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Podaljšan rok za dostavo dokumentacije odvetniku SVS za odškodnino iz MOM

Zaradi mnogih vprašanj in zavajanja pripadnikov Slovenske vojske z zahtevami za varstvo pravic v SVS podaljšujemo

rok za oddajo dokumentacije odvetniku SVS do konca maja.

Razlogov za podaljšanje roka je več, kakor nova spletna stran (oteženo iskanje navodil), mnogo novih članov zaradi 3/4

plačnega nesorazmerja, vendar je na žalost glavni razlog zavajanje pripadnikov s podajanjem zahtev za varstvo pravic v

sožitju z dopisi, ki jih prejemajo vsi, ki so vložili zahteve. Kot smo v SVS že zapisali na osnovi Generalštabu poslane

zahteve za varstvo pravic še ni nobeden pripadnik SV prejel odškodnine zaradi neizkoriščenih tedensko prostih dni na

MOM, ampak so jo prejeli vsi tisti, ki so šli v tožbo.

Vsi pripadniki, ki so poslali na Generalštab zahtevo za varstvo pravic so po našem mnenju v SVS bili zavedeni, ker je

sodna praksa jasna in se je izoblikovala tako, da se za odškodnino zaradi neizkoriščenih dni na MOM gre v tožbo na

delovno sodišče brez zahteve za varstvo pravic.

Delavec je dolžan izpolnjevati svoje naloge in ni dolžan voditi evidence opravljenega dela. Evidenco opravljanja dela je

dolžan voditi delodajalec in zato je nekorektno in nezakonito zahtevati od pripadnikov točne podatke o opravljenem

delu na MOM. Tudi zahteva po kopiji osebnega dokumenta z izjavo predlagane priče je nezakonita, saj delodajalec

nima pravice do kopij osebnih dokumentov predlaganih prič, zato pa se priče zasliši na sodišču v pravdnem postopku če

ne pride do poravnave.

Zato ponovno pozivamo vse pripadnike Slovenske vojske, da lahko ob predhodni včlanitvi v SVS brez stroškov

pošljejo vso dokumentacijo našemu odvetniku, ki bo za vas vložl tožbo in naradil vse ostalo v postopku brez stroškov

za vas.

Ponovno objavljamo 1. marca že objavljena navodila za ravnanje članom SVS in vsem pripadnikom, ki še to niso.

Navodil se naj držijo tudi tisti, ki so poslali na Generalštab zahtevo za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja in so

prejeli že omenjen dopis ali ga še niso, saj zahteva niti odgovor v obliki dopisa nanjo ne predstavlja ovire za vložitev

tožbe.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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