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Sindikat vojakov Slovenije je zamenjal pooblaščenega odvetnika

S 1. aprilom je Sindikat vojakov Slovenije sporazumno  prenehal s sodelovanjem z odvetnikom Petrom Kosom iz

Kopra in z naslednjim dnem pričel sodelovati z novim odvetnikom Klemnom Vogrincem iz Slovenske Bistrice.

Za ta korak je bila sprejeta odločitev v Sindikatu vojakov Slovenije zaradi velikega števila spisov  in predvidenega

naraščanja števila spisov zaradi viškov ur v Slovenski vojski ter posledično organizacijskih težav, do katerih je že

prihajalo zaradi oddaljenosti odvetnika v Kopru od sedeža sindikata v Slovenski Bistrici.

V Sindikatu vojakov Slovenije smo za vse opravljeno odvetniku Petku Kosu zelo in iskreno hvaležni , saj je oral

ledino na marsikaterem področju med pravnimi skrivnostmi obrambnega področja, s čimer se mnogi odvetniki niso

upali ali želeli spoprijeti. S Petrom Kosom je SVS uspel v dveh odmevnih kolektivnih sporih za ¾ nesorazmerja in

regres  za leto 2012, oboje je bilo izplačalo vsem javnim uslužbencem. Naj samo spomnimo, da je prvi pooblaščeni

odvetnik SVS Aleksander Turnšek iz Lenarta odpovedal pogodbo že po pol leta, ko je sprevidel v kaj se je podal.

                                           

                                                                                           Peter Kos

Odvetnik Klemen Vogrinec iz Slovenske Bistrice  je po skrbni proučitvi zelo dobra izbira, saj je njegovo delovanje 

preverjeno zelo kvalitetno in zanesljivo.  Naj samo spomnimo na "zarubljenega Renault Clia" Vladi RS zaradi dolga

vojaku (članu SVS) v višini 600 evrov, za kar je zaslužen ravno novi pooblaščeni odvetnik SVS Klemen Vogrinec.

                                           

Page 1/�4



                                                                                    Klemen Vogrinec

Mesec april je za SVS in naše člane obdobje zamenjave pooblaščenega odvetnika  in vsi člani, ki ste v preteklosti

pooblastili odvetnika Petra Kosa za zastopanje v vaših zadevah boste v mesecu aprilu po pošti prejeli dopis s preklicem

pooblastila staremu in pooblastilom za novega odvetnika. Oboje, preklic in pooblastilo boste s priloženo kuverto

poslali na naslov novega odvetnika, ki bo na pristojnem sodišču poskrbel za zamenjavo pooblaščenca in za vse

potrebno, da bo zastopanje oz. brezplačno svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja pri

pooblaščeni odvetniški pisarni potekalo nemoteno. Za nemoteno zastopanje članov SVS bo verjetno še naprej skrbela

tudi odvetniška pripravnica Tina Gubenšek, ki je že doslej pri odvetniku Petru Kosu delala pretežno za potrebe SVS.

 

                                           

                                                                                       Tina Gubenšek 

 

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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