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Odvetnik SVS je prejel poravnalno ponudbo za vse člane SVS v tožbi - MOM

Državno pravobranilstvo RS je za vse člane SVS, ki imajo vloženo tožbo za odškodnino zaradi neomogočenega

tedensko prostega dne na MOM odvetniku SVS podalo predlog dogovora o poravnavah, na osnovi katerega se bo v

primeru sklenitve dogovora pristopilo k sklepanju individualnih poravnalnih pogodb. Celoten poravnalni postopek z

izplačili bi se lahko zaključil do novega leta. Ponudba je že sedaj dobra. SVS z odvetnikom bo poskušal doseči še boljšo

ponudbo. Odgovor pravobranilstvo pričakuje v tednu do dveh.

Odvetnik SVS Klemen Vogrinec je s poizvedovanjem ob podani ponudbi od Državnega pravobranilstva izvedel:

 

   -   da je ponudba dana odvetniku SVS za člane SVS, ki imajo vloženo tožbo za odškodnino zaradi

množičnosti tožb (več sto);

   

   - da na Državnem pravobranilstvu, kot edinem pristojnem organu za sklepanje poravnav v imenu

države so povedali, da poravnave za tiste ki niso v tožbe v zvezi z odškodninami za proste dni na MOM

se ne pripravljajo.

Ponujena je odškodnina po izračunu (na dan), ki je že ustaljen v sodni praksi v višini 75% z zakonskimi zamudnimi

obrestmi od vložitve tožbe.

V primeru sklenitve dogovora bo od članov SVS odvetnik pridobil načelno soglasje glede višine odškodnine v

poravnalni pogodbi za njih in zatem bo sledila izdelava poravnalne pogodbe. Člani SVS, ki se s ponujenim nebi strinjali

bodo lahko nadaljevali s pravdnim postopkom, saj se poravnalne pogodbe sklepajo na individualni ravni.

Več o vseh postopkih v zvezi z pozivom in pravdnimi postopki za odškodnino je zbrano v povezavi Tedensko prost

dan na MOM,  za vse nadaljnje informacije v zvezi z poravnavami lahko člani SVS izvedo več pri 

sindikalnih zaupnikih SVS.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Postopek in potrebna dokumentacija za vložitev odškodninske tožbe zaradi neomogočenega tedenskega

počitka na MOM_25. april 2015_s prilogama
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