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Dobljena prva odškodninska tožba že na prvi stopnji za odškodnino zaradi neomogočenega tedensko prostega

dne na misiji
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Trditve SVS se vedno bolj izkazujejo za pravilne, kot smo od poziva v tožbe  leta 2012 do danes trdili, da zakonske

določbe o odgovornosti poveljujočih za zagotavljanje tedenskega počitka na misijah še ne pomenijo, da imajo vojaki na

misijah dejansko tedensko prost dan, in če ga nimajo so upravičeni do odškodnine. V sodnem postopku člana SVS za 6

mesečno misijo na Kosovu izpred petih let se je izkazalo, da narava misij ne omogoča tedensko prostega dne. V

preteklih dneh je član SVS, prvi pripadnik Slovenske vojske za misijo po (2007) sprejetem Zakonu o službi v Slovenski

vojski prejel sodbo, s katero je že na prvi stopnji delovnega sodišča v celoti dobil odškodninsko tožbo  zaradi

neomogočenega tedenskega počitka. Država mu bo po pravnomočnosti sodbe dolžna krepko preko 7.000,00 EUR. Na

delovnem sodišču je podobnih odškodninskih tožb v pravdnem postopku še več sto.

Slovenska tiskovna agencija:  Vojaku odškodnina zaradi neomogočenega tedenskega počitka na misiji

MMC    RTV SLO:  Vojak, ki je služil na Kosovu, bo od države dobil več tisoč evrov odškodnine        

              TXT:  Vojak bo dobil odškodnino

Reporter:  Vojaku odškodnina, ker na misiji ni imel dela prostega dneva

Žurnal:  Država bo vojaku plačala preko 7 tisočakov odškodnine

V izvirniku objavljamo 1., 2. in zadnjo 6. stan prejete sodbe ter dva najpomembnejša izseka na slikah, vse s prikritimi

osebnimi podatki pripadnika Slovenske vojske.

Kot izhaja iz izseka sodbe na sliki spodaj narava mednarodnih operacij in misij obrambnega ministrstva ne razbremeni

obveznosti plačila nadomestila za neizkoriščeni tedenski počitek.

Glede mednarodnih operacij in misij - MOM je neizpodbitno dejstvo, da zakonsko določenih tedensko nepretrganih 24

ur počitka brez vseh obveznosti ni mogoče zagotavljati, saj gre pri večini operacij in misij za vojna območja, kjer vojak

ne more opustiti vseh varnostnih in ostalih ukrepov.

Sindikat vojakov Slovenije je Generalštabu in obrambnemu ministrstvu že večkrat ponudil rešitev problematike tedensko

prostih dni na MOM s kolektivno pogodbo. Na ministrstvu in v Slovenski vojski pa kljub več sto odškodninskim tožbam

še kar trdno vztrajajo, da pripadniki Slovenske vojske nimajo pravice do kolektivne pogodbe s katero bi se lahko

gordijski vozel tedenskega počitka na MOM razvezal. Tudi več milijonov odškodnine (veliki zneski odškodnin so več

sto pripadnikom že bili izplačani pred sprejetjem Zakona o službi v Slovenski vojski) očitno ne premakne miselnosti, da

morajo vojaki spoštovati ukaze brez pravic iz delovnega razmerja , kot jih imajo drugi državljani Republike

Slovenije.

Na enem mestu kronološko zbrane vse objave SVS in dokumenti v zvezi z postopki za izplačilo odškodnin pripadnikom

Slovenske vojske, ki so bili na MOM brez zagotovljenega tedensko prostega dne počitka: Tedensko prost dan na

MOM

. 
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http://www.arhivsvs.si/media//DIR_417218/Poziv_SVS_pripadnikom_SV_k_pridruzitvi_zahtevi_za_nadomestilo_ne_omogocenega_tedensko_prostega_dne_na_MOM.pdf
https://www.sta.si/2129657/vojaku-odskodnina-zaradi-neomogocenega-tedenskega-pocitka-na-misiji
http://www.rtvslo.si/slovenija/vojak-ki-je-sluzil-na-kosovu-bo-od-drzave-dobil-vec-tisoc-evrov-odskodnine/363862
http://www.sindikatvojakov.si/slike/images/dobljena-prva-odskodninska-tozba-ze-na-prvi-stopnji-za-odskodnino-zaradi-neomogocenega-tedensko-prostega-dne-na-misiji.jpg
http://www.reporter.si/slovenija/vojaku-od%C5%A1kodnina-ker-na-misiji-ni-imel-dela-prostega-dneva/51995
http://www.zurnal24.si/drzava-bo-vojaku-placala-preko-7-tisocakov-odskodnine-clanek-249281
http://www.sindikatvojakov.si/kolektivni-spori/tedensko-prost-dan-na-mom/
http://www.sindikatvojakov.si/kolektivni-spori/tedensko-prost-dan-na-mom/


 

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Sodba I Pd 566-13_apr 15_član SVS_odškodnina__tedensko prost dan_1., 2. in zadnja 6. stran sodbe

PRILOGA 2: Izračun zakonskih zamudnih obresti in celotnega dolga po Sodba I Pd 566-13
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