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SVS je dobil novo pomembno tožbo za svoje člane in posredno vse zaposlene v javnem sektorju, kjer je vrednost

iztoženega 180 milijonov evrov

Država je dolžna članom Sindikata vojakov Slovenije priznati in izplačati tretjo četrtino odprave nesorazmerij z

obrestmi v roku 15 dni, glasi izrek sodbe, ki nam jo je posredoval odvetnik SVS Peter Kos. Sodba za SVS je prva

dobljena tožba na prvi stopnji zaradi neizplačevanja nesorazmerij. Sindikat državnih organov je na drugi stopnji v isti

zadevi že dobil tožbo zaradi enakih kršitev Kolektivne pogodbe za javni sektor in na osnovi njene pravnomočnosti je

SVS že zahteval njeno izvršitev za svoje člane v mesecu maju. Vlada pravnomočne sodbe ne želi izvršiti in se s tem se

po našem mnenju postavlja nad sodno vejo oblasti.

Sodba Delovnega in socialnega sodišča brez obrazložitve je objavljena na sliki spodaj, ob koncu članka.
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SVS je kolektivni spor zaradi neizplačevanja tretje četrtine nesorazmerij sprožil z vložitvijo tožbe novembra 2011 in po

več obravnavah na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani je po dveh letih sodišče razsodilo, da je vlada kršila

Kolektivno pogodbo za javni sektor oz. njen 50. člen s tem, ko ni izplačevala tretje četrtine nesorazmerij vsem

upravičenim članom SVS do nesorazmerij v obdobju od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012. SVS je dokazal in sodišče

prepričal, da se nesorazmerja pripadnikom Slovenske vojske neupravičeno niso izplačevala in, da je vsak upravičen

pripadnik do nesorazmerij zadnja tri leta v povprečju bil prikrajšan za 1.200,00 EUR.

 

Naj spomnimo, da je zoper na drugi stopnji dobljeno in pravnomočno sodbo v isti zadevi za člane Sindikata državnih

organov vlada uporabila izredno pravno sredstvo revizijo, saj kot so nam sporočili v vladi menijo, da obstajajo

utemeljeni razlogi za revizijo. V nadaljevanju je izsek iz odgovora vlade na naše vprašanje o razlogih za neizvršitev

zahtevanega izplačila. Vlada o utemeljenih razlogih za revizijo:

            

S strani vlade smo bili obveščeni tudi, da če SVS gre v izvršbo, bo vlada sodišču predlagala odlog izvršbe do zaključka

revizije. V SVS se za izvršbo nismo odločili, saj smo želeli prejeti še sodbo v našem pravdnem postopku v isti zadevi,

ki smo jo sedaj prejeli in to pozitivno. Zaradi nove že na prvi stopnji dobljene kolektivne tožbe za člane SVS, pa bo

vlada verjetno prej izplačala zahtevano in s tožbo dobljeno članom SVS, saj z zavlačevanjem izplačila samo naraščajo

stroški za obresti.

 

Neuradno smo izvedeli, da bi utemeljen razlog vlade za revizijo naj predstavljalo dejstvo, da imajo nekateri člani

Sindikata državnih organov plačo 10. ali še kasneje v mesecu in da je za njih 9. novembra 2010 uveljavljen aneks št. 4 h

Kolektivni pogodbi za javni sektor zakonito zamaknil izplačevanje tretje četrtine nesorazmerij, s čimer se v SVS

popolnoma strinjamo, tako da se lahko zgodi, da bo vlada v reviziji zoper sodba za Sindikat državnih organov uspešna.

Po našem mnenju pa ne more biti uspešna v pritožbi ali nadaljnji reviziji zoper novo sodbo za člane SVS, ker imamo vsi

pripadniki Slovenske vojske plačo petega v mesecu in je 9. novembra 2010 uveljavljen aneks protiustavno posegel v že

pridobljene pravice pripadnikov Slovenske vojske, saj bi ti morali prejeti s 1. oktobrom 2010 odpravljeno tretjo četrtino

nesorazmerja pri plači 5. oktobra. Ob izplačilu plače 5. oktobra je postala ta tretja četrtina del osnovne plače vsakega

posameznega pripadnika Slovenske vojske, neizplačevanje pa je nedopusten poseg v že pridobljene pravice pripadnikov

Slovenske vojske, kot izhaja iz obrazložitve sodbe.

 

SVS je že v drugem pomembnem sporu za celoten javni sektor uspel, prvi je bil za lanski regres, ki so ga na koncu

prejeli vsi javni uslužbenci po sprejetem sklepu vlade. Drugi pa je za nesorazmerja, ki je v celotnem javnem sektorju

vreden približno 180 milijonov evrov. Vsaki mesec zavlačevanja z izplačilom državo stane natanko 1,3 milijona evra in
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v SVS upamo, da bodo odgovorni nesorazmerja izplačali članom SVS brez pritoževanja in revizij, saj bodo s tem na

mesec za državo privarčevali ogromno.

Vsem pripadnikom Slovenske vojske in še posebej tistim s priznanimi nesorazmerji svetujemo, da se včlanijo v SVS in

bodo ob izplačilu nesorazmerij za 20 mesecev deležni dosojenega za SVS ne glede na to, da so se včlanili šele sedaj.

Lahko pride do selektivnega izplačevanja le tistim, ki so neizplačana nesorazmerja iztožili, zaradi javnih uslužbencev,

ki imajo plačo po 9. v mesecu in je za njih neizplačevanje bilo zakonito in zato sedaj niso upravičeni do izplačila

nesorazmerij za nazaj. Včlanitev lahko izvedete zelo preprosto preko spleta v dveh minutah na tej podstrani: včlanitev v

SVS.

Naj spomnimo, da je SVS s pravdnimi postopki pred epilogom v še eni zelo pomembni kolektivni tožbi za plačevanje

pripravljenosti na delovnem mestu ali na določenem kraju. V tej tožbi zagotovo ne bo rešitve, po kateri bodo za nazaj

deležni vsi zaposleni izplačila razlike za vse že opravljene 20% plačane ure, ko so pripadniki v službi za nazaj, saj drugi

javni uslužbenci ne opravljajo takšnih ur in tudi zato vsem toplo priporočamo včlanitev v SVS, saj boste le tako deležni

razsojenega za zadnjih pet let. Za v bodoče, pa bo že predlagana rešitev s strani vlade veljala za vse zaposlene v

Slovenski vojski in javnem sektorju. V tej smeri je na zadnjem sestanku s sindikati javnega sektorja rešitve nakazal tudi

dr. Gregor Virant (sporazum za nazaj s SVS), saj se vlada zaveda, da te tožbe SVS zaradi pravnega reda EU ne more

izgubiti, v Slovenski vojski pa je največ teh ur znotraj javnega sektorja.

Več drugih kolektivnih sporov je še tudi v postopku in v septembru bo vložena nova tožba za dodatke za delo izven

rednega delovnega časa za ure, ki se kompenzirajo ter nekaj zahtev za presojo ustavnosti Ustavnemu sodišču za civilne

osebe in zaradi prepovedi stavke, takoj po pridobljeni reprezentativnosti v dejavnosti obrambe, na kar čakamo že od 27.

aprila, izpolnili pa smo vse pogoje za izdajo odločbe že pred več kot mesecem dni.

Vse člane SVS pozivamo, da z danes objavljenim seznanijo druge pripadnike, ki še niso naši člani in predvsem z na

koncu opisanimi razlogi za včlanitev, saj bi bilo res škoda, da pripadniki nebi bili deležni dosojenega za SVS.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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Sodba v imenu ljudstva v kolektivnem sporu SVS zaradi kršitve in izvajanja kolektivne pogodbe
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Celoten izrek sodbe v kolektivnem sporu SVS zaradi kršitve in izvajanja kolektivne pogodbe
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