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SVIZ je na višjem sodišču dobil sodbo za lanski regres, poziv k včlanitvi v SVS

SVS je na prvi stopnji dobil tožbo za lanski regres 3 mesece pred SVIZ-om, danes pa je SVIZ pred SVS-jem prejel 

sodbo višjega sodišča  s katero je pravnomočno razsojeno , da mora država članom sindikata SVIZ izplačati

razliko lanskega regresa v 30 dneh.

V Sindikatu vojakov Slovenije nam ni jasno kako je lahko za SVIZ, ki je na prvi stopnji dobil sodbo tri mesece za

SVS-jem razsojeno na višjem sodišču pred SVS-jem. Ne glede na to je dejstvo, da SVS tega kolektivnega spora ne

more izgubiti in da je samo vprašanje dni do prejema pozitivne sodbe SVS-ju, kakor za SVIZ.

Naj spomnemo, kakor za SVS 13. septembra je bilo za SVIZ 14. decemra lani razsojeno, da je država dolžna izplačati

razliko do polnega regresa članom predlagatelja (SVS-ja in SVIZ-a)  v 30 dneh po pravnomočnosti sodbe. Danes je

sodba SVIZ-a pravnomočna in SVS jo bo verjetno prejel v naslednjih dneh, ko bo začel teči 30 dnevni rok za izplačilo

regresa.

Zato vse pripadnike Slovenske vojske pozivamo k včlanitvi v SVS , saj bodo z včlanitvijo v naslednjih dneh deležni

razlike do polnega lanskega regresa. Pripadniki Slovenske vojske, ki niso člani SVS-ja pa regresa ne bodo dobili

oziroma ga bodo morali iztožiti na Delovnem in socialnem sodišču.

Vse člane SVS-ja pa pozivamo, da obvestijo svoje sodelavce o tem, da kdor se bo v naslednjih dneh včlanil v SVS , 

bo v 30 dneh po prejemu sodbe dobil lanski regres.

Člane SVS-ja pozivamo tudi , da v kolikor plačilne liste z dne 15.6.2012, ko je bil izplačan del lanskega regresa,

SVS-ju še niso dostavili naj to storijo čimprej.  Zahtevek za izplačilo predloži namreč predlagatelj, to pa je Sindikat

vojakov Slovenije, za sestavo zahtevka pa potrebujemo podatek o višini že izplačanega regresaza vsakega posameznika.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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http://www.sviz.si/novice/994/0/SVIZ-uspe%C5%A1en-v-to%C5%BEbi-glede-izpla%C4%8Dila-lanskega-regresa


Prva stran sodbe SVS za regres
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Izrek sodbe za lanski regres, predlagatelj je SVS
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