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Poziv na sestanek SVS s predčasno nezakonito odpuščenimi vojaškimi osebami od leta 2013, vabljeni člani SVS

in bivši pripadniki SV

Zaradi neodzivanja odgovornih  pozivamo  na sestanek s SVS  vse vojaške osebe , ki so jim zaradi
izpolnjevanja pogojev za upokojitev prekinili delovno razmerje v obdobju od 1.1.2013 do danes, tudi
tiste, ki so delovno razmerje zaradi "izpolnjevanja pogojev za upokojitev" prekinili delovno razmerje
sporazumno. Kot smo v juniju napovedali (v povezavi), da v kolikor s strani države ne bo posluha za
odpravo škode odpuš?enim vojaškim osebam, bomo v SVS storili vse za odpravo nastale škode.
Sestanek bo v sredo 28. septembra ob 11:00 uri v Mariboru in ob 17:00 uri v Ljubljani. Na sestanku bo
pojasnjeno v SVS na?rtovano za odpravo vse škode, ki je bila storjeno pred?asno odpuš?enim
vojaškim osebam s prekinitvijo delovnega razmerja in upokojitvijo z nižjo odmero starostne pokojnine
od polne. Na sestankih bo odvetnik pojasnil na?rtovane postopke za odpravo škode, zaradi prekinitev
delovnega razmerja, nižjih odmer starostne pokojnine in škode, ki je nastala zaradi onemogo?enega
prostega razpolaganja s sredstvi iz SODPZ, kot je to bilo omogo?eno po odlo?bi Ustavnega sodiš?a z
dne 10. junija letos, v povezavi: Odlo?ba U-I-153/14. Kronološko zbrane objave SVS z zvezi s pred?asno
odpuš?enimi vojaškimi osebami so v povezavi: Kršitve v SV / Pred?asno odpuš?eni

Sestanek bo v sredo, 28. septembra:
 

●

v Mariboru ob 11:00 uri v avditoriju generala Maistra vojaškega objekta Kadetnica 

?

●

v Ljubljani ob 17:00 uri v amfiteatru objekta "bivša vojaška gimnazija" na Vojkovi 55 v Ljubljani

Na sestanku bo odvetnik pojasnil na?rtovane postopke za odpravo povzro?ene škode z uveljavljanjem
varstva pravic pri Ministrstvu za obrambo in po potrebi na pristojnem sodiš?u. Za ?lane SVS in tiste, ki
se bodo v?lanili na sestanku, bo SVS zagotovil pravno pomo? odvetnika za vse postopke
brezpla?no. Zelo pomembno ob tem je, da v sporih o obstoju delovnega razmerja na sodiš?u ni sodne
takse  in v primeru izgubljene tožbe tožena stran krije svoje stroške sama , torej  nih?e s tožbo , v
kolikor bodo te potrebne, ne bo imel nobenih stroškov , tudi v primeru izgubljenih tožb. V SVS smo
prepri?ani, da tožb za odpravo škode ne moremo izgubiti, saj smo na Ustavnem sodiš?u že uspeli
dokazati, da je nezakonito onemogo?anje odpovedi pravici do poklicne pokojnine bilo nezakonito. Prav
tako smo v SVS prepri?ani tudi v nezakonitost posledi?nih prekinitev delovnih razmerij. Iz odlo?be
Ustavnega sodiš?a  izhaja tudi, da se je z avtenti?no razlago  poskušalo legalizirati nezakonito
po?etje na neustaven na?in  in zato v SVS verjamemo v uspeh pri uveljavljanju pravic pred?asno
nezakonito odpuš?enim vojaškim osebam.

Udeležencem sestanka bodo razdeljene mape z vso dokumentacijo za uveljavljanje pravic  pri
Ministrstvu za obrambo in vložitev tožbe (v kolikor bo to potrebno), zaradi nezakonito prekinjenega
delovnega razmerja in za odpravo škode ter z vsemi navodili za dostavo potrebne dokumentacije
SVS-ju.

Naprošam vse pripadnike SV, tudi bivše, da objavo delijo in obvestijo o pozivu vse pred?asno
odpuš?ene pripadnike SV od leta 2013 do danes, hvala.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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http://www.sindikatvojakov.si/poziv-predcasno-odpuscenim-vojaskim-osebam-od-leta-2013-na-sestanek-svs-vabljeni-clani-svs-in-bivsi-pripadniki-sv/
http://www.us-rs.si/aktualno/novice/odlocba-ustavnega-sodisca-u-i-15314-u-i-12315-z-dne-12-5-2016/
http://www.sindikatvojakov.si/mnozicne-krsitve/predcasno-odpusceni/
http://www.us-rs.si/aktualno/novice/odlocba-ustavnega-sodisca-u-i-15314-u-i-12315-z-dne-12-5-2016/
http://www.us-rs.si/aktualno/novice/odlocba-ustavnega-sodisca-u-i-15314-u-i-12315-z-dne-12-5-2016/


Ostala peščica z mediji po prvem sestanku SVS z nezakonito odpuščenimi vojaškimi osebami
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