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Poziv pripadnikom Slovenske vojske k podaji dokumentacije za izdelavo izračuna dolga iz naslova viškov ur

Pozivamo vse pripadnike Slovenske vojske k dostavi dokumentacije za izračun dolga iz naslova prenosa viškov ur med

referenčnimi obdobji za zadnjih 7 let, ločeno za zadnjih pet let in dve leti pred tem.

Po Odredbi z dne 27. junija 2017 bo Ministrstvo za obrambo izplačalo vsem pripadnikom Slovenske vojske dolg iz

naslova viškov ur in v zvezi s tem se na SVS obračajo mnogi naši člani in pripadniki, z željo po pridobitvi izračuna

dolga. V SVS svetujemo vsem pripadnikom, da si pridobijo izračun dolga, da bodo ob izplačilu lahko preverili

ustreznost višine izplačila, dolga in obresti.

Za pridobitev izračuna dolga in morebitno zastopanje na sodišču, če bo to potrebno, pošljite na naslov Sindikat vojakov

Slovenije, p.p. 56, 2310 Sl. Bistrica naslednje, v povezavah:

Zahteva člana SVS za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

pooblastilo odvetniku SVS

Po prejeti dokumentaciji bo SVS za vas pridobil izpise ARDČ in plačilne liste po ustaljenem postopku ter vse predal

odvetniku. Odvetnik vam bo izračun dolga poslal po e-pošti v roku meseca do dveh, saj pridobitev podatkov lahko traja

tudi do mesec dni.

Na nas se je obrnilo tudi nekaj pripadnikov z izračuni drugih odvetnikov, ker so se razlikovali od tistih, ki jih je naredil

odvetnik SVS. V zvezi s tem opozarjamo vse, da so izračuni, ki jih je izdelal odvetnik SVS Mitja Pukšič preizkušeno

pravilni, saj so se kot pravilni potrdili v pravnomočni vzorčni sodbi in mnogih drugih sodbah, s katerimi so člani SVS

uspeli. Opozorilo je potrebno, ker si lahko povzročite nepotrebne stroške ob nepravilnih tožbenih zahtevkih.

Ob dostavi dokumentacije za izračun dolga pripadnikom, ki še niso člani SVS svetujemo, da nam z dokumentacijo

pošljejo tudi pristopno izjavo, v povezavi: pristopna izjava , saj drugače naš odvetnik ne more izdelati izračuna dolga

za njih brezplačno, oz. ga lahko za plačilo.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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