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Sindikat vojakov Slovenije zahteva odgovornost zaradi kršitev predpisov z neizplačilom lanskega regresa

Neizplačan polni regres javnim uslužbencem v lanskem letu predstavlja grobo kršitev predpisov in kaznivo dejanje.

Včeraj posredovana informacija medijem, da bo vlada izplačala regres vsem javnim uslužbencem pri majski plači,

enako kot sodbe sodišč potrjuje dejstvo, da so se lani z neizplačilom regresa grobo kršile temeljne pravice delavcev, a

kot kaže za to ne bo odgovarjal nihče.

Sindikat vojakov Slovenije je lani prvi sprožil kolektivni spor naslednji delovni dan (7. maj) po izplačilu le dela

regresa zaradi neizplačila polnega regresa in septembra tudi prvi spor dobil.  Na drugi stopnji je SVIZ-u bilo razsojeno

14 dni prej. Sodba SVS-ja je postala pravnomočna 26. aprila in danes pozdravljamo odločitve vlade  v smeri, da se do

polnega lanskega regresa razlika  izplača vsem javnim uslužbencem , saj bi bilo protiustavno, da bi člani sindikatov

prejeli razliko regresa ostali pa ne. Pred zakoni so vsi enaki in tako je vlada kot delodajalec dolžna tudi ravnati, do vseh

enako.

Z odločitvijo vlade o izplačilu regresa vsem javnim uslužbencem, ki bo verjetno sprejeta na današnji seji 8mogoče se

ravno sprejema), bi se moralo odločiti tudi o tem, da je potrebno ugotoviti kdo je lani grobo kršil temeljne pravice

delavcev in to kar 160.000-im ter, da se zoper njega sprožijo ustrezni postopki zaradi odgovornosti . Naj spomnimo,

da je v Republiki Sloveniji kršenje temeljnih pravic delavcev kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom do enega leta

(196. člen KZ-1). Med temeljne pravice delavcev sodi tudi nespoštovanje predpisov o plači in drugih prejemkih iz

delovnega razmerja, ta pravica je nedvomno bila kršena v primeru lanskega neizplačila dela regresa 160.000 javnim

uslužbencem.

V povezavi spodaj se nahaja dopis enega od ministrstev izpred tedna dni, ki jasno obrazloži, da pravne podlage za

izplačilo dela lanskega regresa vsem javnim uslužbencem ni . A to pomeni, da bo sklep vlade  o izplačilu regresa

vsem javnim uslužbencem z majsko plačo nezakonit?

Nekdo bi v tej situaciji po našem mnenju moral odgovarjati zaradi kršenja temeljnih pravic 160.000 delavcem, lanski ali

letošnji kršitelj predpisov? V kolikor ne bo nihče odgovarjal zaradi opisanega se nam lahko čez nekaj mesecev zgodi, da

javni uslužbenci nezakonito ne bomo prejeli dela plače  na plačilni dan z obrazložitvijo, češ, sindikati naj gredo na

sodišče in to iztožijo. To je nedopustno in zato v SVS zahtevamo, da nekdo odgovarja! V nasprotnem primeru bo to

hud udarec za pravno državo,  kar pa ne smemo dopustiti in tudi ne bomo.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport - ni pravne podlage za izplačilo lanskega regresa
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