Datum: 17.11.2017
Vsem našim članom v tožbi zaradi viškov ur bo danes odvetnik poslal izračune dolga za nadure

Danes boste z e-pošto prejeli izra?une dolga vsi ?lani SVS, ki ste se v zadnjih že skoraj treh letih
odlo?ili za tožbo na podlagi našega poziva. V prihodnjem tednu pa boste prejeli izra?une vsi ?lani SVS,
ki ste se za tožbo odlo?ili v letošnjem letu po mesecu juliju, za vas bo izra?un le za 130% in za nadure
bodo tudi vložene tožbe. Kot izhaja iz opisa v nadaljevanju, se potrjuje dobra praksa delovanja SVS
zadnjih let, da se le s tožbami urejajo kršitve in doseže izpla?ilo tega, kar pripadnikom pripada.
Ž alostno, ampak tako je. Tudi množi?no vlaganje tožb se je v primeru viškov ur izkazalo za
utemeljeno in dobro, saj bodo ?lani SVS v tožbah dobili po odredbi ministrstva (in pojasnilih na
infomatu) 5. decembra izpla?ilo za ve? kot pet let nazaj, kot so bile vložene tožbe in za pet let nazaj.
Vsi pripadniki, ki niste v tožbi, boste zaradi zastaranja oškodovani. Za to oškodovanje bomo za
?lane SVS zahtevali osebno odgovornost, kot smo že pojasnili, v povezavi: SVS od Andreje Kati?
zahteva, da v odredbi za izpla?ilo nadur spremeni obdobje za izpla?ilo nadur iz petih let za nazaj
na sedem let. Vsi ?lani SVS in pripadniki, ki se za tožbo še niste odlo?ili, boste verjetno prikrajšani
za izpla?ilo 100%, podobno kot so sedaj za ve? kot dve leti za 30% prikrajšani vsi, ki niso v tožbi.
Vsi v tožbi ste izra?une za neizpla?an dodatek za delo preko polnega delovnega ?asa za ure, ki so se
prenašale med referen?nimi obdobji, v višini 30% že prejeli, danes pa boste od odvetnika prejeli
izra?un za dodatnih 100% ure, torej skupaj za 130% - nadure, ki bi jih moralo ministrstvo izpla?ati tudi
za nazaj, a jih bo po odredbi izpla?evalo le od izdaje odredbe, od junija letos in v bodo?e. Za nazaj,
od vložitve tožb za 30%, pa bodo na podlagi letošnje sodne prakse tožbeni zahtevki za vse v tožbi
dvignjeni iz 30% na 130%. Zelo pomembno je, da bodo ?lani SVS v tožbi za 30% prejeli 5. decembra
izpla?ilo za ve? kot pet let nazaj, vse od vložitve tožbe in pet let nazaj, torej po ve?ini za sedem let. V
prihodnjem tednu pa boste prejeli izra?une še vsi ?lani SVS, ki ste se za tožbo odlo?ili v letošnjem letu
po mesecu juliju, za vas bo izra?un le za 130% in za nadure bodo tudi vložene tožbe.
V povpre?ju, pri ve? kot 1.000 pripadnikih v tožbi, je tožbeni zahtevek za 30% med 300 EUR in 500
EUR, za 130% pa med 1.500 EUR in 2.000 EUR, posamezni zahtevki pa so tudi preko 5.000 EUR.
Razlika je velika in prikrajšanje za toliko denarja zaradi nevložene tožbe ni smiselno, gre za ve?
mese?nih pla?. Ne razumemo obrambnega ministrstva, da je potrebno za nekaj, o ?emer je sodiš?e
že pravnomo?no odlo?ilo, da pripadnikom pripada, vlagati tožbe za dosego izpla?ila , kot to
dokazuje odredba in predvideno izpla?ilo 5. decembra.
Izplačilo dolga 5. decembra bo po odredbi le za dodatek 30%, saj odredba ministrstva ne upošteva letošnje sodne
prakse (samo za nazaj, za vnaprej jo), kot smo že pojasnjevali, v povezavi:
Za viške ur bodo v tožbah
dvignjeni zahtevki iz 30% za dodatnih 100% ure. Za izplačilo, ki ga bo izvedlo ministrstvo 5. decembra je
tudi natan?nost izra?unov vprašljiva (po naših podatkih so za ve? kot polovico prenizki), saj je število ur
veliko prenizko, v SVS oz. pri našem odvetniku izdelani izračuni pa so zagotovo točni, saj jih je potrdilo sodišče
že v več sodbah na vseh stopnjah, kot točne jih v celoti prinava tudi Generalštab SV.
Za pripadnike, ki se še
niso odlo?ili za izdelavo izra?una dolga v višini 130% pri našem odvetniku in vložitev tožbe, velja, da to
še vedno lahko storite, saj naslednje referen?no obdobje zastara v za?etku februarja 2018, do takrat pa
še lahko SVS pridobi potrebno dokumentacijo in odvetnik izdela izra?un ter pravo?asno vloži tožbo.
Navodila in obrazci so v povezavi viški ur - nadure.
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