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P O Z I V
Sindikata vojakov Slovenije pripadnikom Slovenske vojske,

k nadaljevanju postopka za izplačilo nadomestila,
v obliki odškodnine, ker jim na MOM tedensko ni bil zagotovljen prost dan

Pozivamo vse pripadnike Slovenke vojske, še posebej pa člane SVS, da se pridružijo vlaganju individualnih tožb
preko SVS in njegovega pooblaščenega odvetnika za izplačilo nadomestila v obliki odškodnine za vse dneve, ko na
mednarodnih operacijah in misijah - MOM niso imeli zagotovljenega prostega dne v tednu.

Pravna podlaga in sodna praksa je že bila obrazložena v pozivu k pridružitvi z izjavo, s katero ste potrdili, da
prostega dne na MOM niste imeli. Izjav je v SVS prispelo več sto in osnovni namen z izjavami je bil dosežen,
množičnost, s katero se potrjuje dejstvo, da pripadniki tedensko prostega dne na MOM nimajo tudi po sprejetju
Zakona o službi v SV, ki bi naj to področje uredil s tem, da se je uzakonilo, da mora poveljujoči zagotavljati
tedensko prost dan z ustreznim razporejanjem delovnega časa, a to ni možno zaradi mednarodnih standardnih
operativnih postopkov, ki veljajo na konkretni operaciji in so jim pripadniki Slovenke vojske podvrženi.

V ponedeljek in torek tega tedna je za 12 pripadnikov odvetnik SVS že vložil tožbe, ker se je 27. februarja 2008
teh 12 pripadnikov vrnilo iz KFOR 16 in jim je zastaralni rok za vložitev tožbe potekel letos v sredo 27. februarja,
torej pet let. Za okvirno predstavo o višini odškodnine lahko navedemo, da izračun odškodnine pri plači 3.500,00
EUR v pol leta trajajoči misiji (dopust odštet) leta 2008 pokaže, da je pripadnik upravičen do odškodnine v višini
2.760,00 EUR in do zakonskih zamudnih obresti v višini okrog 1.300,00 EUR, torej skupaj približno 4.000,00
EUR. Pri plači 5.500,00 EUR v letu 2008 pa znese odškodnina približno 4.400,00 EUR z 2.000,00 EUR obresti,
torej skupaj z obrestmi 6.400,00 EUR. S takšnim načinom izračuna se je MORS do sedaj strinjal pri poravnavah.

Zato pozivamo vse pripadnike Slovenke vojske, ki tedensko prostega dne na MOM niso imeli in so SVS o tem
podali izjavo**, da v naslednjih 14 dneh na naslov pooblaščenega odvetnika pošljejo dokumente:

Naslov odvetnika: Dokumenti *:

odvetnik
Kos Peter
Vojkovo nabrežje 23
6000 Koper

1. plačilne liste iz misije (če jih slučajno nimate navedite mesečni znesek plače);
2. ukaz o napotitvi z vsemi spremembami ali dopolnili;
3. navedba dveh prič, ki lahko potrdita, da tedensko prostega dne na MOM ni bilo.

Navedite njihov domači naslov, če ga ne veste pa to ni nujno potrebno, le da sta
pripadnika Slovenske vojske;

4. pooblastilo odvetniku SVS – v prilogi;
5. navedba telefonske številke na kateri ste dosegljivi in po možnosti e-poštni naslov.

* Vse navedene dokumente pošljite tudi odvetniku, kljub temu, če ste jih z izjavo že poslali SVS-ju.

** Vsi pripadniki Slovenske vojske, ki se odločijo za tožbo pa še niso člani SVS, lahko navedene dokumente
pošljejo odvetniku SVS, pristopno izjavo SVS pa na naslov SVS. Za vse nove člane bo enako vložena tožba brez
stroškov odvetnika za njih, kljub temu, da še ne bodo pol leta člani SVS, kakor smo že objavili do sedaj.

Po vloženih vseh tožbah v mesecu aprilu bo sodišču s strani odvetnika SVS podan za vse vložene tožbe predlog za
sodno poravnavo in predlog za vzorčni postopek, ki je absolutno prednosten. Tako smo se v SVS z odvetnikoma Kos
Petrom in Belec Silvom odločili predvsem zaradi zamudnih obresti in drugih pomembnih razlogov.

S pozdravi,

Priloga: pooblastilo SVS.
Gvido Novak
predsednik
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Pooblastilo

Podpisani_______________________________________________________
(ime, priimek, naslov stalnega prebivališča)

pooblaščam

Odvetnik mag. Peter Kos, Kozlovičeva 16a, Koper

da mi daje pravno pomoč po predpisih o odvetništvu in pravni pomoči, zlasti da me zastopa v vseh mojih
pravnih stvareh, v civilnih in gospodarskih, v pravdnih in nepravdnih, v kazenskih in upravnih, da v
mojem imenu sklepa poravnave in pogodbe, da me pravno veljavno zavezuje in potrjuje zadostitev mojih
zahtevkov, zlasti tudi sprejema denar in druge vrednote ter za to izdaja pobotnice.

Imenovanemu dajem splošno pooblastilo po veljavnih pravnih predpisih ter po predpisih o pravdnem,
nepravdnem in upravnem postopku in pooblastilo za zagovor in zastopanje po predpisih o kazenskem
postopku, zlasti tudi za sprejem tožb, obtožnic, sodb, sklepov in zemljiškoknjižnih sklepov ter vseh
drugih odločb.

Posebej ga pooblaščam

Zavezujem se, da bom priznal vse njegovo delo v mojem imenu za pravno veljavno in da bom poravnal
na poziv in brez zamude vse njegove stroške, nagrade in izdatke za izvršena opravila.

Odvetnik in pooblastitelj se dogovorita, da za vsa opravila, za katera predpisi o nagradah za delo
odvetnikov dopuščajo povečanje nagrade, določene s tarifo, se odvetniku prizna tudi povečana nagrada.

Za spore, ki utegnejo nastati iz tega pooblastilnega razmerja se pooblastitelj in pooblaščenec dogovorita
za pristojnost sodišča po sedežu odvetniške pisarne.

______________________ dne _________________

Sprejemam pooblastilo in zastopstvo ter potrjujem ______________________________
dogovor o nagradi in sodni pristojnosti. (lastnoročni podpis pooblastitelja)
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