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Zoran Klemenčič, državni sekretar 
 

 

Zadeva:  Plačilo dolgovane razlike v plači iz naslova plačnih nesorazmerij 
 

Zveza: Sodba Delovnega in socialnega sodišča v kolektivnem sporu med MORS in SVS 

 Predlog zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine 

nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) 
 

Spoštovani, 
 

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Državnega zbora RS je v dneh 20., 21. 

in 26. novembra obravnaval Predlog zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje 

četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU). Odbor je predlog zakona 

podprl z 9 glasovi ZA, 5 PROTI in enim vzdržanim. Na današnjem nadaljevanju 19. redne seje 

Državnega zbora je pod zadnjo točko dnevnega reda predvidena obravnava omenjenega predloga  in z 

ozirom na že izkazano podporo v pristojnem delovnem telesu je upravičeno pričakovati, da bo 

omenjen predlog zakona sprejet. S sprejetjem zakona bo le ta uveljavljen v soboto 30. novembra, 

naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, ki je predvidena za v petek.  
 

SVS je na prvi stopnji uspel v kolektivnem sporu med MORS in SVS v zvezi z nesorazmerji, izrek 

sodbe iz avgusta 2013 prilagamo. Sodišče je razsodilo, da je Ministrstvo za obrambo dolžno priznati in 

izplačati pripadnikom Slovenske vojske, članom Sindikata vojakov Slovenije dosojeno od dne 

zapadlosti posamezne plače, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi v roku 15 dni. 
 

Predlog zakona ureja plačilo dolga na način, da dopušča plačilo dolga tudi pred določenim 

najkasnejšim rokom za drugi obrok in ta rešitev oz. možnost je dopuščena za vse, pri katerih finančna 

sredstva to dopuščajo. 
 

Predsednik SVS je v obravnavi predloga zakona v Državnem zboru RS aktivno sodeloval vse tri dni 

obravnave in pred tem na vseh sestankih vladne pogajalske skupine z reprezentativnimi sindikati 

javnega sektorja. Zaradi dobrega poznavanja problematike in načina izplačila dolga zaposlenim na 

Ministrstvu za obrambo na osnovi zakona, ki bo kot že rečeno v soboto verjetno že veljav, ter po 

posvetu z odgovornimi na pristojnem ministrstvu za plačni sistem vam predlagamo plačilo drugega 

obroka takoj, ko bo to možno in vas pozivamo, da nam zagotovite, da boste na obrambnem 

ministrstvu naredili vse kar je v vaših močeh, da boste dolg vsem zaposlenim na Ministrstvu za 

obrambo v celoti plačali do konca meseca aprila oz. maja prihodnjega leta, odvisno od zmožnosti. 
 

V ta poziv smo v SVS skoraj prisiljeni, ker bomo v primeru, da plačilo dolga zaposlenim v Slovenski 

vojski in Ministrstvu za obrambo ne bo možno pred iztekom roka za drugi obrok podati navodila 

našim članom, za dostavo dokumentacije odvetniku, ki bo na osnovi le te v individualnih postopkih 

vlagal predloge za izvršbo zoper Ministrstvo za obrambo. Veliko sindikatov se je za ta skrajen korak 

vlaganja izvršb že odločila in izvršbe vlagajo množično, kakšen bo izid pa danes ne ve nihče v državi.  
 

Tudi večina članov SVS upravičenih do izplačila se je pripravljena podati na po našem mnenju  

negotovo pot izvršbe. A v SVS zaradi poznavanja problematike ne verjamemo, da se bodo postopki 

izvršb zaključili do izteka predvidenega zakonskega roka za drugi obrok konec januarja 2015. 

Postopek izvršbe je zelo zapleten in predvsem pravilnost izračuna dolga v postopku ter s tem nastali 

stroški (sodni izvedenci, v postopku so strošek predlagatelja) so zaradi kompleksnosti nepredvidljivi. 



Zaradi splošne krize in v izogib obojestranskim dodatnim stroškom smo se v SVS odločili, da vas 

pozovemo k plačilu drugega obroka dolga iz naslova nesorazmerij pred potekom roka za njegovo 

plačilo po predvidenem zakonu. Članom SVS ne želimo povzročati dodatnih stroškov z izvršbami, ki 

bi jih nosili sami, razen odvetnika SVS, ki bi jim ga brezplačno zagotovil SVS. 

 

V SVS verjamemo, da bodo člani razumeli nastalo situacijo in da je predlagano v tem pozivu najboljša 

rešitev za vas in nas ter zaposlene, saj je verjetno tudi v vašem interesu, da plačate dolg čim prej zaradi 

zakonskih zamudnih obresti, ki bodo tekle do plačila dolga, kot to predvideva predlog zakona. 

 

Vaše zagotovilo, h kateremu smo vas pozvali bi potrebovali nemudoma, saj bomo v nasprotnem 

prisiljeni pozvati člane SVS k vlaganju izvršb, kljub vsem odprtim vprašanjem okrog izvršb. 

Vzporedno pa bomo za sam zakon takoj po njegovi uveljavitvi zahtevali presojo njegove ustavnosti na 

Ustavnem sodišč in njegovo razveljavitev, ker ga bodo sodišča v izvršilnih postopkih dolžna 

spoštovati in tudi zato so izvršbe negotove in se lahko zgodi, da bodo celotne stroške izvršbe krili 

vlagatelji izvršb, tudi stroške druge strani. Pri posamezniku lahko stroški izvršbe krepko presežejo sam 

dolg in presežejo tudi 1.000 EUR. V SVS pa menimo, da zakon protiustavno posega v sodbe s tem, ko 

na novo določa roke za izplačilo dolga pripadnikom Slovenske vojske, članom Sindikata vojakov 

Slovenije in zato bomo zakon po uveljavitvi prisiljeni izpodbijati na Ustavnem sodišču. 

 

Vaše zagotovilo, da boste naredili vse kar je v vaši moči za čimprejšnje plačilo dolga svojim 

zaposlenim bo glede na vse okoliščine zadoščalo, da ne začnemo z opisanimi pravdnimi postopki.  

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

 Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

 

– Izrek sodbe v pravdnem postopku z opravilno številko X Pd 1785/2011 

 

Poslano z e-pošto: 

 

– naslovniku; 

– Roman Jakič, minister; 

– Branko Vidič, MNZ; 

– KNSS - Neodvisnost. 

– arhiv.  

 

Obveščanje članov SVS z objavo na spletu. 
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