organe v njegovi sescavi ter 
jayne zavode 178.500 in za In
spektorat za delo nekaj manj 
kot 84.000 evrov. 

Ministrsrvo za kulruro je za 
izplaeilo prvega obroka od
prave plaenih nesorazmerij iz
plaealo dobrih 140.000 evrov. 
Od tega za oije ministrsrvo 
97.000 evrov, Arhiv 41.000 
evrov in Inspekrorat za kultu
ro in medije 2.400 evrov. 

Vsi zneski, ki smo jih nava
jali oziroma jih navajamo v 
Clanku, so prikazani v bruw 
vrednostih in vldjufujejo za
mudne obresti. Nadaljujemo s 
pregledom po obCinah. 

ptuJ 
Izplaeilo tretje eetrtine po

rafuna plaenih ilesorazmerij 
je MO Ptuj izvedla 4. deeem
bra lani. Skupni strosek pora
funa je znaSaI 65.651,88 evra, 
od tega so znaSale zamudne 
obresti 5.823,65 evra. Do p<>
rafuna .je bilo upravieenih 74 
sedanjih oziroma nekdanjih 
zaposlenih. Vsem je bil pora
fun rudi izplaean. 

Ormoz 
Obana Ormo! je izplaeilo 

eelome tretje eetrtine placnih 
nesorazmerij realizirala v tern 

. tednu, v ponedeljek, 10. febru
arja. Znesek izplacila, skupaj z 
obrestmi, znaia 38.862 evrov 
za 37 javnih usluibeneev -
tudi tistih, ki so se upokojili 

.'!.Ii so na drug naein zapustili 
delovno mesto na Obeini Or
moi. 

Siovenska 
Bistrica 

Novembra lani je obeina 
Siovenska Bisrriea zaposlenim 
v obeinski upravi izplaCala 
tretjo eetrtino porafuna plae
nih nesorazmerij. Skupni bru
to znesek je znasal 41.396,95 
evra. Zamudne obresti so stale 
4.067,50 evra. Do izplaeila je 
bilo upravicenih 39 sedanjih 
zaposlenih in osem nekdanjih 
usluibeneev; 

Kidrleevo 

evra, od tega je bilo za 415,72 
evra obresti. Do izplacil je bilo 
upravieenih sest sodelaveev v 
obeinski upravi. 

Goriinica 
Thdi za obeino Goriinica je 

zgodba 0 izplacilu placnih ne
sorazmerij koneana. Osmim 
zaposlenim v obeinski upravi 
so eeloten porafun izplacali 
novembra lani, enemu pa ja
nuarja letos. Skupni bruto zne
sek izplaCila je znaSal4.362,26 
evra, od tega so obresti znaSa
Ie 471,41 evra. 

. V obeini Kidrieevo so zapo- · , " 
slenim v obcinski upravi Ze Clrkulane 
izplaeali poraeun plaenih ne
sorazmerij. Skupen bruto zne
sek tega izplaCila z obrestmi 
vred je 8.375,49 evra, od tega 

. so zamudne obresti 870,64 
evra. Do tega izplacila je bilo 
upravieenih 12 zaposlenih, ki 
so dobili porafun izplaean v 
eeloti. 1zplacilo'ie bilo realizi
rano 24. deeembra 2013. 

Hajdina 
Tretjo eetrtino plaCuih ne

sorazmerij so zaposlenim v 
obeinski upravi v ob&ii Raj' 
dina izplacali 9" decembra 
lani. Skupni znesek izplacila 
je znaSaI 6.485,10 evra, od 
tega zamudne obresti 650,45 
evra. Poraeun je bil !estim za
posleriim, ki so bili upravieeni 
do izplaCila, izplaean v celoti. 

Markovci 
Thdi v obani Markovci so za

poslenim v obCinski upravi Ze 
izplaCa.\i poraeun placnih ne

. sorazmerij. Skupni bruto zne
sek izplaCila z obrestmi vred 
je bil 7.468,41 evra, od tega so 
zamudne obresti 949,08 evra 
Do tega je bilo upravieenih 1J 
zaposlenih, med njimi so rudi 
!isti, ki so bili zaposleni v ob
dobju, na katerega se izplaCilo 
nanaSa zaradi nadomeseanja. 
Poraeun plaenih nesorazmerij 
so realizirali v celoti, izp1aCilo 
je bilo izvedeno 21. oktobra 
2013. 

Dornavai 
Obeina Dornava je izplaeilo 

plaenih nesorazmerij za svoje 
zaposlene v obcinski upravi 
19. novembra 2013 realizirala 
v celoti. Skupni bruw znesek 
izplaeila je znaSaI 4.267,46 

V Cirkulanah so lani novem
bra Ie izplaCali tretjo cetrtino 
plaenih nesorazmerij. Skupni 
bruto zneSek izplaCila je zna
sal 3.6u,87 evra, vkljucno z 
zamudnimi obrestmi, ki so 
znaSale 352 evrov. Do izplaci
la so bili upravieeni itirje .za
posleni v obeinski upravi. 

. Zetale 
V z.taIah so porafun plac

nih nesorazmerij konee no
vembra lani v celoti izplaCa.\i 
dvema zaposlenima v obCin
ski upravL ki sta bila. do tega 
upravieena. Skupni bruto 

! vldju 
obresti v visini 197,05 evra, je 
znaSaI 1.640,31 evra. 

Zavrc 
V Zavrfu so porafun plac

nih nesorazmerij konee pre
teklega leta petim zaposlenim 
v-obcinski upravi izplaCa.\i v 
eeloti. Bruto znesek je znaSal 
4.491,09 evra, od tega so obre
sti znaSale 385,98 evra. 

MaJiperk 
V Majsperku so sedmim 

zaposlenim v obCinski upravi 
konee januarja izplaeali tretjo 
eetrtino plaenih nesorazmerij. 
Skupni znesek je bil 6.554,02 
evra, od tega so obresti znaSa
Ie 698,54 evra. 

Podlehnik 
V Podlebniku so plaena ne

sorazmerja v celoti izplaeali 
na zacetk:u tega meseea. Do 
tega izplacila je bilo upravice· 
nih pet zaposlenih v obeinski 
upravi, izplacilo za vseh pet 

Izplaclla placnih nesorazmeriJ po posameznih ministrstYih 
,l!piNtv: . _. - ~ -- .1' At·zaffl!"",!, I ~ (. ;;;.'1 

0,"1111 __ - lit. .11 EIJo Iv ."""1 
Minislrstvo 444 326.618 
Davcna uprava 2.441 417.278 

Carinska uprava 1.402 865.635 
Urad za prepr. pranja denarja 18 8.899 

Urad za nadzor prir. iger na sreeo Ukinjen 2.507 

Urad za nadzor proracuna 47 32.891 
Uprava za javna placila . 175 105.076 

SKUPAJ: 4.527 
.. ~ . 

1:758.904 . 

310 178.500 

.redovala r050rna rnlnlslrstva tar Urad vlade RS za komunlclranle. NI nulno, da &8 itevno zaposlenlh 
sklada s itavllom upravleencev za Izpla.Uo. Stevllo zaposlenlh smo v labele dodall zgoll Informatlv
no, da sllahko bralec ustYarl sllko 0 vellkostl posameznega mlnlstrskega resorja an organa v nlegovl 
sestavl. -
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skupaj je zn.salo 1.197,80 
evra, od tega so zamudne 
obresti zn.sale 54,99 evra. 

Videm 
V videmski obCini so zadnjo 

cetrlino placnih nesorazmerij 

IzplaCilo je prejelo 13 zaposle· 
nih, od tega sta dva zaposlena 
za doloceo Cas in dva zaposle. 
oa v medobcinskem inSpektO' 
raru in redarstvu. 

Makole 
v skladu z zakonodajo izplaCali Zaposleni v obCinski upravi 
deeembra lani. Do izplacila je v Makolab so ie prejeti izpla· 
bilo upravicenih 10 zaposle· cilo poraCuna placnih neso
nih v obCinski upravi, skupni razmerij, in sicer 18. oktobra 
bruto . znesek je bi! 6.291,68 2013. Bruto znesek izplacila je 
evra, obresti pa 641,16 eVra zn.sal 6.440,65 evra, ad tega 

Trnovska vas 
Thdi v Trnovski vasi so trem 

zaposlenim v obcinski upravi, 
ki so bili do tega upraviceni, 
ie izplacali poraCun za tretjo 
Cetrtino placnih nesorazme· 

. rij. Skupni bruto znesek je 
zn.sal2.355,14 evra, zamudne 
obresti pa 279,61 evro. PlaCilo 
je bilo izvedeno julija lani. 

Destrnik 
Obcina Destrnik je pora· 

Cun za adpravo tretje Cetrline 
placnih . nesorazmerij petim 
zaposlenim v obcinski upravi 
v eeloti izplacala 3. februarja 
letos. Skupni znesek izplaCi· 
la je zn.sal 4.318,50 evro, od 
tega zamudne obresti 686,27 
evra. 

Juriinci 
V JUrSincih placnih new

razmerij zaradi postopka spre· 
jemanja proracuna obCine in 
navodil Vlade RS Se niso iz· 
placali Sredstva v visini 2.800 
evrov nameravajo izplacati Se 
ta roesec, . 

Sveti Andraz 
Thdi iz obCine Sv. Andrai so 

nam sporocili, da izplacil Se 
niso realizirali in jih zaenkrat 
Se ne nameravajo, saj so Ie v 
leru 2008 spremenili sistema· 
tizacijo in izvedli prevedbo na 
druga delovna mesta, tako da 
do placnih nesorazmerij ne 
prihaja. 

SredliCe ob Dravi 
ObCina SrediSce ob Dravi je 

izplacilo za odpravo placnih 
nesorazmerij rea1izira1a vee· 
loti. Skupni znesek izplacila za 
tri zaposlene v obCinski upra· 
vi je zn.sal 2.754,56 evra, ad 
tega so bile zamudne obresti 
258,71 evra Poracun so ·izpla· 
cali oziroma zaceli izplacevati 
5. julija 2013, pri junijski placi. 

SvetiTomaz 
. ObCina Sv. Tomai je pora· 

cun placnih nesorazmerij iz· 
placala v celoti. Dvema zapo
slenima v obCinski upravi je 
bilo izplacano 1849,79 evro, 
od tega so zamudne obresti 
zn.sale 186,06 evra. Izplacilo 
je bilo realizirano junija lani 

Poljeane 
Obcina Poljeane je zaposle· 

nim v obcinski upravi 11. ok· 
tobra lani izplacala poracun 
placnih nesorazmerij, in sicer 
v eeloti. Skupni bruto znesek 
izplacila z obrestmi vred zna· 
sa 10.639,07 evra. Zamudne 
obresti so zn.sale 961,40 evra. 

je visina obresti zn.sala 642,01 
evra Do izplacila je bilo upra· 
vicenih osem zaposlenih in 
en bivsi usluibenee. Poraeun 
je bil izplaCan v eeloti. 

Zaodpravo 
neSorazmerij 200 
mllijonov evrov 
bruto 

Predlog zakona, ki dolo
ca naCin poraCuoa odpiave 
placoih nesorazmerij javnim 
usluibeneem za nazaj, je dr· 
lavni zbor potrdiHani konee 
novembra. Z zakonom se do
loca naciri izplacila razlike 
v placi zaradi odprave tretje 
cetrline nesorazmerij za Cas 
ad 1. oktobra 2010 do 31. maja 
2012, skupaj z zamudnimi 
obrestmi, kot sledi iz sodbe yr· 
hovnega sodisea. Predlog za· 
kona doloca izplacilo v najvec 
dveh obrokib, prvi se'izplaea 
najkasneje do konea februar· 
ja 2014, drugi najkasneje do 
konea januarja 2015. 

.Financne posledice pora· 
Cuna adprave placnih new
razmerij javnim usluzbeneem 
so oeenjene na pribliZno 120 
milijonov evrov neto (200 
bruto ),« pravi notranji mini· 
ster Gregor Virant Po njego
vih besedab je razl~ med 
neto in bruto zneskom pred· 
vsem v tern, ker bo od izplaCil 
obraCunana dohodnino, ki bo 
sla nazaj v dnavni in obcinske 
prora6me. ObraCunani bodo 
rudiprispevki za pokojninsko 
in zdravstveno zavarovanje. 

Zadnja placna reforma je 
predvidelo, da bo odprava 
placnih nesorazmerij poteka· 
la postopno, s stirimi uskladi· 
tvarni. Prvi dYe sta bili izpla· 
eani v rokib, kot je bilo na· 
crtovano - prva ob vstopu v 
nov placni sistem v leru 2008, 
druga z januarjem 2009. Pri 
dokoncanju placne reforme 
s preostalima dvema placni· 

. rna dvigoma pa se je zapletlo. 
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Izplacilo placnih nesorazmerij po obcinah 
Obtlna St upr8vl~encev 
MOPtuj 74 
Siovenska Bistrica . 47 
Ormoz 37 
Poljcane 13 
Kidri~evo 12 
Markovci 11 
Majiperk 7 
Hajdina 6 
Makole 9 
Videm 10 
Zavr~ 5 
Gorlinlca 9 
Destmik 5 
Dornava 6 
Cirkulane 4 
Sredii~e ob Dravl 3 
Tmovskavas 3 
Sv. Tomei 2 
Zetale 2 
Podlehnik 5 
Juriincl -
Sv.Andraz -

Zneskl so prlkazanl y bruto vrednostlh. 

Vlada je ve~ki-at predlagala, 
da se v zaostrenih flDan~nih 
in gospodarskib razmerah iz· 
placilo zamakne. 0 zamiku v 
poznejse obdobje se je prvic 
s sindikati dogovorila spomla· 
di 2009, nato se enkrat jese· 

ni istega leta. Sedanji dolg je 
poslediea aneksa h kolektivni 
pogodbi za javni sektor, ki ga 
je vlada z delom sindikatov 
. sklenila leta 2010 in ki je iz· 
placilo placnih nesorazmerij 
zamaknil v cas boljSe gospo-

Znesek izpl8~lIa (v evrih) 
65.651 
41.396 
38.862 
10.639 

8.375 
7.468 
6.554 
6.485 
6.440 
6.291 
4.491 
4.362 
4.318 
4.267 
3.611 
2.754 
2.355 
1.894 
1.640 
1.197 
2.800 

Nimajo pI. nesorazmerij. 

darske rasti. Sindikaii, ki ane· 
ksa niso podpisali, so mu ad 
vsega zacelka ocitali poseg v 
ze pridobljene pravice. Aneks 
je zacel veljati novembra 
2010, medtem ko je zaposle
nim izplaCilo tretje cetrline 
odprave placnih nesorazme· 
rij pripadlo Ie s 1. oktobrom 
2010. 

Potem ko je sindikatom pri· 
trdilo rudi vrhovno sodiSce, 
bo drZava javnim usluzben· 
eem izplacala tretjo cetrtino 
za nazaj, skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi. Izpla~i· 

10 jim pripada za cas od 1. ok· 
tobra 2010 do 31. maja 2012, 
ko sta bili z zakonom za urav· 
noteienje javnih fmane - ob 
sieer hktatnem znizanju plac 
- odpravljeni obe preostali 
cetrtini' placnih nesqrazmerij, 
tako tretja kot cetrta .• Zneski, 
ki jih bodo dobili posamezni 
javni usluibenei, so razlicni. 
V skupini javnih usluibeneev, 
ki jim gredo najviSji zneski, so 
zdravniki in zobozdravniki, 

Detum Izpla~i18 
December 2013 
November 2013 
Februar 2014 
Oktober 2013 
December 2013 
Oktober 2013 
Januar 2014 
December 2013 . 
Oktober 2013 
December 2013 . 

Konec 2013 
Nov. 13, Jan. 14 
Februar 2014 
November 2013 
November 2013 
Jullj 2013 
Jullj 2013 
Junij 2013 
November 2013 
Februar 2014 
Se nlso izpla~ali. 

-
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visokosolski ucitelji in visoko
solski sodelavci, rudi razisko
valci. Najvec tistih, ki ne bodo 
dobili nic, pa je iz VfSt preda· 
vateljev visjih strokovnih Sol, 
srednjeSolskib in osnovnoSoI· 
skib uCiteljev ter vzgojiteljev 
in drugih strokovnih delaveev 
v vrteih,« je novembra ob po
trditvi zakoria porocala Slo
venska tiskovna ageneija . 

Povprecni biuto znesek za 
eelotno 20-mesecno obdobje, 
za katero mora drzava izpla· 
cati razliko v plaCi, je okoli 
tisoc evrov oziroma se nekoli· 
ko vee. K poveeanju osnovne' 
place je namrec treba dodati 
se razliko v viSini dodalkov, ki 
se obraCunavajo od osnovne 
place, pa rudi zakonite zamu· 
dne obresti. V prvem obro
ku so tako javni usluzbenci v 
povprecju prejeli okrog 500 
evrov bruto. So pa seveda rudi 
med 'samimi izplacili razlike. 
Izpla~ila so ad sto do nekaj sto 
evrov, v nekaterih primerih pa 
rudi tisoc ali vec evrov. 


