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Ponovno obveščanje o dobljeni kolektivni tožbi za plačna nesorazmerja

V petek je v medijih odmevala novica o dobljeni kolektivni tožbi za 20 mesečno neizplačano plačno nesorazmerje

javnim uslužbencem. O tem je SVS že poročal 15. marca po obravnavi na Delovnem in socialnem sodišču.

SVS je 13. marca imel v kolektivnem sporu za izplačilo tretje četrtine plačnega nesorazmerja za dvajset mesecev

obravnavo na sodišču. 15. marca smo o dogajanju na sodišču obvestili (v povezavi spodaj) člane in zainteresirane

pripadnike Slovenske vojske ter med drugim tudi o dobljeni tožbi Sindikata državnih organov Slovenije.

Že objavljeno Obvestilo SVS ponovno objavljamo in ob tem želimo dodatno pojasniti, da je pred dvema letoma zaradi

neizplačevanja 3/4 plačnega nesorazmerja sprožil kolektivni spor Sindikat državnih organov Slovenije in takoj za njim

Sindikat vojakov Slovenije. Drugi sidnikati po naših informacijah niso sprožali sporov, ker je Ustavno sodišče odločilo,

da je bil postopek sprejemanja predpisov oktobra in novembra 2010 in sami predpisi v neskladju z ustavo ter, da je

protiustavnost zaradi izvrševanja proračuna potrebno odpraviti do 1. januarja 2014.

V SVS smo bili prepričani, da bo ta spor če ga sprožimo dobljen kljub odločitvi Ustavnega sodišča, saj ni sporna

protiustavnost pri neizplačevanju že odpravljenih nesorazmerij ampak se ta niso izplačevala protizakonito in v

neskladju s kolektivno pogodbo in zato smo spor tudi sprožili.

Danes je situacija takšna, da se na osnovi pravnomočne sodbe v sporu države z Sindikatom državnih organov Slovenije

plačna nesorazmerja vsem članom tega sindikata že izplačujejo. Gre za zneske v povprečju okrog 1.200,00 EUR s

približno 200,00 EUR obresti, odvisno od višine plačnega nesorazmerja posameznih javnih uslužbencev.

Slovenska vojska

V Slovenski vojski je več kot vsak drugi pripadnik imel plačno nesorazmerje in bo na osnovi pravnomočne sodbe v

sporu države s Sindikatom vojakov Slovenije dobil izplačano plačno nesorazmerje za 20 mesecev, seveda to velja le za

člane SVS, kot velja le za člane Sindikata državnih organov Slovenije.

V primeru Štabnega vodnika specialista  na sliki levo zgoraj, bo pripadnik s 34 plačnim razredom kot član SVS

upravičen do izplačila v višini 1.287,60 €, s približno 200,00 € obresti (odvisno od časa do dne izplačila), torej skupaj 

1.487,60 €.

V primeru Štabnega vodnika na spodnji sliki bo pripadnik s 33 plačnim razredom kot član SVS upravičen do izplačila

v višini 1.219,10 €, s približno 200,00 € obresti (odvisno od časa do dne izplačila), torej skupaj 1.419,10 €.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Obveščanje SVS o pravdnem postopku SVS petnajstega marca
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http://www.sindikatvojakov.si/slike/files/arhivsvs_6.pdf


Štabni vodnik s 33 plačnim razredom in nesorazmerjem

Delovno in socialno sodišče - socialni partner SVS
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