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Neplačan dolg Republike Slovenije njenim javnim uslužbencem 
 
 
Spoštovani, 
 
reprezentativni sindikati javnega sektorja vas obveščamo o neporavnanem dolgu Republike Slovenije 
v višini 194 MIO EUR javnim uslužbencem. Dolg izhaja iz naslova plačila dela plač v obdobju od 
oktobra 2010 do maja 2012, ko država načrtno nezakonito ni poravnavala zapadlih obveznosti svojim 
zaposlenim. Država je šele letos spomladi pripoznala dolg na osnovi več sodb slovenskih sodišč v 
kolektivnih delovnih sporih, ki so izvršljive že več kot pol leta. 
 
Vlada Republike Slovenije namerava parlamentu predlagati v sprejem zakon, katerega osnutek nam 
je poslala v torek 29. oktobra, s katerim bi zakonodajalec protiustavno nedopustno posegel v sodbe 
sodišč in jih spremenil glede roka izvršitve in višine določenih obresti. Že pred več kot pol leta iztečen 
rok za izvršitev sodb želi vlada z zakonom določiti na novo kasneje v prihodnjih letih.  Z istim zakonom 
želi tudi znižati dosojene obresti in uzakoniti dolžnost sojenja v odprtih pravdnih postopkih na 
delovnem sodišču za nazaj po sprejetem zakonu ter ustaviti že začete postopke izvršb zoper državo.  
 
Za neporavnan dolg in izčrpana vsa pravna sredstva (redna in izredna) je Vlada Republike Slovenije 
vedela pred sprejetjem proračuna za leti 2014 in 2015, a neporavnanega dolga v proračunu ni 
upoštevala, sedaj pa sili sindikate k sklepanju dogovorov za katere sindikati nimajo mandata, saj se 
želi pogajati o neporavnanem dolgu, ki ni in ne more biti predmet pogajanj s sindikati, ker gre za 
individualne pravice upravičenih.  Z opisanim osnutkom zakona se posega v temelje pravnega reda 
Republike Slovenije, saj gre za poseganje izvršilne in zakonodajne veje oblasti v sodno, kar pa za 
demokratične družbe držav članic Evropske unije po našem prepričanju ni dopustno. 
 
O nastali situaciji vas obveščamo in naprošamo, da naredite kar je v vaši moči za preprečitev 
nadaljnjega odlaganja plačila dolga javnim uslužbencem, ki so se v Sloveniji že močno odrekali, da bi 
pripomogli k izhodu iz krize v kateri se je znašla Slovenija in Evropa. Neplačan dolg je potrebno 
poravnati takoj in s tem preprečiti nastanek nadaljnjih zapletov okrog ustavnosti poseganja v sodbe 
sodišč z zakoni ter zaradi ustavitve naraščanja dolga, ki mesečno z obrestmi naraste za 1,4 MIO EUR. 
 
Načrtno protiustavno odlaganje poravnave zapadlega dolga ni rešitev za izhod iz krize in zato se 
sindikati javnega sektorja obračamo na vas, ker drugih legalnih vzvodov nimamo več.  
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