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Na Delovno in socialno sodišče vložena kolektivna tožba SVS zaradi neizplačila regresa

Predmet spora v danes vloženi kolektivni tožbi Sindikata vojakov Slovenije je neizplačilo regresa za
letni dopust članom Sindikata vojakov Slovenije pripadnikom Slovenke vojske v skladu z
Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 iz
novembra 2011. V petek 4. maja bi pripadnikom Slovenke vojske s plačo za mesec april moral biti
izplačan regres v višini 692,00 EUR, kakor določa Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012
(Uradni list št. 110/2011). Regres v petek 4. maja pripadnikom Slovenske vojske ni bil izplačan.

Do izplačila regresa po podatkih iz spletne strani vlade ni prišlo zaradi 26. aprila enostransko
sprejetega Sklepa Vlade Republike Slovenije. Ker je Vlada enostransko sprejela sklep, ki daje po
njihovem pravno podlago za kršenje dogovorjenega datuma in višine regresa za leto 2012 javnim
uslužbencem je ta sklep nezakonit in predstavlja kršitev Kolektivne pogodbe za negospodarske
dejavnosti v delu, ki določa predhodno pridobitev mnenja o času, kraju in načinu izplačil osebnih
dohodkov in drugih osebnih prejemkov. Nedvomno pa je bil kršen Dogovor o ukrepih na področju
plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012, ki jasno in nedvoumno določa
izplačilo regresa pri aprilski plači. Dogovor je bil sklenjen med Vlado in sindikati javnega
novembra 2010 ob prekinitvi takratne stavke javnega sektorja in je bil objavljen v Uradnem listu.

Prilagamo mnenje prof. dr. Rajka Pirnata, rednega profesorja na Pravni fakulteti o pravni naravi
Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 in o
kršitvi obveznosti izplačila regresa za leto 2012, ki ga je pripravil na našo prošnjo in smo ga tožbi
priložili v podkrepitev njene obrazložitve. Mnenje govori v prid tožbenemu zahtevku Sindikata
vojakov Slovenije na osnovi dejstev, ki so posebej poudarjena v mnenju in sicer:

- da obravnavani Dogovor je veljavna kolektivna pogodba za javni sektor v smislu Zakona o
kolektivnih pogodbah in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju;

- vlada s svojimi sklepi ne more enostransko spreminjati obveznosti, ki izhajajo iz veljavne
kolektivne pogodbe za javni sektor. Vlada je s tem sklepom in dejstvom, da pri plači za april
2012 ni bil izplačan regres za letni dopust v višini, kot ga določa Dogovor, kršila ta
Dogovor in s tem torej kršila veljavno kolektivno pogodbo za javni sektor;

- prof. dr. Rajko Pirnat poudarja in je prepričan, da je Dogovor veljavna kolektivna
pogodba za javni sektor in da v 9. točki glede višine in roka izplačila regresa za letni dopust
določa jasno in iztožljivo pravico vsakega javnega uslužbenca, za katerega velja kolektivna
pogodba za javni sektor.

Nespoštovanje podpisanega Dogovora je podlo dejanje Vlade, saj so se vsa ostala določila, ki so v
škodo javnih uslužbencev bila izvedena v celoti in se še izvajajo.



V kolikor bo Vlada vztrajala pred delovnim in socialnim sodiščem pri stališču, da sporen dogovor
nima statusa kolektivne pogodbe in, da ga zato ni potrebno spoštovati, bo Sindikat vojakov Slovenije
na Delovnem in socialnem sodišču zahteval vse, za kar so pripadniki Slovenke vojske bili
prikrajšani z izvajanjem spornega dogovora. Saj je stališče oz. sporočilo Vlade kot delodajalca
jasno, da spornega dogovora ni potrebno spoštovati, kako bo to vplivalo na socialni dialog pa v
sindikatu ne vemo in predvsem Vlada bi morala razmišljati o tem.

V tožbenem zahtevku je podana zahteva za izplačilo regresa vsem pripadnikom Slovenske vojske
članom Sindikata vojakov Slovenije za leto 2012 v višini 692,00 EUR bruto z zamudnimi obrestmi od
4. maja 2012.

V sindikatu smo se za tožbo odločili predvsem zaradi načina izvedbe njegovega neizplačila in ne
toliko zaradi samega regresa. Pomembno nam je delovanje pravne države, saj se nam zdi
nedopustno načrtno javno kršenje kolektivnih pogodb in zakonov s strani Vlade Republike
Slovenije. Ob tem pa se dogaja, da so nekateri javni uslužbenci regres v zakonsko določeni višini že
prejeli pred določenim datumom za izplačilo in po poročanjih medijev celo na določen dan
njegovega izplačila 4. maja z obrazložitvami, da sklep vlade z dne 26. aprila ni zadostna pravna
podlaga za neizplačilo regresa.

Vlada Republike Slovenije, bi morala predstavljati vzor spoštovanja predpisov in bi morala biti prva,
ki kršitev temeljnih pravic delavcev nebi smela dopustiti, še manj pa jih izvajati in to še na posebej
občutljivem področju z neenako obravnavo enakih.

Pripadniki Slovenke vojske izvajamo vse zadane naloge skladno s predpisi in predvsem zakonito,
v kolikor pa pride do kršitev zaradi njih odgovarjamo disciplinsko, materialno in kazensko. Zavestno
neizplačilo regresa predstavlja kršitev predpisov o plači in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, ki
si ga pripadniki Slovenske vojske nismo z ničemer zaslužili in prav bi bilo, da bi odgovorni za kršitve
zaradi kršenja temeljnih pravic delavcev tudi odgovarjali.

Lep pozdrav,

Gvido Novak
predsednik

Priloga:
Mnenje prof. dr. Rajka Pirnata
Izsek sporočila za javnost o Sklepu vlade Republike Slovenije z dne 26. 4. 2012
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