
Datum: 20.10.2017

Vrhovno sodišče je dopustilo revizijo v vzorčni tožbi za nadure, ponovno pozivamo k dostavi dokumentacije za

vložitev tožbe

V tem tednu je odvetnik SVS Mitja Pukšič vložil revizijo zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča o plačilu

nadur za vse ure pripravljenosti na delovnem mestu ali določenem kraju za pet let nazaj.

V vzorčnem pravdnem postopku za člana SVS so redna sodišča zavrnila tožbeni zahtevek, kar je bilo pričakovano, ker

je že nekaj negativnih sodb za pripadnike SV z istimi tožbenimi zahtevki, ki so jih izgubili s tožbami mimo SVS. V

SVS smo se ob pozivu za dostavo dokumentacije v decembru 2016 tega zavedali, vendar smo bili prepričani in smo še

danes, da moramo te tožbe dobiti. Kot v SVS verjamemo v uspeh je tudi Vrhovno sodišče RS ugotovilo utemeljenost

revizije in s tem delno potrdilo upravičenost tožbenih zahtevkov. V vzorčnem postopku je zahtevek le za eno leto,

zaradi višine taks in vseh stroškov v primeru izgubljenega spora. Vrhovno sodišče RS je dopustilo revizijo in s sklepom

ugotovilo, da je predlog za revizijo utemeljen.
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Naj spomnimo, da smo decembra 2016 pozvali vse pripadnike SV k dostavi dokumentacije, poziv v povezavi: 

Poziv pripadnikom Slovenske vojske k dostavi dokumentacije za vlaganje tožb za plačilo razlike od plačane

pripravljenosti doma do plačila za prisotnost na delovnem mestu ali določenem kraju. Pred pozivom smo za enega

člana SVS že leto dni vodili vzorčni postopek za izplačilo nadur za čas pripravljenosti in v tem pravdnem postopku je ta

teden na Vrhovno sodišče RS bila vložena revizija.

Po pozivu in prejeti dokumentaciji od Generalštaba SV smo v SVS z našim odvetnikom pripravili vse za vložitev tožb

za vse pripadnike, ki so nam že poslali dokumentacijo, vložene bodo po dobljenem vzorčnem pravdnem postopku. 

Ponovno pozivamo vse pripadnike SV k dostavi dokumentacije , tiste ki je še niso dostavili, saj smo v SVS

prepričani v naš uspeh in zelo pomembno je , da bomo imeli tožbe pripravljene za vložitev ob razsodbi Vrhovnega

sodišča RS, ker z vsakim mesecem za vsakega pripadnika zastara več sto evrov,  saj so tožbeni zahtevki visoki, kot

smo pojasnili ob pozivu decembra lani:

       Več: izračun za povprečnega pripadnika - po činih

Za pripravo tožbe v SVS in pri odvetniku potrebujemo dva do tri mesece (pridobitev podatkov od GŠSV, plačilne liste

in ARDČ), zato je dobro, da vsi pripadniki, ki želijo izračun in kasneje v tožbo za nadure, da nam dokumentacijo

dostavijo čim prej . Na naši spletni strani se nahajajo navodila za dokumentacijo v jezičku in povezavi: Obrazci in

navodila / Pripravljenost do nadur

V primeru, da Vrhovno sodišče RS ne razsodi nam v prid, imamo v SVS že vse pripravljeno za tožbo na Evropsko

sodišče, ki je v takšnih sporih že večkrat razsodilo, da je treba čas prebit nekje po volji delodajalca šteti v delovni

čas, za plačilo pa veljalo nacionalni predpisi in v primeru našega spora je možno le plačilo nadur , kot jih s tožbami

zahtevamo. V zvezi s tem imamo že tudi mnenje Evropske komisije, ki smo ga pridobili po sestanku na Evropski

komisiji, v povezavi spodaj.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Sklep Vrhovnega sodišča RS z dne 20.9.2017

PRILOGA 2: Violation of Working Time Directive in Slovenia_18.2.2014_Slovenia_z dopisom SVS
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