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Pridobitev točnega izračuna dolga iz naslova viškov ur iz zadnjih pet let

Ponovno pozivamo vse pripadnike Slovenske vojske , da si preko SVS pridobijo to?en izra?un
dolga iz naslova viškov ur. Približuje se 5. december, ko bo po izra?unih ministrstva izpla?an dolg (le
dodatek) iz naslova prenašanja viškov ur med referen?nimi obdobji v zadnjih petih letih. Naj spomnimo,
da bo ministrstvo 5. decembra po odredbi ministrstva izpla?alo vsem pripadnikom del dolga, le nekje
20% od celotnega dolga. Pripadniki Slovenske vojske preko SVS množi?no vlagajo tožbe za izpla?ilo
nadur za vse viške ur zadnjih pet let, ker obrambno ministrstvo v odredbi za izpla?ilo ne priznava
letošnje sodbe Vrhovnega sodiš?a, po kateri je potrebno za viške ur zadnjih pet let izpla?ati  nadure v
višini 130% in ne le 30% dodatek, pa še število viškov ur na ministrstvu obra?unavajo napa?no v veliko
škodo pripadnikov. 

Izra?un dela dolga po odredbi ministrstva za zadnjih pet let temelji na upoštevanju zveznih referen?nih
obdobij, ki izhajajo iz Pravil službe in za katera Generalštab priznava, da so napa?na, s tem
ko priznava, da so izra?uni SVS brez upoštevanja zveznih referen?nih obdobij 100% to?ni, ker so jih
delovna sodiš?a v ve? pravnomo?nih sodbah potrdila kot pravilne. Pravila službe so podzakonski
predpis in zato obvelja Zakon o delovnih razmerjih. Odredba ministrstva  ne upošteva sodbe
Vrhovnega sodiš?a  letošnjega leta (sodba Vrhovnega sodiš?a   v povezavi:  VSRS Sodba VIII Ips
13/2017   in na MMC RTV SLO o sodbi:   v kolektivnem sporu za policiste ), po kateri je potrebno
izpla?ati za prenesene viške ur med referen?nimi obdobji nadure in ne le 30% dodatek. Odredba ne
dolo?a izpla?ila nadur za nazaj, samo za naprej, po neuradnih pojasnilih zaradi prevelikega vpliva na
javne finance. Na podlagi te sodbe so policisti letos dobili izpla?ane nadure za vse viške ur preteklih
petih let.

Vsi pripadniki, ki nam boste dostavili potrebno dokumentacijo  do petka 17. novembra ,  boste to?ne
izra?une dolga prejeli pravo?asno, da boste lahko primerjali izpla?an del dolga 5. decembra z
izra?unom SVS in da boste za razliko do izpla?ila nadur lahko pravo?asno vložili tožbo (rok je 5.
februar), da vam ne bo zastaralo še eno referen?no obdobje. Potrebna dokumentacija z navodili in
pojasnili je v povezavi: KRŠITVE - varstvo pravic. ?lani SVS, ki so nam že posredovali dokumentacijo
je ne rabijo pošiljati ponovno. Po prejeti dokumentaciji bo SVS pridobil izpise ARD? in pla?ilne liste
(potrebujemo do mesec dni) in predal dokumentacijo odvetniku SVS za izdelavo izra?una o katerem
boste pravo?asno obveš?eni z navodili za nadaljnje zastopanje.

Preko 1.500 ?lanov SVS je že v tožbi na Delovnih in socialnih sodiš?ih zaradi neizpla?anih nadur v
višini 130% urne postavke za vse ure, ki so se v zadnjih petih letih prenašale iz enega v drugo
referen?no obdobje. Prve tožbe so preko SVS bile vložene za dodatek za delo preko polnega
delovnega ?asa v višini 30% urne postavke leta 2015, ve? tožb je že pravnomo?no zaklju?enih, tudi
vzor?na, dolg je že izpla?an. Na podlagi pozitivne sodne prakse za policiste, v povezavah zgoraj, so za
?lane SVS bili dvignjeni tožbeni zahtevki iz 30% na 130%, v povezavi: Za viške ur bodo v tožbah
dvignjeni zahtevki iz 30% za dodatnih 100% ure , nove tožbe pa smo od maja vlagali za nadure –
130%.

Iz sodbe za policiste izhaja, da pravica do 130% urne postavke (nadure) izhaja že iz samega Zakona o
delovnih razmerij neodvisno od  dolo?il  kolektivne pogodbe za policiste, kar pomeni, da sodba velja
tudi za pripadnike Slovenske vojske. V SVS smo vedeli, da je edino pla?ilo 130% pravilno, vendar, ker
nimamo referen?nega obdobja dolo?enega s kolektivno pogodbo kot policisti, zato tega v tožbenih
zahtevkih nismo mogli zahtevati. Sodiš?a pa so sedaj odlo?ila, da dolžnost pla?ila nadur za prenašane
viške ur med referen?nimi obdobji izhaja že iz samega Zakona o delovnih razmerjih.
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