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Zadeva: Izplačilo po sodbi Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, 
opr. št. X Pdp 1067/2012 z dne 15.4.2013 in Delovnega in socialnega 
sodišča v Ljubljani, opr. št. X Pd 595/2012 z dne 13.9.2012

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije nam je v izvršitev posredovalo vaš poziv za plačilo 
stroškov postopka v pravnomočno zaključenem kolektivnem delovnem sporu zoper Republiko 
Slovenijo zaradi kršitve pravice do plačila regresa za letni dopust za leto 2012. 

Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bomo uredili vse potrebno za plačilo stroškov 
postopka, ki so nastali v sklopu tega  kolektivnega delovnega spora med Republiko Slovenijo in 
Sindikatom vojakov Slovenije. Glede plačila glavne terjatve, to je razlike v znesku regresa za 
letni dopust za leto 2012 in zakonskih zamudnih obresti pa vas obveščamo, da je bil z 
namenom dodatnih ukrepov za uravnoteženje javnih financ zaradi gospodarske in finančne 
krize, dne 20.5.2013, s strani Vlade Republike Slovenije in reprezentativnih sindikatov javnega 
sektorja, podpisan Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v 
javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. V 4. 
točki dogovora je določeno, da se 248. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list 
RS, št. 40/12) črta, javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki jim je bil regres za letni dopust za 
leto 2012 izplačan v skladu s prvim in drugim odstavkom 176. člena tega zakona pa se 
obračuna bruto razlika med že obračunanim zneskom in bruto zneskom regresa v višini 692 
evrov in izplača neto razlika pri plači za mesec maj 2013, skupaj z zamudnimi obrestmi. Pri 
plači za mesec maj se obračunajo in izplačajo tudi zakonske zamudne obresti od neto zneska 
regresa zaradi prepozno izplačanega in dolgovanega zneska regresa za leto 2012. Vsebina te
točke dogovora je urejena tudi z zakonom in sicer je bil v Državnem zboru Republike Slovenije 
sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 46/13), ki med drugim ureja tudi izplačilo 
razlike zneska regresa za letni dopust za leto 2012. 

Razlika v znesku regresa za letni dopust za leto 2012 bo skupaj z zamudnimi obrestmi vsem 
javnim uslužbencem in funkcionarjem, torej tudi članom Sindikata vojakov Slovenije, izplačana 
pri plači za mesec maj 2013. 

S spoštovanjem,

                                           Renata Zatler 
                                             DRŽAVNA SEKRETARKA

Odvetnik Peter KOS
(info@peterkos.com)


	24945.doc

		2013-05-30T10:19:37+0200
	Stefka Korade Purg


		2013-05-30T11:37:59+0200
	Renata Zatler




