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Obravnava v kolektivni tožbi SVS dne 13. 3. 2013
za izplačilo ¾ plačnega nesorazmerja pripadnikom SV
za obdobje od 1. 10. 2010 do 31. 5. 2012 – 20 mesecev
Pravdni postopek v tožbi za ¾ plačnega nesorazmerja, ki je s 1. 10. 2010 postala sestavni del osnovne
plače in bila v celoti z 4/4 odpravljena ob uveljavitvi ZUJF 1. 6. 2012 se je 13. 3. 2013 nadaljeval z
razpisanim nadaljevanjem obravnave, ki je bila prekinjena 24. 10. 2012.
Obravnava v tožbi SVS za ¾ plačnega nesorazmerja je 24. 10. 2012 bila prekinjena s sklepom sodišča:

V sklepu se je sodišče uprlo na predlog pravobranilstva, da se počaka na pravnomočnost sodbe v
identičnem sporu drugega sindikata, ki je na Ustavnem sodišču in prvi stopnji tožbo že izgubil. V
prejšnjem tednu pa je Višje delovno in socialno sodišče o pritožbi drugega sindikata odločilo:

www.sindikatvojakov.si

Torej je drug sindikat, po našem vedenju edini, ki je zraven SVS tožil za 20 mesečno ¾ plačnega
nesorazmerja (drugi niso tožili, ker sindikati na Ustavnem sodišču niso bili uspešni). Sedaj pa je ta
sindikat na Višjem delovnem sodišču tožbo v celoti dobil, kljub temu, da mu Ustavno sodišče ni
pritrdilo in je na prvi stopnji tožbo izgubil. Sodba Višjega delovnega sodišča je s tem postala
pravnomočna in izvršljiva, torej se članom drugega sindikata (razsojeno samo za člane tožnika, kot pri
regresu v tožbi SVS in SVIZ) ¾ plačnega nesorazmerja za 20 mesecev z obrestmi že izplačuje.
Sodnica je v pravdnem postopku SVS po pravnomočnosti sodbe drugega sindikata spremenila svoj
sklep, da se bo postopek nadaljeval po pravnomočnosti sodbe višjega sodišča v identični tožbi in
odločila, da se pred nadaljevanjem pravdnega postopka SVS počaka na odločitev Vrhovnega sodišča,
saj je država vložila izredno pravno sredstvo revizijo. V SVS menimo, da je revizija in ponovna
prekinitev postopka le zavlačevanje zaradi verjetnih množičnih tožb javnih uslužbencev in sindikatov.
Menimo tudi, da država z revizijo ne more uspeti, saj v SVS že od začetka verjamemo, da te tožbe ne
moremo izgubiti in zato smo tudi sprožili ta kolektivni spor oz. tožbo.
Med navedenimi razlogi za preganjanje SVS v objavljenem s strani SVS po ukinitvi interne spletne
strani je navedena tudi ta tožba pod zaporedno št. 1 in ovrednotena 8. januarja 2013 s strani vodje
Sektorja za plače v javnem sektorju g. mag. Branka Vidiča na 35 milijonov evrov za pripadnike
Slovenske vojske in 180 milijonov evrov za celoten javni sektor. V Slovenski vojski je ogromno
pripadnikov s plačnim nesorazmerjem, verjetno prednjačimo v javnem sektorju, skoraj vsi podčastniki.
V tožbenem zahtevku SVS je podana zahteva za plačilo ¾ plačnega nesorazmerja članom Sindikata
vojakov Slovenije od 1. 10. 2011 do 31. 5. 2012, torej glasi tožbeni zahtevek enako kot izrek sodbe
Višjega delovnega sodišča drugega sindikata, le za člane sindikata in zato ponovno pozivamo vse, ki
so imeli priznano plačno nesorazmerje ob uvedbi novega plačnega sistema, da se včlanijo v SVS in
SVS-ju posredujejo eno plačilno listo z plačnim nesorazmerjem (najbolje plačilno listo z dne 15. 6.
2012, saj je iz nje razvidna tudi višina že izplačanega regresa, ker boste z včlanitvijo verjetno deležni
tudi lanskega regresa), saj smo v SVS prepričani, da bomo v tem kolektivnem sporu uspešni, kot je že
razsodilo Višje delovno sodišče.
Pri pripadnikih neizplačan del plače v povprečju znese 1.000,00 EUR brez obresti za 2 leti (skupaj
cca. 1.200,00 EUR), kar pa ni zanemarljiv znesek.
Lep pozdrav,
Gvido Novak
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