
Predsednik SVS

Od: "Predsednik SVS" <PredsednikSVS@sindikatvojakov.si>
Datum: 23. marec 2014 19:59
Za: "Suzana Kerec" <Suzana.Kerec@ess.gov.si>
Kp: "Greta Metka Barbo Škerbinc" <GretaMetka.BarboSkerbinc@ess.gov.si>; "Marjeta Kovač [MB]"

<Marjeta.Kovac@ess.gov.si>
Zadeva: Re: Odprto vpraăanje
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Spoštovane,

hvala za informacijo in lep pozdrav v pričakovanju odgovora,

Gvido Novak

From: Suzana Kerec
Sent: Friday, March 21, 2014 8:46 AM
To: PredsednikSVS@sindikatvojakov.si
Cc: Greta Metka Barbo Škerbinc ; Marjeta Kovač [MB]
Subject: FW: Odprto vpraăanje

Spoătovani

Vaăa vpraăanja smo posredovali na centralno slu→bo Zavoda RS za zaposlovanje namestnici v.d. generalne
direktorice ga. Metki Barbo Škerbinc. Odgovore boste prejeli predvidoma v naslednjem tednu.

Lepo pozdravljeni, Suzana Kerec

__________________________________________________
Suzana Kerec
vodja oddelka
T: (02) 23 57 687
F: 02/25 22 257
www.ess.gov.si
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Obmo╢na slu→ba Maribor, Oddelek za izvajanje zavarovanja
_______________________________________________________________
Ustvarjamo prijazen in u╢inkovit Zavod, usmerjen k uporabnikom naăih storitev.

From: Predsednik SVS [mailto:PredsednikSVS@sindikatvojakov.si]
Sent: Monday, March 17, 2014 7:30 AM
To: Marjeta Kovač [MB]
Subject: Odprto vpraăanje
Importance: High

Spoštovana,

v skladu z dogovorom vam pošiljam dokumente (prikriti so osebni podatki) iz katerih vam bo jasna
pravna podlaga v zvezi z naslednjim vprašanjem ali je pripadnik Slovenske vojske, ki mu je delovno
razmerje prenehalo iz zakonskih razlogov, torej ne po njegovi volji in ne na podlagi pisnega
sporazuma in še želi delati upravičen do nadomestila za čas brezposelnosti skladno s predpisanimi
obdobji prejemanja? Po 5. alineji 1. odstavka 65. člena ZUTD kot ga mi razumemo je upravičen če si
ne uredi statusa upokojenca in do doseženi starosti 65 let.

Ostala aktualna vprašanja pa so:



1. Pripadniki so vsi stari več kot 55 let in zavarovani nad 25 let, ali so upravičeni do nadomestila
za obdobje 25 mesecev?

2. Ali jim v času prejemanja nadomestila teče delovna doba?
3. Ali je 892,50 EUR - najvišji limitiran znesek nadomestila neto?

Pripadnikov Slovenske vojske, ki jim bo podobno kot v primerih iz priloženega prekinjeno delovno
razmerje je za v naslednjih dveh mesecih 142, do konca leta pa še kakšnih 100.

Prosim vas za odgovor čim prej v obliki dopisa, ki ga bomo lahko objavili na spletnih straneh in s
tem seznanili vse, ki so upravičeni do nadomestila.
V kolikor je potrebno sem dosegljiv na telefonu in pripravljen oditi k strokovni sodelavki v Maribor
na sestanek kot vsa govorila v petek, na katerem ji lahko pojasnim vse okoliščine odpuščanj
pripadnikov Slovenske vojske.

Vnaprej vam hvala in lep pozdrav,

Gvido Novak
predsednik SVS
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