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Razlika lanskega regresa z obrestmi članom SVS danes, kot bi po sodbi sodišča morala biti, ne bo izplačana -

dopolnjeno

Danes 27. maja se izteče rok za izplačilo razlike lanskega regresa z zakonskimi zamudnimi obrestmi na osnovi sodbe

Višjega delovnega in socialnega sodišča z dne 26. aprila, s katero je prvostopenjska sodba postala pravnomočna in

izvršljiva. Skladno z izrekom sodbe, bi regres članom SVS moral biti izplačan v 30 dneh od pravnomočnosti sodbe in ta

rok se izteče danes. Na Ministrstvu za obrambo so nam pojasnili, da regresa člani SVS danes ne bodo dobili

izplačanega.

Demokracija: Nespoštovanje sodne veje oblasti s strani izvršilne veje oblasti

Neizplačilo regresa predstavlja nespoštovanje sodne veje oblasti s strani izvršilne veje oblasti . Nedopustno je, da se

po lanskem grobem kršenju pravic pripadnikov Slovenske vojske z neizplačilom regresa sedaj po dobljeni kolektivni

tožbi razsojeno ne spoštuje s strani vlade. Nedopustno je tudi to, da zaradi lanskih kršitev pravic delavcev ne bo nihče

odgovarjal.

Pripadniki Slovenske vojske smo dolžni spoštovati vso zakonodajo in odločitve sodišč v celoti, v celoti in popolno tudi

opravljamo vse zadane naloge. Ko kršitve predpisov na sodišču dokažemo in nam pritrdi tudi višje sodišče, tega vlada

ne spoštuje in ne izvrši sodbe sodišča v danem roku.

Pripadnikom Slovenske vojske je z zakonom prepovedano stavkati. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju se je

prejšnji teden spremenil in nam s 1. junijem znižuje plače, brez da bi reprezentativen sindikat (SVS), ki zastopa

zaposlene v Slovenski vojski sploh obvestili, kaj šele, da bi nas zaprosili za mnenje in ga poskušali uskladiti, kot to

določa Zakon o javnih uslužbencih in je bilo storjeno z vsemi drugimi sindikati javnega sektorja na pogajanjih. Ob tem,

da se nam odreka pravica do kolektivne pogodbe in se nam določa plače z uredbo vlade, kar je z Zakonom o delovnih

rezmerjih prepovedano, če v organizaciji obstaja sindikat.

V SVS se počasi sprašujemo, kaj nam še ostane? Dolgo so nam očitali nereprezentativnost, a sedaj ko smo

reprezentativen sindikat se odnos ni spremenil skoraj nič.

Pojasnilo, da bo regres izplačan pri plači 5. junija ni vmesno, saj je sodba glede roka plačila razlike regresa jasna, in ta

se izteče danes .

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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