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Po prvem izplačilu nadur se mnogi razočarani pripadniki obračajo na SVS

S plačo za mesec julij so bile izplačane tudi nadure na podlagi odredbe MORS, ki uvaja referenčna obdobja in sanira

prikrajšanje pripadnikov za pet let nazaj zaradi kršenja predpisov pri obračunavanju delovnega časa in plačilu za

opravljeno delo. Mnogi člani SVS so morali v tožbo za to, da smo dosegli spoštovanje predpisov in sanacijo stanja.

Včeraj in danes, po izplačilu plače za julij, se na SVS obračajo mnogi razočarani pripadniki , ki po njihovem mnenju

niso dobili izplačila za viške ur, ki bi jim pripadalo. Naša predvidevanja o napačnih izračunih ter izplačilih se

uresničujejo, zato ponovno pozivamo pripadnike k pridobitvi pravilnega izračuna dolga iz naslova viškov

ur, predvidevanja in vse okoliščine v zvezi z viški ur smo pojasnili v objavi: 

Pripadniki SV, ki ne bodo zaradi viška ur uveljavljali varstva pravic, bodo močno prikrajšani na več področjih

Naše napovedi o prikrajšanju se uresničujejo in zato pred drugim izplačilom, ki bo predvidoma 5. decembra s plačo za

mesec november, ponovno svetujemo vsem pripadnikom , da si pridobijo izračun dolga iz naslova viškov ur za

primerjavo ob izplačilu. Kot smo že pojasnjevali, so razlike med dejanskim dolgom in izplačilom na podlagi izračunov

MORS velike, tudi več tisoč evrov. Od SVS pridobljeni izračuni so na sodišču preizkušeni in potrjeni, njihovo

pravilnost potrjuje tudi Generalštab SV, medtem ko za izračune MORS, ki so podlaga za izplačila, tega ne moremo

trditi. Ravno obratno, z izračuni MORS so pripadniki ponovno oškodovani (zvezna referenčna obdobja ipd. ...), kljub

vsem pozitivnim sodbam. Pripadnikom ne moremo svetovati brez narejenega izračuna, oz. ne moremo komentirati

ustreznosti izplačil, zato vas tudi pozivamo, da si pridobite naš izračun, na podlagi katerega boste sami lahko ugotovili

morebitno prikrajšanje, mi pa bomo zagotovili izplačilo po naših izračunih.

Zaradi opisanega vsem pripadnikom ponovno svetujemo , da si pridobijo izračun dolga od našega odvetnika preko

SVS, da boste imeli pravilen izračun ob izplačilu 5. decembra. Svetujemo vam, da vlogo s pooblastilom oddate takoj 

(čimprej), saj je za pridobitev podatkov in izdelavo izračuna potrebno čakati dva do tri mesece . Za

pridobitev izračuna dolga sledite našim navodilom v povezavi: Poziv pripadnikom Slovenske vojske k podaji

dokumentacije za izdelavo izračuna dolga iz naslova viškov ur. Člani, ki ste nam potrebno dokumnetacijo že poslali,

je ne rabite pošiljat ponovno . Zaradi razhajanj med pravilnimi izračuni in tistimi, na podlagi katerih MORS izplačuje

dolg, bo SVS poskrbel za vse člane, da dobijo izplačan celoten dolg z obrestmi v celoti,  če bo potrebno tudi s

tožbami, kot je v tožbi že več tisoč članov SVS . Ponovno poudarjamo, da je Vrhovno sodišče že odločilo, da je za vse

viške ur, ki se prenašajo med referenčnimi obdobji potrebno izplačati 130% ure, tudi če so se te ure kasneje

koristile. MORS z odredbo za zadnjih pet let razsojenega  ne priznava, razsojeno priznava zgolj za stanje ur na dan 30.

junij 2017 ter za vnaprej, za nazaj pa priznava in izplačuje  le dodatek v višini 30%  in še to po nam v SVS neznani

formuli za izračun viškov ur (zvezna referenčna obdobja ipd. ...), ki so podlaga za izplačila in ponovna oškodovanja

pripadnikov, za 100% ure za vse viške ur za pet let nazaj in za izračunanih premalo viškov ur. 
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