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Pojasnilo pripadnikom Slovenske vojske v zvezi z napovedano kolektivno odškodninsko tožbo za člane SVS, za

čas malice in primopredaje dela

Zaradi mnogih vprašanj pripadnikov Slovenske vojske v zvezi z napovedano kolektivno tožbo podajamo pojasnila o

razlikah med kolektivnim sporom in kolektivno odškodninsko tožbo pri uveljavljanju zahtevkov delavcev. Kolektivne

odškodninske tožbe so novost v slovenskem pravnem redu, saj se Zakon o kolektivnih tožbah - ZKolT (uradni list RS,

št. 55/17, v povezavi: ZKolT) uporablja od 12. aprila letos.

Glavne značilnosti pravdnih postopkov za uveljavljanje zahtevkov delavcev:

 

Kolektivni delovni spor

 

 

Kolektivna odškodninska tožba

 

● uporaba v primeru kršitev pravic delavcev, ki

izhajajo iz kolektivne pogodbe

● uporaba v primeru množičnih kršitev po isti

pravni podlagi večji skupini delavcev

● za uveljavljanje pravic delavce, ki izhajajo iz

kolektivnih pogodb

● uporaba za dosego prenehanja kršenja pravic

delavcev

● možna začasna odredba o prenehanju kršenja

pravic delavcev

● uporaba za že zapadle terjatve

● uporaba za uveljavljanje pravic delavcev

 

● uporaba v primeru kršitev zakonov ali

podzakonskih predpisov

● uporaba v primeru množičnih kršitev po isti

pravni podlagi večji skupini oškodovancev

● za uveljavljanje pravic delavce, ki izhajajo iz

zakonov ali podzakonskih predpisov

● uporaba za dosego prenehanja kršenja pravic

delavcev

● možna začasna odredba o prenehanju kršenja

pravic delavcev

● uporaba za že zapadle terjatve

● uporaba za uveljavljanje pravic delavcev

Pravdne postopke določa Zakon o delovnih in socialnih

sodiščih - ZDSS-1, v povezavi: ZDSS-1

  Pravdne postopke določa Zakon o kolektivnih tožbah -

ZKolT, v povezavi: ZKolT

Za sindikate in njihove člane je pomembno to, da v obeh primerih kolektivnega uveljavljanja pravic s kolektivno tožbo

ali v sporu nima nobeden od članov nobenih stroškov, saj gre v spor ali tožbo sindikat, ki tudi krije vse stroške

postopka. V primeru dobljenega spora ali kolektivne tožbe pa velja sodba za vse člane sindikata, kot je razsojeno. 

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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