
Datum: 8.4.2022

Postopki za uveljavljanje plačila delovnega časa za čas pripravljenosti, z najvišjim zahtevkom 23.900,03 evra

Ministrstvo za obrambo se po Sodbi Vrhovnega sodišča VIII Ips 196/2018 glede plačila razlike od že izplačanega

za čas pripravljenosti v službi do plačila delovnega časa še ni odzvalo z rešitvami.

 

Postopki v okviru SVS za plačilo razlike za zadnjih pet let z vlaganjem tožb članov, predvsem zaradi zastaranja,

tečejo že ustaljeno. Danes je bil na ministrstvo poslan drugi paket za pridobitev plačilnih list za vse pripadnike

SV, ki so nam do sedaj dostavili obrazec / pooblastilo.

 

Vsem članom in zaposlenim svetujemo, da nam namesto obrazca / pooblastila SVS-ju za pridobitev plačilnih list

za zadnjih pet let, raje dostavijo kopije plačilnih list (lahko tudi z e-pošto v pdf obliki). Za vse pripadnike SV, ki

so nam dostavili plačilne liste, so izračuni dolga za tožbene zahtevke že narejeni , člani pa so o višini dolga že

obveščeni in pozvani k dostavi pooblastila odvetniku za vložitev tožbe. Za vse pripadnike, ki so nam dostavili

plačilne liste in po pozivu pooblastilo odvetniku, bodo v naslednjem tednu tožbe vložene , s tem bomo dosegli,

da dolžno plačilo za mesec april leta 2017 ne bo zastaralo.

 

Za vse pripadnike SV, ki nam bodo do 15. aprila dostavili plačilne liste  (ne glede na že poslan obrazec /

pooblastilo), lahko zagotovimo, da bodo za njih narejeni izračuni in bodo tožbe vložene pred datumom

zastaranja dolga iz meseca aprila 2017.

 

Ministrstvo za obrambo ima 20 delovnih dni časa za predložitev plačilnih list na podlagi našega obrazca /

pooblastila SVS-ju, kar v postopku za vložitev tožbe pomeni zamik najmanj za enega do dveh mesecev in s tem

tudi zastaranje enega do dveh mesecev iz leta 2017.

 

Povprečni izračuni dolga iz naslova dolžnega plačila delovnega časa za čas pripravljenosti v službi so pri do sedaj

narejenih izračunih (za tiste pripadnike, ki so nam dostavili plačilne liste) med 8.000,00 in 10.000,00 evri. Najvišji

do sedaj izračunan znesek dolga, ki bo tožbeni zahtevek, je za pripadnika 23.900,03 evra. Pripadnik je v povprečju

vsak mesec zadnjih pet let opravil 64,5 ur pripravljenosti oz. po sodbi – delovni čas, torej je delal vsak mesec

zadnjih pet let najmanj 238,5 ur delovnega časa (polnega - rednega in pripravljenosti) mesečno, zraven pa še

morebitne nadure.

Za vse pripadnike, ki namajo možnosti pridobitve plačilnih list in bi želeli v tožbo je v povezavi obrazec, ki nam

ga dostavijo (scan z e-pošto ali s pošto na naslov SVS-ja):

Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki člana SVS - obrazec / pooblastilo SVS-ju

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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