Datum: 23.8.2016
SVS uspel v vzorčnem postopku naključnega člana v tožbi za dodatek 30% za kompenzirane ure
Sindikat vojakov Slovenije in njegov pooblaščeni odvetnik Klemen Vogrinec sta dosegla novo veliko zmago za
pripadnike Slovenske vojske. Delovno in socialno sodišče v Celju je s sodbo v vzorčnem postopku odločilo, da mora
Ministrstvo za obrambo za vse kompenzirane ure v zadnjih petih letih članu SVS izplačati dodatek za delo preko
polnega delovnega časa. S sodbo v vzorčnem postopku so tako na prvi stopnji dobljene vse tožbe za več sto članov
SVS, pripadnikov Slovenske vojske s tožbenimi zahtevki od nekaj sto do več tisoč evrov.
Slovenska tiskovna agencija - STA:

SVS na prvi stopnji dobil tožbo za izpla?ilo nadur, Mors se bo

pritožil
Delo: Dobljena tožba SVS za izplačilo nadur
Dnevnik: Še ena zmaga vojakov na sodišču: država jim bo morala izplačati še dodatek za nadure
Odziv MORS je bil pričakovan, le v medijih in to pritožba za katero ni možnosti za uspeh, ker je o tem odločilo že
Vrhovno sodišče. Cilj pa bo dosežen - zavlačevanje, kršitev pravic do plačila 7.000 pripadnikom SV pa očitno nikogar
ne zanima, niti medijev ne preveč!
Še eden od mnogih uspehov SVS (regres 2012, plačna nesorazmerja, plačilo pripravljenosti doma, odškodnine za
tedensko neizkoriščnene dneve na misijah, SODPZ-Kapitalska družba in mnogi uspehi v individualnih postopkih) bo
končno skladno s predpisi uredil tudi organizacijo in razporejanje delovnega časa v Slovenski vojski. V SVS smo že
pred leti spoznali, da se stvari premikajo le s sodnimi odločbami in zato tudi dajemo velik poudarek. Ob tem pa se
sprašujemo kdaj bodo odgovorni začeli odgovarjati za kršenje pravic zaposlenih delavcev v Slovenski vojski. Na
nezakonito odrejanje dela brez predpisanega plačila v primeru koriščenja viškov ur smo odgovorne na obrambnem
ministrstvu opozarjali in zahtevali plačilo v skladu s predpisi od januarja lanskega leta, na vse nepravilnosti smo večkrat
opozarjali in pojasnjevali na več sestankih z odgovornimi na obrambnem ministrstvu, več kronološko zbrano
v povezavi Razporejanje DŠ / KRŠITVE - varstvo pravic . Prejeta sodba dokazuje naš prav in po pravnomočnosti
sodbe bomo zahtevali tudi kazensko odgovornost ministrice Andreje Katič . Pravna mnenja obrambnega ministrstva
ne odvezujejo ministra od odgovornosti za kršenje pravic zaposlenih in v primeru te sodbe je zaradi leto in pol
nenehnega opozarjanja očitno, da so se pravice zaposlenih v Slovenski vojski kršile zavestno in načrtno, kar bomo tudi
dokazali na sodišču.
Doslej je bilo iz istega razloga (o čemer je razsojeno) vloženih že več sto tožb, s prvimi v mesecu februarju, o čemer je
bilo povedanega več na novinarski konferenci pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani, več v povezavi:
Vojaki s tožbo po dodatek, ministrica zadržana . Objavili smo tudi novico o sprejeti odločitvi sodišča za izvedbo
vzorčnega postopka, v povezavi: Vzorčni postopek za tožbe članov SVS - dodatek 30 odstotkov pri viških ur.
Pozivamo vse pripadnike Slovenske vojske , ki se za tožbo še niso odločili, da to storijo čimprej in pošljejo vso
potrebno dokumentacijo SVS-ju po navodilih v povezavi: Razporejanje DŠ / KRŠITVE - varstvo pravic .
Zastaralni rok za vložitev tožbe je pet let. Naslednji paket tožb bo odvetnik SVS Klemen Vogrinec vložil do konca
septembra za vse člane SVS, ki bodo dokumentacijo SVS-ju dostavili do 15. septembra. Pripadniki Slovenske vojske, ki
še niso naši člani se lahko včlanijo ob dostavi potrebne dokumentacije in tudi za njih bodo tožbe vložene do konca
septembra.
Postopek pridobivanja potrebne dokumentacije smo poenostavili z obrazcem SVS, s katerim pripadnik SV pooblasti
SVS za pridobitev mesečnih urnih kartic (ARDČ) in plačilnih list za zadnjih pet let. SVS bo za vse po prejeti
dokumentaciji pridobil mesečne urne kartice (ARDČ) in plačilne liste ter jih z ostalo dokumentacijo za vložitev tožbe
predal našemu odvetniku.
Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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