Datum: 8.12.2017
Po izplačilu 30% dodatka za viške ur s plačo 5. decembra se na delovnih sodiščih nadaljujejo postopki za plačilo
nadur v višini 130%, o pripadanju katerih je že odločilo Vrhovno sodišče
S plačo 5. decembra je vsem pripadnikom Slovenske vojske bil izplačan dodatek za delo preko polnega delovnega
časa v višini 30% urne postavke za vse prenesene viške ur med referenčnimi obdobji za zadnjih 5 let (več milijonov
evrov), za člane SVS pa za zadnjih 7 let (od vložitve tožbe in pet let nazaj). Četrtina pripadnikov Slovenske vojske,
članov SVS, vztraja v tožbi do plačila polnih nadur v višini 130% , kot je o tem spomladi letos že odločilo Vrhovno
sodišče, sodbo objavljamo v povezavi spodaj. Prejeta izplačila bi po uveljavljeni sodni praksi na podlagi Zakona o
delovnih razmerjih (kot izhaja iz sodb, pomembo je podčrtano rdeče)
morala biti približno štirikrat višja , kot je
junija SVS že predlagal pravobranilstvu, da se dokončno uredi plačilo dolga iz naslova viškov ur v Slovenski vojski, v
povezavi: SVS poziva Državno pravobranilstvo k ureditvi plačila nadur za viške ur za člane , posledica predloga je
odredba ministrice za izplačilo z dne 27. junija, a le za dodatek 30%.
V SVS smo prepričani (enako smo bili za dodatek 30%), da bodo naši člani v tožbah uspešni in, da bodo prejeli
izplačilo polnih nadur, kot so nadure iz naslova viškov ur že bile izplačane vsem policistom. Kot ob izplačilu 5.
decembra, lahko ponovno pride do razlik za dve leti ali več med člani SVS in drugimi pripadniki tudi pri izplačilu
nadur, saj bodo v kolikor pride do izplačila nadur (kot v policiji) vsem pripadnikom te izplačane za pet let nazaj oz. od
vložitve tožbe (kot določa že izdana odredba obrambnega ministrstva). Vse pripadnike Slovenske vojske obveščamo
, da se še vedno lahko odločijo za tožbo in nam (tudi če še niso člani SVS) dostavijo potrebno dokumentacijo.
Tožbeni zahtevki za na novo vložene tožbe do 5. februarja bodo približno
štirikratnik izplačanega dodatka 5.
decembra. Do 5. februarja pa zato, ker na ta dan zastara še eno referenčno obdobje. Za vložitev tožbe nam potrebno
dokumentacijo v povezavi: dokumentacija za tožbo , dostavite do 23. decembra , da bomo še pravočasno pridobili
podatke od Generalštaba in, da odvetnik izračuna dolg za nadure iz naslova za viške ur ter do 5. februarja vloži tožbe.
Na podlagi odredbe z dne 27. junija je vsem pripadnikom Slovenske vojske z zadnjo plačo (5.12.) bil izplačan dodatek
za delo preko polnega delovnega časa v višini 30% za 5 let nazaj, članom SVS pa za 7 let (za pet let nazaj od vložitve
tožbe). SVS je z vzpostavljanjem zakonitega stanja na področju urejanja delovnega časa pričel že leta 2015, kronološko
zbrane objave so v povezavi:
KRŠITVE - varstvo pravic . V SVS smo želeli predvsem odpraviti viške ur, z
ministrstvom se o ureditvi stanja nismo mogli dogovoriti in zato smo izplačilo dodatka v višini 30% dosegli na sodišču
(z vzorčno in več individualnimi tožbami), posledica česar je 27. junija izdana odredba za plačilo dodatka vsem
pripadnikom za pet let nazaj. Približno
četrtina pripadnikov Slovenske vojske , članov SVS, vztraja v tožbi do
izplačila polnih nadur v višini 130%, kot je o tem spomladi letos že odločilo Vrhovno sodišče,
sodbo Vrhovnega
sodišča s sodbo Višjega sodišča o isti zadevi objavljamo v povezavi spodaj , v obeh sodbah je najbolj pomembno
podčrtano z rdečo barvo.
Kot smo že pojasnjevali, da bodo izplačila 5. decembra nižja od tožbenih zahtevkov, se je tudi zgodilo. Do nižjih
izplačil je prišlo zaradi napačnih izračunov števila viškov ur na Generalštabu in še posebej zato, ker odredba na podlagi
katere so bila izvedena izplačila ne upošteva sodbe Vrhovnega sodišča o dolžnem izplačilu nadur za vse viške ur, ki
so so se v zadnjih petih letih (za člane SVS v tožbah za 7 let) prenašali iz enega v drugo referenčno obdobje. Odredba
upošteva zadnjo sodbo Vrhovnega sodišča le od izdaje odredbe naprej, za nazaj pa ne , po mnenju SVS nezakonito
. Zaradi prenizkih izplačil, zgolj 1/4 od pripadajočih polnih nadur , ki bi po sodbi Vrhovnega sodišča morale biti
izplačane, člani SVS vztrajajo pri tožbah za razliko od izplačnega do polnih nadur, torej za približno štiri krat več od
izplačanega.
Člani SVS so pretekli teden od odvetnika Mitje Pukšiča že prejeli e-pošto z obvestilom, da jim ni potrebno dostavljati
plačilnih list o izplačilu 30% dodatka, ker bo za vse člane SVS v tožbi odvetnik prejel obvestilo o izplačilu od
Generalštaba Slovenske vojske ter na podlagi tega obvestla uredil vse potrebno na delovnem sodišču.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

Page 1/2

PRILOGA 1: Sodba Vrhovnega sodišča RS o dolžnem plačilu polnih nadur za vse viške ur_VIII Ips 13_2017
PRILOGA 2: Sodba Višjega sodišča RS o dolžnem plačilu polnih nadur za vse viške ur_X Pdp 101_2016

Page 2/2

