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Mnenje SVS o pozivih k vrnitvi preveč izplačane plače za čas dopusta na MOM

Zaradi pozivov k vrnitvi preveč izplačane plače za čas koriščenja dopusta na MOM objavljamo primer podčastnika z

obrazložitvijo ter mnenjem SVS, da je potrebno preveč izplačan del plače v izogib plačevanja obresti, na poziv

Ministrstva za obrambo vrniti.

Primer pripadnika podčastnika na MOM za katerega objavljamo izsek plačilne liste spodaj je v februarju 2013 koristil

šet dni in pol dopusta, kar znese 52 ur. Pri plači za mesec april, mu je na plačilni listi prikazano, koliko je marca

izplačila plače imel preveč in za znesek preveč izplačane plače je pripadnik bil pozvan k vrnitvi preplačanega zneska.

Do takšnega obračunavanja pride zaradi tega, ker v Sektorju za obračun plač Ministrstva za obrambo v tekočem mesecu

zaključijo z obračunavanajem do 20. v mesecu, a podčastnik v konkretnem primeru v nadaljevanju je koristil dopust

zadnji teden meseca februarja in zato je 5. marca prejel plačo, kot da je delal cel mesec februar, ker ob obračunu plače

še ni bilo podatka o koriščenju dopusta v tekočem mesecu obračuna, torej v februarju.

Izsek aprilske plačilne liste podčastnika na MOM je objavljen kot slika spodaj.

Iz plačilne liste izhaja naslednje:

Seštevek vseh minusov:

1.762,88 EUR + 600,00 EUR + 750,00 EUR + 600,00 EUR = 3.712,88 EUR

Seštevek vseh plusov:

1.234,02 EUR + 420,00 EUR + 525,00 EUR + 420,00 EUR + 528,86 EUR = 3.127,88 EUR

Razlika med vsemi negativnimi in pozitivnimi zneski je -585,00 EUR, to pa je znesek, ki ga je pripadnik na MOM

prejel s plačo, a do njega po spremembah uredbe vlade iz maja 2012 ni upravičen (Uredba o plačah in drugih prejemkih

pripadnikov Slovenske vojske na MOM).

V znesku -585,00 EUR so obračunani dodatki za 52 ur dopusta po naslednjem:

dodatek za nevarnost na območju delovanja v višini: 180,00 EUR

dodatek za nevarne naloge v višini: 225,00 EUR

dodatek za posebne življenske pogoje v tujini: 180,00 EUR

dodatki skupaj za čas 52 ur dopusta skupaj: 585,00 EUR

Ker pripadnik podčastnik v času dopusta, ki ga je koristil doma ni bil na območju delovanja, kjer bi bil izpostavljen

nevarnosti, in ker ni izvajal nevarnih nalog ter v posebnih življenskih pogojih ni živel, do dodatkov ni upravičen. V

SVS menimo, da je temu dejansko tako in, da pripadniki niso upravičeni do dodatkov kot je opisano in so jim od plače

odbiti, saj v času dopusta preživljajo zaslužen dopust v Sloveniji.

V SVS menimo, da je potrebno zahtevan znesek preveč izplačane plače na MOM za čas dopusta korektno vrniti, kot

pripadnike poziva Ministrstvo za obrambo. Zato svetujemo članom SVS in pripadnikom SV , da po pozivu preveč

izplačan del plače vrnejo Ministrstvu za obrambo, saj se s tem izognejo plačevanju zamudnih obresti, do katerih je

ministrstvo upravičeno in jih bo v primeru potrebe tudi uspešno izterjalo.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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Obračunski list plače podčastnika na MOM za april 2013 z obračunom dopusta iz meseca februarja
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