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Postopki vlaganja tožb članov SVS za plačilo do 100 % za čas
pripravljenosti potekajo nemoteno, vloženih že več sto tožb,
v postopku je že blizu 1.000 pripadnikov

Za plačilo razlike do 100% ure od že plačanih 50% za
pripravljenost je za člane SVS vloženih že več sto tožb, danes je na
ministrstvo za obrambo bil poslan četrti paket zahtevkov za plačilne
liste. Po narejenih izračunih je povprečno tožbeni zahtevek okrog
8.000,00 evrov, najvišji pa je 28.350,69 evra.
Pripadniki SV, ki so v zadnjih petih letih imeli pripravljenost
plačano v višini 50% (postavka C131), in se še niso odločili za
tožbo preko SVS, se za to z brezplačnim odvetnikom SVS še vedno
lahko odločijo. Kot smo že pojasnili v objavi 8.4.2022: Postopki
za uveljavljanje plačila delovnega časa za čas pripravljenosti, z
najvišjim zahtevkom 23.900,03 evra, je SVS-ju zaradi zastaranja
najbolje dostaviti plačilne liste za zadnjih pet let, če pa to ni možno
pa obrazec: Zahteva za plačilne liste. Plačilne liste ali obrazec
pošljete na SVS, p.p. 56, 2310 Slovenska Bistrica in o vseh
nadaljnjih postopkih boste obveščeni.
tožbe za člane SVS
Zaradi mnogih postopkov v različnih fazah pozivamo vse člane k strpnosti. O vseh dejanjih
(izračun in nadaljnji postopki za vložitev tožbe) v postopku bodo obveščeni z e-pošto.
Po treh mesecih se Ministrstvo za obrambo in Generalštab SV še nista odzvala na uvedbo novih
izborjenih standardov pravic za pripadnike SV na podlagi EU Direktive 2003/88/ES – določeni
vidiki organizacije delovnega časa, ki se uporablja neposredno mimo nacionalnih predpisov.
Pripravljenost na delovnem mestu ali določenem kraju se načrtuje in plačuje še vedno enako, kot
da o tem ne bi že bilo razsojeno drugače.
Julija lani izdana Sodba Sodišča EU v zadevi C-742/19 in na njeni podlagi Sodba Vrhovnega
sodišča VIII Ips 196/2018 izpred treh mesecev sta uvedli novost v pravni red Evropske unije in
Republike Slovenije, da se pripadnikom SV čas pripravljenosti na delovnem mestu ali
določenem kraju šteje v delovni čas in jim za ta čas pripada plačilo v višini 100% urne postavke.
Ministrstvo za obrambo in Generalštab SV se novemu standardu organizacije dela in plačila
pripravljenosti še nista prilagodila. SVS je v stalnem dialogu z Ministrstvom za obrambo in
Generalštabom SV, nove standarde, ki jih bo potrebno uvesti smo jasno in že večkrat pojasnili.
Več o dvanajstletni borbi SVS za dostojno plačilo pripadnikov SV si lahko ogledate na naši
spletni strani v povezavi: Plačilo pripravljenosti
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