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Obtoževanja SVS o zavajanju sindikata SMO, ki je naredil najmanj

Sindikat Ministrstva za obrambo - SMO v svojem prispevku z dne 1.10.2014 ponovno neutemeljeno obtožuje SVS

za zavajanje. Zavajal je ravno SMO s tem, ko je v preteklosti pozival pripadnike SV, da naj vložijo zahtevek za varstvo

pravic na MORS in bodo dobili odškodnino, celo pozivali so k potrpežljivosti (želja po zastaranju), medtem ko v SMO

niso doslej naredili nič. V SVOZ-u so članom pravilno svetovali, da gredo v tožbo in slučajno se je pravdni postopek za

njihovega člana začel prvi, ki je tožbo tudi dobil in za vse ostale so zato pravdni postopki mirovali, ravno zato pa se je

SVS želel pridružiti kot stranski intervenient. SVS ni nič zavajal ampak prej SMO.

V spornem prispevku SMO kar spreminja navedbe SVS, da je naš odvetnik prejel sodbo v "da je naš odvetnik dobil

sodbo za našega člana" in to s preprosto zvijačo "prejel/dobil", tega v SVS nismo zapisali niti trdili, niti nismo trdili,

da gre za našega člana, ampak kot je bilo, da smo v postopku sodelovali kot stranski intervenient in kot takšen je SVS

podal tudi pritožbo na Sklep in sodbo prve stopnje.

Ob branju omenjenega prispevka SMO, ki je dejansko sam zavajajoč in ob mnogih klicih naših članov in pripadnikov 

v SVS ne moremo več molčati , pa čeprav se zavedamo, da takšna obtoževanja, kot se jih gre SMO in demantiranja

niso dobra za vse sindikate v Slovenski vojski. Ker SMO v Slovenski vojski širi neresnice smo se zato v SVS dolžni

odzvati.

Prispevek SMO je za vse v Slovenski vojski delujoče sindikate škodljiv in deluje na pripadnike zastraševalno, kot da bi

si v SMO želeli, da se pripadniki nebi odločali zaščito svojih pravic in tožbe. In to ironično ob prvi dobljeni tožbi, kot

da bi le ta bila izgubljena. Enako so delovali že v preteklosti, ko so pozivali k vlaganju zahtevkov za odškodnine iz

naslova tedensko neizkoriščenih prostih dni.  V SVS želimo ponovno poudariti, da na osnovi zahtevka še nihče ni

dobil zahtevane odškodnine  za tedensko proste dni. Je pa mnogim rok za vložitev tožbe na ta način potekel  in tako

jim je pravica do odškodnine zastarala.

SMO se ponovno ukvarja s tem kdo je kaj naredil, zakaj, kje, za koga..., namesto da bi se ukvarjali z vsebinami v

dobrobit pripadnikov Slovenske vojske.

Dejstvo ob tem je, da je osnova za tožbo to, da pripadnik ni imel tedensko prostega dne v času na MOM. Če je to res bo

vsak pripadnik to lahko tudi dokazal s svojim pričanjem in pričanjem svojih kolegov ter drugimi dokazi. V SVS smo od

pozivanja k vlaganju tožb, za kar se je doslej odločilo več sto pripadnikov,  prepričani, da ker pripadniki niso imeli

tedensko prostega dne so upravičeni do odškodnine in to ne glede na določila ZSSloV, kar se je izkazalo tudi v tej prvi

sodbi, ki je enkrat že bila na višjem sodišču in zato smo v SVS prepričani, da bo naslednjič na višjem sodišču postala

pravnomočna in tudi v to, da se bo izoblikovala na osnovi nje za pripadnike pozitivna sodna praksa. Do pravdnih

postopkov v vseh primerih pa mogoče sploh ne bo prišlo, saj kot je večina pripadnikov seznanjena in smo v SVS o

poravnavi že pisali ter dokumente objavili (več v povezavi:  Tedensko prost dan na MOM ), vse je država že pogodila

in izplačala odškodnino.

V povezavah spodaj ponovno objavljamo vse potrebno za tožbo , kar lahko pošljete na naslov SVS  ali našega 

odvetnika, dokumentacijo za tožbo lahko pošljejo tudi na novo včlanjeni v SVS.

 

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: POZIV izplačilo odškodnine iz naslova neomogočenih prostih dni na MOM
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