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

SVS je prejel odgovor ministrice v zvezi z nedavno podano zahtevo, ki ga objavljamo. V preteklem
tednu je na Generalštabu v zvezi z viški ur potekal sestanek predsednika SVS Gvida Novaka z
na?elnikom J-1 polkovnikom Dejanom Groffom. Na podlagi vsega znanega v SVS in izmenjanih
informacij na sestanku z na?elnikom J-1 lahko v SVS pojasnimo vse v zvezi z viški ur, še posebej pa
prikrajšanje pripadnikov SV z izpla?ilom po odredbi zaradi neupoštevanja 148. ?lena ZDR-1 in
razsojenega na Vrhovnem sodiš?u, v nadaljevanju.  Odredba ministrice z dne 27. junija za vse
pripadnike SV izvršuje dolo?be sodbe iz vzor?nega primera in drugih pravnomo?nih sodb ?lanov SVS v
zvezi z viški ur, ne upošteva pa 148. ?lena Zakona o delovnih razmerjih  (ZDR-1) in v zvezi z njim
dosojeno in potrjeno na Vrhovnem sodiš?u, da je potrebno vse viške ur med prehodi referen?nih
obdobij izpla?ati kot nadure, tudi ?e so te ure bile v naslednjem referen?nem obdobju koriš?ene kot
proste. Zato ponovno pozivamo vse pripadnike SV k zaš?iti njihovih pravic preko SVS.

Pripadniki SV bodo z izpla?ilom po odredbi prikrajšani:

● zaradi neupoštevanja 148. ?lena ZDR-1 in izpla?ilom dodatka za delo preko polnega delovnega
?asa v višini 30%  ure za pet let nazaj, namesto nadur v višini 130% ure, kot je že razsodilo
Vrhovno sodiš?e. Pripadnikom bo po odredbi izpla?ano približno petkrat manj, kot bi po ZDR-1
moralo biti. V konkretnem primeru, ko gre po odredbi za 1.500,00 EUR 30% dodatka, za iste viške
ur v istem primeru gre pri nadurah za petkrat ve? v višini 7.500,00 EUR;

● izra?uni, na podlagi pravnomo?nih sodb po katerih ?lani SVS že dobivajo izpla?ila, so zagotovo
pravilni in vsi v tožbi preko SVS bodo dobili izpla?ilo po njih. Tudi na Generalštabu potrjujejo
pravilnost izra?unov SVS oz. našega odvetnika Mitje Pukši?a. Na?in in postopek izra?unavanja
dolga iz naslova viškov ur, kot jih izdelujejo na Generalštabu nam v SVS niso jasni in ne odražajo
dejanskega stanja prenesenih viškov ur in dolga. Tudi na Generalštabu niso prepri?ani v pravilnost
njihovih izra?unov. V posameznih primerih po izra?unih Generalštaba prihaja do velikih razlik.
V primeru enega pripadnika po izra?unu Generalštaba mu za pet let nazaj ne pripada skoraj ni?, le
nekaj sto evrov. Po izra?unih narejenih pri odvetnuku SVS (po vzoru sodb) pa je ministrstvo temu
istemu pripadniku iz naslova viškov ur dolžno 10.000,00 EUR, ker je imel preko 1.000 viškov ur, ki
pa jih na?in izra?unavanja Generalštaba ne prepozna;

● vsa izpla?ila iz naslova viškov ur bodo na podlagi sodb sodiš? obdav?ena po metodi
povpre?enja , ker gre pri teh izpla?ilih za izpla?ilo dohodka za pet let nazaj na podlagi sodne
odlo?be . Sodna odlo?ba po Zakonu o dohodnini  predstavlja pravno podlago za uveljavitev
metode povpre?enja. Izpla?ila na podlagi odredbe ministrice ne predstavljajo pravne podlage za
ugodnejše obdav?enje po metodi povpre?enja. Razlike pri odmeri dohodnine bodo velike, tudi
do ve? tiso? evrov;

● ministrstvo ima namen z izplačili zavlačevati s tem, ko bo izplačalo viške ur za pet let nazaj le za 30%, in ne za

130%, kot je Vrhovno sodišče odločilo. V SVS menimo, da ministrstvo z zavlačevanjem želi doseči zastaranje

za čim več pripadnikov in za čim daljše obdobje in na ta način privarčevati več milijonov evrov;

● od januarja 2015, ko je SVS začel z urejanjem viškov ur v socialnem dialogu in kasneje z vlaganjem tožb, ker

dogovor z ministrstvom ni bil možen, so za vse pripadnike, ki niso sledili pozivu za dostavo dokumentacije za

izdelavo izračuna in vložitev tožbe zatarala že 4 referenčna obdobja , to je skoraj polovica dolga. Člani SVS v

tožbi bodo dobili izplačila za sedem let, ostali pa za pet oz. še manj zaradi opisanega zavlačevanja;

● izplačila 30% dodatka  za viške ur po odredbi ministrice, po nam neznanih izračunih števila ur, bodo po

zagotovilih načelnika J-1 izvedena pri plači za mesec november, torej 5. decembra.

● izplačilo nadur, za vse  v zadnjem referenčnem obdobju od 1.1.2017 do 30.6.2017 narejene viške ur - stanje ur na

dan 30.6.2017, bo pri plači za julij 5. avgusta.

Na podlagi vsega pojasnjenega, in odgovora ministrstva v povezavi spodaj, vsem pripadnikom SV svetujemo:

● da nam do 1. avgusta pošljejo obrazec in pooblastilo, kot smo pozivali v novici:  Poziv pripadnikom Slovenske

vojske k podaji dokumentacije za izdelavo izračuna dolga iz naslova viškov ur ;
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● odvetnik SVS bo za vse pripadnike, za katere bomo v SVS prejeli dokumentacijo do 2. avgusta , do 5. avgusta,

preden zastara še eno referenčno obdobje, na ministrstvo vložil zahtevo za varstvo pravic , ki prekine tek roka

zastaranja, tako kot izhaja iz zadnjega stavka odgovora ministrstva v povezavi spodaj;

● vsi pripadniki SV, ki nam boste v določenem roku do 2. avgusta dostavili dokumentacijo za uveljavljanje plačila

iz naslova viškov ur, boste pred izplačilom 5. decembra prejeli pravilen izračun viškov ur in dolga;

● od decembra do konca januarja , ker 5. februarja zastara še eno referenčno obdobje, bo odvetnik SVS za vse, ki

ne bodo prejeli izplačila po pravih v SVS narejenih izračunih, za razliko vložil tožbo,  kot za že preko tisoč

pripadnikov SV.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Odgovor MORS na zahtevo SVS po spremembi obdobja za izplačilo nadur v odredbi iz petih na sedem

let
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