
Datum: 9.2.2014

Izplačilo prvega dela dolga iz naslova nesorazmerij in sestanek SVS s predstavniki Evropske komisije

Zaradi mnogih vprašanj ob izplačilu dolga iz naslova neplačevanih nesorazmerij ob izplačilu plače 5. februarja za

mesec januar SVS pojasnjuje:

● na osnovi sodb sodišč skladno z zakonom, ki je določil roke izplačila dolga članom SVS drugače kot sodba

sodišča, je 5. februarja bil izplačan prvi del neizplačevanih nesorazmerij za obdobje od 1.10.2010 do 31.7.2011

vsem pripadnikom Slovenske vojske;

● pravnomočna sodba delovnega sodišča je za člane SVS v II. točki izreka določila:

● ob izplačilu so od dolgovanega zneska odšteti prispevki (bruto - neto), kar sodba za člane SVS ne predvidela oz.

določa in zato je izplačilo nižje za 22,1% kot smo v SVS napovedali;

● od bruto zneska je odveden tudi davek in izplačan neto znesek, tudi tega sodba sodišča ni predvidla oz je določila

drugače, da se dolg prizna in izplača skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi;

● drugi del dolga za obdobje od 1.8.2011 do 31.5.2012, torej za drugih 10 mesecev, bo izplačan do konca januarja in

to očitno ne oziraje na sodbo, ki je za člane SVS določila rok za plačilo 15 dni po pravnomočnosti sodbe, kar pa se

je izteklo že lani;

● pripadniki, ki so bili v obdobju neizpačevanja 3/4 nesorazmerja od 1.10.2010 do 31.5.2012 na MOM niso prejeli

za obdobje na MOM neizplačanega nesorazmerja, ker so v času MOM prejemali plačo po posebni odločbi za

MOM, kjer pa ni bilo nesorazmerij. Na plačilnih listih, ki so ga prejeli kot plačo doma, pa so le to prejeli le zaradi

plačevanja prispevkov v višini, kot so bili plačani za njihovo zadnjo plačo v Sloveniji.

V SVS smo v Sloveniji storili vse kar je v naši moči za izplačilo dolga iz naslova nesorazmerij v enem obroku kot

določa sodba sodišča. Zato v SVS ugotavljamo, da v Sloveniji nimamo legalnih vzvodov zoper samovoljno

spreminjanje sodb s strani izvršilne ter zakonodajne veje oblasti. Socialni dialog v okviru Kolektivne pogodbe za javni

sektor pa je neproduktiven in enako velja za pristojnosti v zvezi s plačami za Ministrstvo za obrambo.

Zato se bo še v tem mesecu predsednik SVS sestal z odgovornimi za socialni dialog na področju obrambe v Evropski

komisiji, kot smo to že napovedali v lanskem letu in Evropsko komisijo o tem že obvestili. Sestanek na Evropski

komisiji bo izveden v okviru načrtovanega sestanka v Bruslju, za katerega pri organizaciji je SVS-ju pomagal

EUROMIL.

Na sestanku SVS s predstavniki Evropske komisije bo predstavljeno samovoljno ravnanje v zvezi z neupoštevanjem

pravnomočne sodbe sodišča za plačilo dolga članom SVS iz naslova nesorazmerij. Sestanek pa je prvenstveno

namenjen problematiki plačevanja pripadnikov Slovenske vojske v službi, v isti višini kot so plačani drugi javni

uslužbenci v Sloveniji, ko so ti doma v pripravljenosti, da v primeru potrebe pridejo v službo in pričnejo z delom.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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