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Poziv predčasno odpuščenim vojaškim osebam od leta 2013 na sestanek SVS, vabljeni člani SVS in bivši

pripadniki SV

SVS poziva vse  predčasno odpuščene vojaške osebe  po uveljavitvi ZPIZ-2 v letu 2013 do odločitve Ustavnega

sodišča o protiustavni Avtentični razlagi 5. odstavka 206. člena ZPIZ-2 na sestanek, ki bo v petek 1. julija 2016 ob

11:00 uri v amfiteatru objekta "bivša vojaške gimnazije" na Vojkovi 55 v Ljubljani. Vsem nezakonito odpuščenim

članom SVS ter bivšim pripadnikom SV bomo pojasnili vse učinke  Odločbe Ustavnega sodišča  U-I-153/14 .

 Na sestanku vam bomo predstavili načrtovane aktivnosti SVS  za odpravo vse škode nezakonito odpuščenim

vojaškim osebam , kar smo napovedali v preteklem tednu na sprejemu in tiskovni konferenci v Državnem zboru RS s

predsednikom Odbora za obrambo Žanom Mahničem, ki si jo v povezavi lahko ogledate, za ogled tiskovne konference

klikni sliko:
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Slika iz tiskovne konference v Državnem zboru RS

Še posebej bomo pojasnili možnosti posameznikov za odpravo škode , ki so jo utrpeli zaradi nezakonitih in

protiustavnih prekinitev delovnega razmerja za nedoločen čas. Predstavljena bo tudi razprava iz dveh sestankov na

Kapitalski družbi d.d. med predstavniki SVS in Kapitalske družbe d.d. ter iz sprejema pri predsedniku Odbora za

obrambo Žanu Mahniču v zvezi z nezakonitim početjem.

V SVS za danes (nezakonito) bivše pripadnike SV  ocenjujemo škodo po posamezniku med 50.000 EUR in 120.000

EUR, saj bi vsi, ki bi to želeli ob pravilnem izvajanju ZPIZ-2 bili danes še vedno pripadniki SV.

SVS se je v socialnem dialogu poskušal z resornim ministrstvom za delo dogovoriti za način odprave nastale škode, a 

odziva do danes po dobrih dveh tednih ni bilo . Zaradi neodzivanja odgovornih smo se tudi odločili, da

zahtevamo sklic izredne nujne seje odborov za obrambo in delo Državnega zbora RS  in predsednik Odbora za

obrambo Žan Mahnič nam je tudi zagotovil, da bo v naslednjem tednu to sejo sklical, na njo pa bo povabil tudi Odbor

za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Apeliramo na vse vabljene , da se sklicanega sestanka udeležijo, saj bomo na njem uskladili zahteve vseh predčasno

nezakonito in protiustavno predčasno upokojenih vojaških oseb od leta 2013. Od zahtev ne bomo odstopali in če bo

potrebno, bo SVS naredil vse za to, da bo povzročena škoda odpravljena v celoti, če bo potrebno tudi na pristojnih

sodiščih.

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

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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