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Obrazložitev o postopkih za odškodnino (MOM) in POZIV vsem, ki še niso zahtevali odškodnine

Od objavljenega poziva SVS 1. marca letos je bilo vloženih že več sto tožb na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani.

Odvetnik SVS Peter Kos nas je obvestil o uvedenih taksah na delovnih sodiščih in sindikatu podal ustrezna navodila za

nadaljevanje uveljavljanja pravice do odškodnine pripadnikom Slovenske vojske, ki na MOM niso imeli tedensko

prostega dne počitka. Opozoril nas je tudi, da mu vsi člani SVS še vedno lahko dostavijo dokumentacijo za odškodnino

in podal v zvezi s tem navodila, ki so v nadaljevanju.

Na spletni podstrani Kolektivni spori / Tedensko prost dan na MOM  so za vse člane SVS in pripadnike SV, ki se do

sedaj še niso ukvarjali s to tematiko, na enem mestu kronološko zbrane vse objave SVS in dokumenti v zvezi s postopki

za izplačilo odškodnin pripadnikom Slovenske vojske, ki so bili na MOM brez zagotovljenega tedensko prostega dne

počitka.

SVS želi vse pripadnike , ki so sledili navodilom drugih sindikatov kako naj vložijo zahtevo za varstvo pravic na

pravno službo Generalštaba, če želijo prejeti odškodnino, ponovno OPOZORITI,  da na ta način ne bodo dosegli nič,

nikakor pa ne bodo prejeli odškodnine za tedensko neizkoriščen prost dan. Na ta način še nihče ni prejel odškodnine.

Odškodnino so do sedaj prejeli le tisti pripadniki, ki so na delovno sodišče vložili tožbo.

Vse pripadnike , ki so na Generalštab podali zahtevo za odškodnino OBVEŠČAMO, da za uveljavljanje odškodnine

zaradi tedensko neomogočenega prostega dne na MOM ni procesna predpostavka zahteva za varstvo pravic pri

delodajalcu in, da lahko ne glede na že podano zahtevo na Generalštab vsi vložijo na delovno sodišče tožbo neposredno takoj , ker gre za že zapadlo denarno terjatev pri uveljavljanju katere ni potrebno uveljavljati varstva pravic pri delodajalcu in se lahko vloži tožba neposredno brez predhodnega uveljavljanja varstva pravic z zahtevo .

Zato vsi pripadniki , ki še želijo vložiti tožbo za odškodnino, lahko to storijo preko odvetnika SVS Kos Petra

brezplačno (razen od avgusta sodne takse), tudi če do sedaj še niso bili člani SVS in se včlanijo sedaj ob dostavi

dokumentacije odvetniku. Le slediti morajo navodilom POZIV-a  iz 1. marca (priloga pooblastilo  je nova zaradi

spremembe naslova odvetnika).

Vse pripadnike, ki bodo še vložili tožbe za odškodnino  OBVEŠČAMO , da so v mesecu avgustu za individualne

delovne spore z novelo zakona bile ponovno  uvedene sodne takse , ki jih nekaj časa ni bilo in jih pripadniki, ki so

odvetniku dostavili dokumentacijo in je za njih že bila vložena tožba niso plačali. V zvezi s tožbami za odškodnino je

od avgusta dalje višina taks naslednja:

                                              

Povprečna višina zahtevka za eno misijo je približno 3.500 eur. Če je več misij se zneski seštevajo in se plača taksa po

skupni vrednosti seštevka zahtevane odškodnine.

Odvetnik  vse člane SVS in pripadnike SV OBVEŠČA , da v kolikor mu bo dostavljena dokumentacija za vložitev

tožbe le te ne bo vložil takoj , ampak bo počakal tako dolgo, dokler ne bo grozilo zastaranje s potekom 5 letnega

zastaralnega roka od prvega dne po vrnitvi iz misije. Tožb v bodoče pred grožnjo zastaranja ne bo vlagal zato, da ne bo

potrebno plačevati sodnih taks pripadnikom, ker so le te strošek tožnika. V času do grožnje zastaranja pa bo verjetno že

prišlo do sodne prakse v že sproženih sporih in v kolikor bo ta za pripadnike pozitivna se zna zgoditi, da pride do

sporazumne poravnave in izplačil odškodnin vsem pripadnikom, ki bodo do takrat vložili tožbo. Do takšne poravnave je

že prišlo pred dvema letoma in pred letom dni so bile izplačane odškodnine vsem, ki so imeli na delovnem sodišču
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vloženo tožbo zaradi neizkoriščenega tedensko prostega dne na MOM. Sklep vlade za sklenitev omenjene poravnave je

SVS objavil. Vsi pripadniki , ki bodo še posredovali dokumentacijo odvetniku SVS ali je dokumentacija že pri

odvetniku SVS "na čakanju" bodo vključeni v poravnalni dogovor v kolikor bo do njega ponovno prišlo in če bo

potrebno bodo tožbe vložene pred sklenitvijo poravnave, vendar v SVS dvomimo, da bo potrebno tožbe dejansko

vlagati, saj bodo s tem nastali stroški za drugo stran (sodne takse), ki pa se jim bo s poravnavo želela izogniti.

Ne glede na potek sodnih postopkov, bodo vsi pripadniki, ki bodo odvetniku SVS dostavili dokumentacijo za vložitev

tožbe pred samo vložitvijo tožbe ob grožnji zastaranja obveščeni o višini sodne takse in se bodo za vložitev tožbe

odločili takrat sami, saj je strošek sodne takse ob vložitvi tožbe strošek, ki ga plača tisti, ki vlaga tožbo in ne SVS.

Strošek odvetnika pa poravna SVS. Vsekakor pa tožnik z dobljeno tožbo ali s sklenjeno poravnavo dobi strošek sodne

takse povrnjen.

Na tem mestu lahko zapišemo, da sedaj z SVS sodelujejo na projektu odškodnin iz MOM  že štirje odvetnik i, ki

zastopajo člane SVS in vsi so prepričani , da pripadniki tožb skoraj ne morejo izgubiti, saj je v pravdnih postopkih

pomembno le dejstvo, da tedensko prostega dni na MOM pripadnike ni imel, za vse ostalo pa je že mnogo sodne prakse,

v kateri še nobeden pripadnik takšne tožbe ni izgubil.

Zato vse člane SVS pozivamo, da  o možnosti za brezplačno uveljavljanje pravice do odškodnine zaradi neizkoriščenih

tedensko prostih dni na MOM preko SVS obvestijo vse pripadnike Slovenske vojske , ki se za to še niso odločili, še

posebej pa tiste, ki so na Generalštab podali zahtevo za varstvo pravic in čakajo na odgovor. Slednje posebej zato, ker

jim bo možnost sodnega varstva propadla zaradi zastaranja, kar je bil tudi namen Ministrstva za obrambo, ki ga je v

Slovenski vojski elegantno in uspešno uveljavilo preko drugih sindikatov.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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