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Pravnomočnost prve pozitivne sodbe za odškodnino na MOM pripadnika Slovenske vojske na višjem sodišču

Prvi pripadnik Slovenske vojske je prejel sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča za odškodnino na

mednarodnih operacijah in misijah po veljavnem Zakonu o službi v Slovenski vojski zaradi tedensko

neizkoriščenega dne počitka. Več sto članov SVS v pravdnem postopku na istih pravnih temeljih je čakalo to prvo

dokončno in pravnomočno sodbo višjega sodišča zoper katero redna pravna sredstva niso več možna in je izvršljiva v

15 dneh. Kot smo v SVS trdili ob pozivu h tožbam v letu 2012 se je sedaj dokončno izkazalo za pravilno. Pozivamo vse

pripadnike Slovenske vojske, ki se še niso odločili za tožbo, da to storijo pred zastaranjem, ki nastopi 5 let po vrnitvi iz

MOM.

Slovenska tiskovna agencija: Država mora vojaku plačati nadomestilo, ker na misiji ni imel zagotovljenega

počitka

RTV SLO:  Višje sodišče potrdilo: Vojak upravičen do 1.800 evrov zaradi počitka

SiOL: Slovenija mora vojaku plačati nadomestilo, ker na misiji ni imel zagotovljenega počitka

Nedavno, 25. aprila smo v SVS poročali o prvi dobljeni tožbi že na prvi stopnji, v povezavi:  Dobljena prva

odškodninska tožba že na prvi stopnji za odškodnino zaradi neomogočenega tedensko prostega dne na misiji

Danes lahko pojasnimo, da nas je odvetnik Silvo Belec obvestil, da je za pripadnika Slovenske vojske od višjega

sodišča prejel potrjeno prvostopenjsko sodbo brez potrebnega nadaljevanja pravdnega postopka na prvi stopnji. Sodba

višjega sodišča je tako dokončna in izvršljiva. Odvetnik Silvo Belec, s katerim v SVS od poziva k tožbam v letu 2012

odlično sodelujemo, je kot odvetnik z največ izkušnjami v zvezi z odškodninami na MOM iz preteklih pravdnih

postopkov takoj po pozivu SVS v začetku leta 2013 pričel sodelovati s SVS in za nas tudi napisal mnenje, ki smo ga

takrat tudi objavili.

11.02.13  MOM: Pojasnilo SVS z mnenjem odvetnika Belec Silva

                Mnenje odvetnika Belec Silva v zvezi z odškodnino za pripadnike SV 

Kot se danes izkazuje gre za uspešno sodelovanje SVS in odvetnika, saj se njegovo takratno mnenje danes potrjuje na

sodiščih, tudi z veliko pomočjo SVS.

V povezavi spodaj je objavljena prva in zadnja stran sodbe višjega sodišča ter slika izreka s prvo točko obrazložitve, za

katero smo v SVS prepričani, da je dovolj jasna in utemeljena, da bo morebitno izredno pravno sredstvo - revizija na

Vrhovnem sodišču le poskus zavlačevanja, ki ne zadrži izvršitve, sprememb sodne prakse v rednih postopkih na prvi in

drugi stopnji pa ni pričakovati. Današnja sodba potrjuje že uveljavljeno sodno prakso in jo bo zagotovo krojila tudi v

bodoče za vse pripadnike Slovenske vojske, ki v šestih mesecih niso imeli niti enega dne počitka, za kar pa so danes

upravičeni do odškodnine.

Pozivamo vse pripadnike Slovenske vojske , ki se še niso odločili za tožbo, da to storijo pred zastaranjem , ki

nastopi 5 let po vrnitvi iz MOM.

Več o pozivu SVS in vseh dozdajšnjih postopkih v zvezi z njim je zbrano tukaj: Tedensko prost dan na MOM

Ministrstvo za obrambo pa ponovno javno pozivamo k razumu in drugačni ureditvi zagotavljanja počitka s

kolektivno pogodbo , tudi zato, ker bo SVS še letos v kolektivnem sporu na delovnem sodišču zahteval razveljavitev

pravilnika ministrstva, ki poskuša to problematiko urediti na nezakonit način in zaradi dejstva, da na mednarodnih

misijah ni možno zagotavljati tedensko prostega dne, saj gre za vojna območja.

Gvido Novak, predsednik SVS
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PRILOGA 1: Pravnomočna prva pozitivna sodba za odškodnino na MOM na višjem sodišču_prva in zadnja stran

Izrek in prva točka obrazložitve sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča
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