Datum: 28.2.2015
Mnogi pripadniki se nezadovoljni obračajo na SVS s prošnjo za vložitev tožbe zaradi neomogočenega tedensko
prostega dne na MOM
Zaradi zahtev, ki so jih pripadniki pred dvema letoma naslavljali na Generalštab, v katerih so zahtevali odškodnino
zaradi neomogočenega tedensko prostega dne po navodilih drugih sindikatov, je mnogim iztekel rok zastaranja za
uveljavljanje sodega varstva za odškodnino s tožbo. SVS ponovno opozarja pripadnike SV , da ne nasedajo raznim
zavajanjem kot je predlog SMO in SVOZ za poravnavo, saj je Ministrstvo za obrambo
predlog v celoti zavrnilo z
odgovorom, da je tak predlog v tej fazi preuranjen. Odgovor, ki sta ga prejela sindikata predlagatelja pred tednom dni,
na spletnih straneh kot je bil objavljen sam predlog ni objavljen, kot da bi se skrival pred člani in pripadniki SV.
V povezavah (12.01.13 OPOZORILO ! SVS-ja o širjenju dezinformacij v SV) si lahko ogledate vzorčno zahtevo, ki
jo je Sindikat ministrstva za obrambo pred dvema letoma objavil na svojih spletnih straneh z navodili, da je potrebno
biti potrpežljiv, saj je pravna služba zasipana z izplačevanjem odškodnin zaradi tedensko prostih dni na MOM. V SVS
smo že takrat pojasnjevali, da na podlagi zahtevka, naslovljenega na Generalštab
še ni prejel odškodnine zaradi
prostih dni na MOM nihče in tudi do danes še vedno to drži.
Nedavno (7.1.2015) sta SMO in SVOZ družno na vlado ter obrambnega ministra naslovila
Predlog za sporazumno
ureditev zahtevkov v zvezi z nadomestili za neizkoriščene dni tedenskega počitka
in v preteklih dneh sta tudi
prejela odgovor, ker pa ta ni po njihovi volji sta ga članom in pripadnikom Slovenske vojske prikrila oz. ga nista
objavila, kot da bi se čakalo na zastaranje čim večih tožbenih zahtevkov.
Odgovora obrambnega ministra Janka Vebra Državnemu zboru Republike Slovenije in Sindikatu ministrstva za
obrambo - SMO ter Sindikatu vojske, obrambe in zaščite - SVOZ, na spletni strani Državnega zbora RS objavljeno
(tudi informacije javnega značaja):
06.02.2015 Odgovor MORS na poslansko vprašanje_tedenski počitek na MOM
20.02.2015 Odgovor MORS sindikatoma SMO in SVOZ na predlog_tedenski počitek na MOM
V SVS dnevno prihaja vedno več nezadovoljnih članov iz SMO in SVOZ (ki so na GŠSV poslali že omenjeno vzorčno
zahtevo) ter ostalih pripadnikov z željo po vložitvi tožbe zaradi tedensko neomogočenega prostega dne na MOM in na
žalost moramo mnogim pojasniti , da so 5 letni rok po vrnitvi iz MOM za vložitev tožbe zamudili
. Njihovo
pojasnilo v takšni situaciji je, da so podali zahtevo na Generalštab, kot so pozivali drugi sindikati, a na žalost je glede
tega kot smo že pred dvema letoma pojasnjevali v SVS, da na takšen način nihče ne bo dobil odškodnine, kakor izhaja
tudi iz zgornjih odgovorov obrambnega ministra.
Zato vse člane SVS in pripadnike SV
ponovno pozivamo , da v kolikor želijo odškodnino zaradi neizkoriščenih
tedensko prostih dni na MOM, naj sledijo našim navodilom kot smo jih zapisali v prvem pozivu pred več kot dvema
letoma in se pridružijo več sto pripadnikom, ki so že v tožbi, saj smo v SVS prepričani, da brez tožb tudi odškodnin ne
bo:
POZIV izplačilo odškodnine iz naslova neomogočenih prostih dni na MOM
Pred dvema letoma smo v SVS svojim članom pojasnjevali o širjenju dezinformacij in zavajanj, povezave na objave:
20.01.13 Obrazložitev SVS o načrtnem dezinformiranju v SV
12.01.13 OPOZORILO ! SVS-ja o širjenju dezinformacij v SV
Objavljamo tudi DOKAZE, da nihče ne dela iz miši slona
Vse do sedaj objavljeno v SVS o uveljavljanju odškodnine zaradi neomogočenega tedensko prostega dne na MOM si
lahko preberete v povezavi:
Tedensko prost dan na MOM
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