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Za viške ur bodo v tožbah dvignjeni zahtevki iz 30% za dodatnih 100% ure

Več sto članov SVS je v tožbi na Delovnem in socialnem sodišču zaradi neizplačanega dodatka za delo preko polnega

delovnega časa v višini 30% urne postavke za vse ure, ki so se prenašale iz enega v drugo referenčno obdobje. Za vse

člane v tožbi, bo odvetnik SVS povišal tožbeni zahtevek ali vložil novo tožbo za še dodatnih 100% urne postavke, za

vse ure, ki so se prenašale iz enega v drugo referenčno obdobje. Do dviga zahtevkov bo prišlo na osnovi sodne prakse, 

sodbe Vrhovnega sodišča  v kolektivnem sporu za policiste  (v povezavi:  VSRS Sodba VIII Ips 13/2017 ), ki

imajo posebne pravice določene s kolektivno pogodbo, sodišče pa je odločilo, da pravica do 130% urne postavke

(nadure) izhaja že iz samega Zakona o delovnih razmerij neodvisno od določil kolektivne pogodbe za policiste, kar

pomeni, da sodba velja tudi za pripadnike Slovenske vojske.

V SVS smo vedeli, da je edino plačilo 130% pravilno, vendar, ker v Slovenski vojski nimamo referenčnega obdobja

določenega s kolektivno pogodbo, kot policisti, tega v tožbenih zahtevkih za člane nismo mogli zahtevati. Sodišče pa je

sedaj odločilo, da dolžnost plačila 130% ure izhaja že iz samega Zakona o delovnih razmerjih. 

Zaradi približevanja roka (5.8.2017) za vložitev novih tožb in dviga tožbenih zahtevkov v obstoječih tožbah za člane

SVS in pripadnike Slovenske vojske je pomembno:

 

1. člani SVS, ki  so že v tožbi , bodo o izračunu tožbenega zahtevka   obveščeni (e-pošta)  pred vložitvijo tožbe ,

katere vložitev boste morali le še potrditi. V primeru tožbenega zahtevka v višini 400,00 EUR se bo ta dvignil na

1.733,33  EUR, pri 1.000,00 EUR pa se bo dvignil na 4.333,33 EUR;

2. zoper tožbo člana v vzorčnem postopku , o kateri smo vas že obveščali z objavo:   SVS uspel v vzorčnem

postopku naključnega člana v tožbi za dodatek 30% za kompenzirane ure , se je Ministrstvo za obrambo 

pritožilo  in na višjem sodišču je spor izgubilo, tako je sodba v vzorčnem postopku postala pravnomočna . Ministrstvo je vložilo revizijo, po mnenju SVS s tem le zavlačujejo dolžnost plačila za več sto tožb , za uspeh ministrstva pa ni možnosti, saj je o tem Vrhovno sodišče že dvakrat odločilo , obakrat pozitivno za zaposlene, prvič za dodatek 30% in drugič še ugodneje, da je treba plačati 130% ne glede na to, ali so kasneje ure bile koriščene / kompenzirane; 

3. vsi pripadniki SV, ki se za vložitev tožbe še niso odločili, lahko to storite še do 1. junija;

4. vse nove tožbe bodo vložene z zahtevkom za plačilo 130% urne postavke za vse prenesene viške ur;

5. pozivamo vse člane , ki nam preklica za našega starega odvetnika  in pooblastila za novega odvetnika Mitjo

Pukšiča še niso posredovali, da to storijo nemudoma  (najkasneje  do 1.6.2017 ), saj v nasprotnem za njih ne

moremo povišati tožbenega zahtevka  iz dozdajšnjih 30% na 130%. Z menjavo odvetnika ne bodo nastali za

člane nobeni stroški, navodilo s pojasnili za zamenjavo odvetnika je v povezavi:  Zamenjava odvetnika SVS in

potrebna ureditev nadaljnjega zastopanja

6. v obeh primerih, za dvig zahtevka in nove tožbe je rok za dostavo dokumentacije 1. junij , ker mora SVS pred

rokom za vložitev tožbe pridobiti od ministrstva izpise evidenc ur (ARDČ) in plačilne liste za zadnjih pet let,

odvetnik pa mora v roku pripraviti tožbe;

Pripadniki Slovenske vojske in naši člani, ki še niste v tožbi, za vložitev tožbe na naslov: SVS, p.p. 56, 2310 Slovenska

Bistrica, pošljite:

● pooblastilo odvetniku in

● obrazec SVS za pridobitev evidenc ur (ARDČ) in plačilnih list. 

Po prejemu dokumentacije bosta SVS in naš odvetnik uredila vse potrebno za vložitev tožbe, o izračunu tožbenega

zahtevka boste obveščeni (e-pošta) pred vložitvijo tožbe, katere vložitev boste morali le še potrditi. Člani SVS, ki ste že

v tožbi, pa le počakate na odvetnikovo e-poštno sporočilo z novim dvignjenim izračunom.

Vse o tožbah za plačilo viškov ur je zbrano tukaj: KRŠITVE - varstvo pravic
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http://www.rtvslo.si/slovenija/vrhovno-sodisce-policistom-je-treba-presezke-ur-izplacati/422407
http://www.sodisce.si/vsrs/odlocitve/2015081111405878/
http://www.sindikatvojakov.si/svs-uspel-v-vzorcnem-postopku-nakljucnega-clana-v-tozbi-za-dodatek-30-odstotkov-za-kompenzirane-ure/
http://www.sindikatvojakov.si/svs-uspel-v-vzorcnem-postopku-nakljucnega-clana-v-tozbi-za-dodatek-30-odstotkov-za-kompenzirane-ure/
http://www.sindikatvojakov.si/zamenjava-odvetnika-svs-in-potrebna-ureditev-nadaljnjega-zastopanja/
http://www.sindikatvojakov.si/zamenjava-odvetnika-svs-in-potrebna-ureditev-nadaljnjega-zastopanja/
http://www.sindikatvojakov.si/slike/files/pooblastilo-odvetniku-svs.pdf
http://www.sindikatvojakov.si/slike/files/krsitve-varstvo-pravic.pdf
http://www.sindikatvojakov.si/delovni-cas/krsitve-varstvo-pravic/
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