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V SVS smo ugotovili, da država vojakom ne plačuje prispevkov od plač

Ob želeni prekinitvi delovnega razmerja z novim letom smo v SVS vojaku M. H. podali navodila, da ker obrambno

ministrstvo ne želi sporazumno prekiniti delovnega razmerja, čeprav Zakon o službi v Slovenski vojski to predvideva,

naj sam najde razloge za prekinitev delovnega razmerja iz razlogov na strani delodajalca, med drugim tudi 

zaradi morebitnega neplačevanja prispevkov od plače . Vojak je na FURS-u ugotovil, da  mu prispevki leto in

pol niso bili plačani  in podal odpoved iz razlogov na stani delodajalca. O ugotovljenem je včeraj in danes že pisal

Dnevnik, od vojakov pa smo  včeraj v SVS prejeli več e-poštnih sporočil  z priloženim  potrdilom FURS-a

 o neplačanih prispevkih od 1. februarja 2009  s vprašanji kaj storiti ?  Po preverjanju na portalu eDavki je tudi

predsednik SVS Gvido Novak ugotovil, da zanj od februarja 2009 prispevki v višini 42.716,18 EUR niso bili plačani

.

Spletni objavi na portalu Dnevnik.si, novinarja Dejana Karbe:

                    29.12.     Slovenska vojska ne plačuje prispevkov vojakov?

                    30.12.     FURS trdi, da je prišlo do napake – vojska plačuje prispevke

Eno od e-poštnih sporočil člana SVS - vojaka z dne 29.12.2016:

                              

V povezavi spodaj objavljamo tudi razkritje podatkov iz portala eDavki  z današnjim dnem predsednika SVS Gvida

Novaka o neporavnanih prispevkih v skupni višini 42.716,18 EUR na dan 27.12.2016.

V SVS se sprašujemo, ali je to normalno, da država svojim vojakom , ki z rizikom izgube življenja za skoraj

minimalno plačo zaradi domovinske pripadnosti dnevno izpolnjujejo zadane naloge doma in po celem svetu  ne

plačuje prispevkov od plače?  A v Sloveniji še sploh kaj deluje? V SVS se tudi sprašujemo ali je to možno le na

obrambnem ministrstvu ali je to pojav v celotnem javnem sektorju, kjer si lahko država sama kroji  svoja pravila in jih

tudi krši?

V SVS razmišljamo o pozivu vsem pripadnikom Slovenske vojske , da si pridobijo razkritje podatkov o plačilu

prispevkov od FURS-a  in, da v primeru neplačanih prispevkov iz uradnih podatkov FURS-a v drugem tednu 

vložijo tožbo preko SVS  za plačilo neplačanih prispevkov. SVS pa bo verjetno že v drugem tednu podal

kazensko ovadbo zoper odgovorne zaradi kršenja pravic pripadnikov Slovenke vojske.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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https://www.dnevnik.si/1042758036/slovenija/slovenska-vojska-ne-placuje-prispevkov-vojakov
https://www.dnevnik.si/1042758124/slovenija/furs-trdi-da-je-prislo-do-napake-vojska-placuje-prispevke


PRILOGA 1: IREK_21_Gvido Novak_30.12.2016_potrdilo FURS-a o neplačanih prispevkih
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