Datum: 28.6.2017
Nov velik uspeh SVS, vsi viški ur bodo kot nadure v višini 130% ure izplačani vsem pripadnikom Slovenske
vojske za pet let nazaj na podlagi danes uveljavljene odredbe ministrice
SVS je 2. januarja 2015 začel z opozarjanji na nezakonito kopičenje viškov ur brez plačila v Slovenski vojski. K
vlaganju tožb smo prvič pozvali vse pripadnike junija 2015 in prvih 225 tožb je za člane bilo vloženih februarja
2016. Do danes je preko odvetnika SVS vloženih okrog 1.000 tožb (zadnja dva dni 200 novih tožb) in od teh je nekaj že
pravnomočnih, tudi v vzorčnem postopku. Izkazalo se je, da je imel SVS glede kršenja delovne zakonodaje ves čas v
celoti prav in s tožbami ter pravnomočnimi sodbami smo Ministrstvo za obrambo prisilili k spoštovanju predpisov.
Zaradi za pripadnike dobljenih tožb je včeraj ministrica Andreja Katič odredila , kot je SVS 16. junija pozval
Državno pravobranilstvo , da se vsem pripadnikom Slovenske vojske za prenesene viške ur med referenčnimi
obdobji v zadnjih petih letih izplačajo nadure v višini 130% vrednosti urne postavke. Izvirno Odredbo objavljamo v
povezavi spodaj, vse kar je SVS naredil za in do izdaje odredbe je kronološko zbrano v povezavi: KRŠITVE - varstvo
pravic
Vsi pripadniki, naši člani, ki ste v tožbah, boste
o nadaljnjih postopkih v povezavi s tožbami in odredbo s strani
pooblaščenega odvetnika SVS Mitje Pukšiča obveščeni pravočasno. V SVS pričakujemo izplačila na podlagi odredbe
v mesecu do dveh. Člane zaradi množičnosti tožb in obilice dela v zvezi z njimi (tudi z ugovori za dohodnino 2016)
pozivamo, da se na odvetnika ali SVS obračajo s vprašanji le če je to nujno potrebno.
Pripadniki Slovenske vojske, ki so sledili pozivom SVS in šli v tožbo, bodo, kot izhaja iz odredbe, vse viške ur kot
nadure dobili z obrestmi izplačane za pet let nazaj od vložitve tožbe, vsi ostali pripadniki pa od danes za pet let nazaj.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Odredba - plačilo nadur za viške ur za pet let nazaj vsem pripadnikom SV
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