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Odvetniku SVS je dokumentacijo za izplačilo privarčevanih sredstev iz SODPZ predalo nekaj pripadnikov SV,

ki niso člani SVS

Odvetnik SVS vodi vse postopke za izplačilo privarčevani sredstev iz SODPZ brezplačno le za člane SVS.

Že v prvem roku je več kot deset pripadnikov Slovenske vojske posredovalo dokumentacijo za izplačilo privarčevanih

sredstev odvetniku SVS, čeprav še niso bili člani SVS. Sedaj do drugega roka, ki se je iztekel pretekli teden smo v SVS

ugotovili enako, da je kar nekaj pripadnikov, ki še niso člani SVS in so posredovali dokumentacijo odvetniku SVS.

Ko smo preverili oz. jih povprašali ali bodo račun odvetnika poravnali sami so bili začudeni in povedali, da so jim v

drugih sindikatih, ki delujejo v Slovenski vojski povedali, da "so tako vsi sindikati eno in isto". Nekateri pa so povedali,

da jim je bilo obrazloženo, da se bodo po novem letu sindikati, ki delujejo v Slovenski vojski tako združili in da je

vseeno v katerem so. Ob vseh različnih obrazložitvah je bil zaključek ta, da je pripadnikom s strani predstavnikov

drugih sindikatov bilo rečeno, da naj kar pošljejo dokumentacijo odvetniku SVS, čeprav niso člani SVS, da je članstvo

v enem, bilo katerem sindikatu dovolj.

V SVS moramo pojasniti, da to, da bi se naj sindikati po novem letu združili mogoče velja za druge sindikate, za SVS

pa to ne velja in je izmišljeno . V SVS smo si več kot dve leti prizadevali na vse možne načine sodelovati z drugimi

sindikati a smo vedno dobili na koncu nož v hrbet in zato že dve leti ne razmišljamo o nikakršnem združevanju z

drugimi sindikati in moramo takšne namige odločno zanikati . Namigi o združevanju SVS so zlonamerni in

izmišljeni.

Tudi to je potrebno jasno povedati, da če je pripadnik SV v enem sindikatu, še to ne pomeni, da lahko koristi usluge

drugega sindikata. V SVS pa nimamo nič proti, če je nekdo v več sindikatih, a to ne priporočamo pripadnikom SV.

Jasno je potrebno tudi povedati, da z članstvom v posameznem sindikatu posameznik daje temu sindikatu podporo in

legitimnost za vsa njegova dejanja in sklenjene dogovore ter pogodbe. Torej tudi tista dejanja, ki so v škodo

pripadnikov Slovenske vojske, čemur smo že bili priča in tudi zato odsvetujemo dvojno članstvo.

Vse člane SVS pozivamo , da naj opozorijo svoje sodelavce na zapisano tukaj. Pripadnike Slovenske vojske, ki so

predali dokumentacijo za izplačilo privarčevanih sredstev iz SODPZ našemu odvetniku pa pozivamo, da se včlanijo v

SVS v izogib plačila stroškov odvetniku SVS.

V prihajajočem tednu pričakujemo potrditev drugega seznama pripadnikov, da so opravljali vojaško službo najmanj 10

let, po prejetem potrdilu pa bo odvetnik SVS vložil zahtevo na Kapitalsko družbo za izplačilo iz SODPZ.

V SVS pričakujemo izplačilo do novega leta ali najkasneje do konca januarja 2014.  Če pride do nezakonite

zavrnitve izplačila je odvetnik SVS že sprejel odločitev v soglasju z SVS, da ne bomo čakali na izid "vzorčne" tožbe,

kot je bilo prvotno načrtovano, ampak bo vložena tožba za vse pripadnike , ki so predali dokumentacijo. Vse stroške

tožb bo nosil SVS, kot je bilo prvotno tudi obrazloženo, tudi nasprotne strani. Vzporedno z vložitvijo tožb, v koliko

bodo te potrebne, bo podana tudi kazenska ovadba  zoper odgovorno osebo v Kapitalski družbi, ki bo sprejela

nezakonito odločitev in s tem zadržala izplačilo več milijonov evrov.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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