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Dodatna pojasnila o kršitvah pravice do dnevnega počitka na MOM in o pravnomočni sodbi ter odškodninskih

zahtevkih

Kršitve pravic na mednarodnih operacijah in misijah - MOM, pravice do tedenskega počitka in pravice do

dnevnega počitka, ter posledični zahtevki za odškodnine nimajo nobene povezave. Zahtevki, poravnave in tožbe

zaradi neomogočenega tedenskega počitka na MOM so popolnoma ločeni od zahtevkov, poravnav in tožb za

odškodnine, ker pripadniki niso imeli zagotovljenega  dnevnega počitka najmanj 11 neprekinjenih ur  med dvema

delovnikoma. Objavljamo sodbo s poudarki in komentarjem o višini zahtevkov za odškodnino, primer

sodne poravnave pa smo že objavili v predhodni objavi.

Pri kršitvah pravice do dnevnega počitka, ko se ta krši celotno obdobje šestmesečne MOM, gre po pojasnilih

odvetnika za dosti višje odškodnine od odškodnin zaradi kršitev do tedenskega počitka. Za dnevni

počitek, odškodnine pri vojakih znesejo lahko tudi do 18.000,00 EUR, pri podčastnikih do 23.000,00 EUR in pri

častnikih do 30.000,00 EUR, vendar gre za tako visoke odškodnine le v primerih, ko je pravica do dnevnega

počitka kršena celotno šestmesečno obdobje MOM. V primeru objavljene sodbe (povezava spodaj) je šlo za

trimesečno obdobje. Koliko dni na MOM je bila pravica do dnevnega počitka kršena, je potrebno ugotoviti za

vsakega posameznika posebej (zato je tudi objavljen vprašalnik med potrebno dokumentacijo), šele po posvetu

pripadnika z odvetnikom, lahko ta oblikuje zahtevek za odškodnino za posameznega pripadnika na konkretni

MOM.

 

V pravnomočni sodbi, ki jo objavljamo v povezavi spodaj, je zahtevek pri dnevnem počitku bil za 373 ur

neomogočenih ur dnevnega počitka v obdobju treh mesecev, za kar odškodnina po urni postavki 19,47 EUR znese

7.267,18 EUR. Sodišče vojaku ni priznalo odškodnine za 55 ur v času tedenskega počitka in mu je prisodilo

odškodnino v višini 6.196,33 EUR za preostalih 318 ur dnevnega počitka, ki ga ni imel. Podatki so povzeti iz

objavljene sodbe v povezavi spodaj in so podčrtani rdeče, kot njeni najpomembnejši deli.

 

V jezičku na naši spletni strani  Obrazci in navodila / Odškodnine – MOM  so vsa potrebna navodila  za

uveljavljanje odškodnin zaradi kršitev pravic pripadnikom SV na MOM, pravice do tedenskega in dnevnega

počitka. Kot smo uvodoma poudarili, gre za ločeni odškodnini, ki se tudi uveljavljata ločeno.

 

Zastopanje pripadnikov SV za uveljavitev odškodnin z MOM je za člane SVS brezplačno , kar velja tudi za

pripadnike SV, ki se ob podani dokumentaciji šele včlanijo. Strošek pripadnika je sodna taksa, če ne pride do

poravnave in je potrebno iti v tožbo, odvetnik pa je za naše člane brezplačen. V primeru dobljene tožbe dobi član

povrnjeno sodno takso, če pa tožbe ne dobi, je potrebno plačati še stroške nasprotne strani. Za člane SVS postopke

za tedensko odškodnino vodi odvetnik Mitja Pukšič, za dnevno odškodnino pa odvetnik Klemen Vogrinec, kot so

objavljeni tudi pooblastili za zastopanje ob vsakem pozivu. Postopki za uveljavljanje odškodnine preko SVS se

vodijo pri različnih odvetnikih zaradi vsebinske ločenosti kršitev pravic ter jasnejših pravdnih postopkov in

dokazovanja, v obeh primerih pa pripadniki SV potrebno dokumentacijo pošljete na naslov: SVS, p.p. 56, 2310

Slovenska Bistrica. Poudarjamo še, da je zastaralni rok za obe odškodnini 5 let od datuma vrnitve z MOM.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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