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Dobljena prva od več stotih tožb pripadnikov Slovenske vojske za odškodnino zaradi tedensko neizkoriščenega

prostega dne na MOM

Več sto pripadnikov je na Delovnem in socialnem sodišču v tožbi zaradi neomogočenega koriščenja tedensko prostega

dne v času izvajanja mirovnih operacij. Pooblaščeni odvetnik SVS je prejel prvo sodbo, ki bo utrla pot v sodno prakso

za pripadnike Slovenke vojske. V SVS smo bili prepričani in smo še danes, da se bo sodna praksa izoblikovala kot

izhaja iz prve sodbe ter, da so pripadniki Slovenke vojske nedvomno upravičenosti do odškodnine  zaradi tedensko

neomogočenih prostih dni.

V pravdnem postopku, ki je na nek način "vzorčen", saj so zaradi njega bili vsi pravdni postopki v drugih tožbah

pripadnikov za odškodnino ustavljeni, je pripadnik Slovenske vojske tožbo na prvi stopnji izgubil, podal pritožbo na

Višje delovno in socialno sodišče, ki je negativno sodbo za pripadnika razveljavilo in jo vrnilo v ponovno obravnavo na

prvi stopnji. Po ponovni obravnavi na prvi stopnji je sodišče sledilo ugotovitvam višjega sodišča in nedvomno razsodilo

v prid pripadnika Slovenske vojske.

Izsek najpomembnejših delov sodbe (v povezavi spodaj) govori sam zase in zato ponovno pozivamo vse, kot smo v

SVS to storili že avgusta, da se pridružijo mnogim pripadnikom, ki so se za tožbo že odločili. Poziv:

Obrazložitev o postopkih za odškodnino (MOM) in POZIV vsem, ki še niso zahtevali odškodnine

Želimo ponovno opozoriti na (obrazloženo v zgornji povezavi) na to, da odškodnine ni prejel še nihče na osnovi

zahteve za varstvo pravic in, da zahteva ni procesna predpostavka za vložitev tožbe. Gre za že zapadlo denarno

terjatev zaradi katere je potrebno vložiti tožbo neposredno in zato opozarjamo vse, da so pozorni na splošni 5 letni

zastaralni rok za pravice iz dela in 3 letni zastaralni rok za obresti na odškodnino.

Vsi pripadniki Slovenske vojske, ki še niste člani SVS lahko ob vzporedni včlanitvi dostavite dokumentacijo odvetniku

SVS za tožbo, kot smo že pozivali in je vse zbrano v povezavi: Tedensko prost dan na MOM

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Deli Sodbe v prvi dobljeni tožbi za odškodnino - tedensko prost dan - po veljavi ZSSloV
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