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Izplačilo razlike lanskega regresa z obrestmi pripadnikom SV in vsem javnim uslužbencem pri plači za maj

V sredo petega junija bo na osnovi sodb v prid SVS in SVIZ-u izplačana razlika lanskega regresa z obrestmi

pripadnikom Slovenske vojske in vsem javnim uslužbencem, so obvestili pooblaščenega odvetnika SVS Petra Kosa. Ko

so se drugi sindikati še pogajali o v izplačilo že zapadlem regresu je SVS lani 7. maja kot  prvi sindikat vložil

kolektivno tožbo zaradi nezakonitega neizplačila polnega regresa (v povezavi spodaj objava na spletu) 4. maja na

osnovi še neuveljavljenega ZUJF. Izrek sodbe določa izplačilo le članom SVS in enako je bilo razsojeno za člane

SVIZ-a, a vlada se je pravilno odločila, da razliko lanskega regresa izplača vsem javnim uslužbencem pri plači za maj.

Mnogi pripadniki Slovenske vojske nas sprašujejo o izplačilu lanskega regresa in razlogih za nespoštovanje

pravnomočne sodbe s katero je bilo odločeno, da se članom SVS lanski regres z obrestmi izplača v roku 30 dni. Ta rok

se je iztekel 27. maja, a na ta dan člani SVS niso prejeli nakazila.

Odvetnik SVS Peter Kos  je prejel dopis Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo   s katerim so ga obvestili,

da bodo člani SVS prejeli lanski regres z obrestmi pri plači za maj na osnovi dobljenih sporov SVS  na

prvostopenjskem in višjem Delovnem in socialnem sodišču. Dopis objavljamo v povezavi spodaj in govori sam zase.

Vlada se je odločila, da na osnovi dobljenih sodb SVS in SVIZ-a izplača lanski regres vsem javnim uslužbencem in za

realizacijo te odločitve je na predlog vlade Državni zbor sprejel zakon s katerim je uredil izplačilo regresa, ker bi v

nasprotnem primeru bil kršen ZUJF.

Kot lahko preberemo tudi v današnjem Večeru (na sliki) bo 5. junija lanski regres izplačan zagotovo.

Na Ministrstvu za obrambo so nam pojasnili tudi, da pripadniki Slovenske vojske s plačo v sredo 5. junija  dobimo

izplačan tudi letošnji regres katerega višina je odvisna od plačnega razreda posameznika po naslednjem:

- do vključno 13. plačnega razreda se izplača regres v znesku 692 eurov;

- od 14. do vključno 30. plačnega razreda se izplača regres v znesku 484,40 eurov;

- od 31. do vključno 40. plačnega razreda se izplača regres v znesku 346 eurov;

- delavcem z 41. ali višjim plačnim razredom, se za leto 2013 ne izplača regres za letni dopust.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Objava na spletu o tožbi za regres sedmega maja 2012

PRILOGA 2: Dopis MNJU Izplačilo lanskega regresa po sodbi v prid SVS
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Večer prvi junij Ni bojazni, regres bo
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