
 

Datum: 12.10. 2013 

 

ZA MEDIJE 

Tudi SMO uspešen v tožbi zoper državo glede plačila tretje 

četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah 

 

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je dne, dne 8. oktobra 2013 v kolektivnem delovnem sporu 

predlagatelja:  

SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO, KONFEDERACIJA SINDIKATA MO, Dalmatinova ulica 

4, Ljubljana, ki jo zastopa Boštjan Podgoršek, odvetnik v Brežicah, zoper nasprotnega udeleženca: 

REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 22, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike 

Slovenije zaradi plačila tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah.  

Sodišče ugotavlja, da je med Sindikatom državnih organov ter Republiko Slovenijo že pravnomočno 

odločeno o identičnem sporu. V konkretnem primeru je Višje delovno in socialno sodišče s sodbo in 

sklepom opr. št. X Pdp 889/2012 z dne 25. 1. 2013 odločilo, daje Republika Slovenija kršila Kolektivno 

pogodbo za javni sektor. 

 

RAZSODILO: 

I. Ugotovi se, daje nasprotna udeleženka kršila 50. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor, ker delavcem - 

članom predlagatelja, ki so do odprave nesorazmerij v osnovnih plačah upravičeni, za čas od 1.10.2010 

do 31.5.2012 ne priznava in ne izplačuje tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah. 

II. Nasprotna udeleženka je dolžna, skladno s 50. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor, svojim 

delavcem - članom predlagatelja, ki so upravičeni do odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, za čas od 

1.10.2010 do 31.5.2012 priznati in izplačati tretjo četrtino odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, 

skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od zapadlosti posameznega neto zneska plače dalje, 

to je od petega v mesecu za pretekli mesec, v roku 15 dni. 

III. Nasprotni udeleženec je dolžan predlagatelju stranki povrniti stroške postopka v višini 1.091,90 

EUR, v primeru zamude skupaj z zamudnimi obrestmi, vse v roku 8 dni. 

 

 

 

Pri tem je potrebno poudariti, da je Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) podal še dva 

kolektivna delovna spora v podobnih sporih zoper državo, katerih razplet pričakujemo v 

naslednjih dneh. Med tem ko si vlada nabira manevrski prostor in se želi o načinu vračila 

pogajati, pa dolg vlade do tistih , ki jim je bila storjena krivica narašča s stroški postopkov 

na sodišču. 


