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Po pravnomočnosti sodbe v individualnem delovnem sporu bo SVS za vse svoje člane konec prihodnjega tedna

vložil kolektivno tožba za plačilo časa odmora za malico in primopredajo dela, vse za pet let nazaj

Ker Ministrstvo za obrambo od 4. maja, ko je v individualnem delovnem sporu postala sodba (v povezavi spodaj)

pravnomočna, ni storilo ničesar za ureditev plačila časa za malico in primopredaje dolžnosti pripadnikom

Slovenske vojske na dežurstvu in varovanju ter za povrnitev škode za nazaj, bo SVS v petek 20. julija vložil na

Delovno in socialno sodišče kolektivno tožbo. 

Nobeden od članov SVS ne potrebuje dostavljati SVS nobene dokumentacije, ker že imamo pripravljeno

kolektivno tožbo z vsemi  potrebnimi dokazi - dokumentacijo. Tožba bo vložena šele 20. julija, da se v SVS lahko

včlanijo vsi pripadniki, ki so v zadnjih petih letih dežurali ali bili na varovanju, ker je ena od prilog seznam članov

SVS. V kolektivni tožbi je možno zahtevati plačilo za pet let nazaj le za člane sindikata, katerih seznam bo

priložen predmetni tožbi kot dokaz. Sodba v kolektivni tožbi bo veljala le za člane sindikata na datum vložitve

tožbe, zato dajemo možnost vsem pripadnikom, ki so v zadnjih petih letih dežurali ali izvajali varovanje, da se v

prihodnjem tednu še včlanijo v SVS, saj bodo le tako deležni iztoženega za čas odmora med malico in

primopredajo dela – dolžnosti na dežurstvu ali varovanju.

Izseki najpomembnejših delov aktualne individualne sodbe so na slikah spodaj. V Povezavi spodaj objavljamo

pravnomočno sodbo in pravno mnenje o efektivnem delovnem času, objavljeno leta 2006 v reviji Pravna praksa, o

čemer smo v SVS že pojasnjevali.

 

Pripadniki Slovenske vojske, ki še niste člani SVS, se lahko v dveh minutah včlanite tudi preko spleta v povezavi

na našo spletno stran: Včlanitev v Sindikat vojakov Slovenije

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Pravnomočna Sodba za neizkoriščen čas odmora za malico in primopredajo dela

PRILOGA 2: Efektivni delovni čas po Zakonu o delovnih razmerjih

PRILOGA 3: Za tisk in oglasne table_Novica SVS z dne 14. julija 2018

Namen 30 minutnega odmora za malico ni le prehranjevanje, ampak prvotno počitek

Pravica do 30 minut odmora med delom je neudtujljiva pravica delavca
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http://www.sindikatvojakov.si/vclanitev


Priznanih 15 minut za primopredajo dela pred in po delu

Priznano nadomestilo za čas malice in primopredajo pred in po delu po 15 minut v višini 3.478,02 EUR

Priznane obresti v višini 446,63 EUR_nadomestilo in obresti skupaj v višini 3.924,65 EUR

Zahteva za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja ni procesna predpostavka za tožbo
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