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Poziv članom in pripadnikom Slovenske vojske k vlaganju tožb za izplačilo 30 odstotnega dodatka za vse

kompenzirane ure v zadnjih petih letih

V sindikatu vojakov smo izčrpali vse možnosti socialnega dialoga za spoštovanje predpisov v Slovenski vojski in zaradi

očitnega zavlačevanja tudi z zavračanjem socialnega dialoga s strani obrambne ministrice Andreje Katič pozivamo

naše člane in pripadnike Slovenske vojske v individualne tožbe  z našim pooblaščenim odvetnikom za izplačilo več

milijonov evrov že zapadlih terjatev iz naslova neizplačevanega dodatka za delo preko polnega delovnega časa ob

koriščenju viškov ur – kompenzaciji iz preteklosti. Objavljamo pravnomočno sodbo Višjega sodišča Pdp 261/2014, ki

jo je v prejšnjem tednu v celoti potrdilo tudi Vrhovno sodišče RS s Sodbo VIII Ips 80/2015.

Več informacij o doslej narejenem v SVS in objavljeno v zvezi s kršitvami glede neizplačevanja dodatka za delo preko

polenga delovnega časa je na enem mestu zbrano v povezavi Razporejanje DČ / KRŠITVE - varstvo pravic.

Včeraj je bila javno objavljena sodba Vrhovnega sodišča III Ips 80/2015, ki je v celoti potrdila sodbo višjega sodišča o

dolžnem izplačevanju dodatka javnim uslužbencem pri kompenziranju viškov ur, obe sodbi s podarjenimi

najpomembnejšimi deli objavljamo v povezavah spodaj. Sodbi potrjujeta vse doslej navedeno s strani Sindikata vojakov

Slovenije, kar smo tudi že večkrat zahtevali od Ministrstva za obrambo a žal neuspešno. Nova ministrica Andreja Katič

se o kršitvah predpisov na področju ur dela in zakonitega plačila s sindikatom ne želi pogovarjati, z njenimi

pooblaščenci pa v pol leta nismo uspeli doseči spoštovanja predpisov na tem področju v Slovenski vojski.

Zaradi opisanega in predvsem zaradi kršenja predpisov o dolžnem plačilu dodatka za delo preko polnega

delovnega časa v višini 30% za vse kompenzirane ure v zadnjih petih letih POZIVAMO ČLANE IN

PRIPADNIKE SV, da se odločijo za uveljavitev svoje pravice do plačila po sodni poti . Vsi člani SVS, ki želijo s

tožbo do upravičenega plačila, si naj pridobijo (če nimajo v osebni evidenci) mesečne urne kartice in plačilne liste od

Ministrstva za obrambo za obdobje od meseca decembra 2009 do danes. V povezavi spodaj objavljamo obrazec, ki ga

je potrebno izpolniti in poslati na Ministrstvo za obrambo. Po prejetih mesečnih urnih karticah evidence ur (ARDČ

izpisi) in plačilnih listah le te pošljite pooblaščenemu odvetniku Sindikata vojakov Slovenije na naslov:

          Vogrinec Klemen, odvetnik

          Trg Svobode 26

          2310 Slovenska Bistrica

Po prejeti dokumentaciji o plačah in evidentiranih urah dela, vas bodo iz odvetniške pisarne obvestili o višini vašega

tožbenega zahtevka in potem se boste odločili za tožbo ter odvetniku posredovali pooblastilo. Pooblastilo v povezavi

lahko odvetniku pošljete tudi že z dokumentacijo, če ste že odločeni za tožbo ob pošiljanju dokumentacije. Primer

izračuna tožbenega zahtevka za stotnika objavljamo v povezavi spodaj. Stotnik v primeru izračuna je upravičen do

izplačila njegovih petih plač, ob upoštevanju verjetnega, da bo današnje viške ur izkoristil do obravnave na sodišču.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Sodba Pdp 261-2014 Višjega delovnega in socialnega sodišča

PRILOGA 2: Sodba III Ips 80-2015 Vrhovnega sodišča RS

PRILOGA 3: Odvetnik SVS Vogrinec Klemen – pooblastilo

PRILOGA 4: Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki MORS - pdf

PRILOGA 5: Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki MORS - doc

PRILOGA 6: Izračun za tožbeni zahtevek stotnika - izplačilo dodatka za kompenzirane ure - 5 plač
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