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Zadnji poziv k dostavi plačilnih list s plačnim nesorazmerjem članom SVS in pripadnikom SV, dostaviti do

četrtka 18. aprila

V četrtek 18. aprila je zadnji dan za dostavo plačilnih list s plačnim nesorazmerjem pred vložitvijo zahtevka za

izplačilo na osnovi pravnomočne sodbe višjega sodišča. Kdor od pripadnikov SV bo do četrtka SVS dostavil plačilno

listo z nesorazmerjem (lista do majske plače 2012, najbolje izplačanega regresa 15.6.2012) bo zanj zahtevano izplačilo

3/4 nesorazmerja za 20 mesecev, ki mora biti skladno s sodbo po podanem zahtevku izplačano v 15 dneh

. Pooblaščena odvetniška pisarna SVS bo izvršbo vložila v četrtek zvečer.

Za kontrolo  objavljamo seznam članov SVS, ki so že dostavili  plačilno listo z izračunom dolga in obresti, katerega

izplačilo bo zahtevano v četrtek.

Na seznamu so izračunani zneski dolga dvajsetih 3/4 nesorazmerij z obrestmi od vsakega dne izplačila plače v obdobju

od 1.10.2010 do 5.6.2012. Skupni znesek za vsakega posameznika bo zahtevan z izvršbo na osnovi pravnomočne sodbe

Višjega delovnega in socilanega sodišča.

Kdor SVS še ni posredoval plačilne liste z nesorazmerjem naj to stori do četrtka do 12:00 ure , saj njegova kasneje

dostavljena plačilna lista ne bo upoštevana pri zahtevi za izplačilo. V SVS želimo izvršbo vložiti v četrtek zaradi

začetka teka 15 dnevnega izplačilnega roka pred vikendom v petek. Že dostavljene plačilne liste in tiste, ki do četrtka še

bodo dostaljene bodo upoštevane tudi za izplačilo neizplačanega dela regresa za leto 2012, za katerega kot je znano je

SVS na prvi stopnji kolektivno tožbo že dobil. V prejšnjem tednu smo neuradno izvedeli, da je višje sodišče že sprejelo

odločitev glede pritožbe države in je le vprašanje dni do izdaje sodbe.

Plačilno listo in pristopno izjavo, če še niste član SVS, je najbolje dostaviti SVS skenirano z elektronsko pošto  na

e-poštni naslov info@sindikatvojakov.si  ali z navadno PTT pošto oddano do srede 17. aprila  na naslov SVS, Ob

parku 4, 2310 Slovenska Bistrica. Kot tretja opcija pa ostane osebna predaja enemu iz vodstva SVS.

Spodaj se nahaja seznam članov SVS z izračunom dolga  za keterega si v SVS želimo, da ga vsak član preveri 

pred podajo zahtevka za izplačilo. Do sedaj se je pošta (predvsem kurirska SV) na poti do SVS že večkrat izgubila (s

pristopnimi izjavami...) iz različnih razlogov (onemogočanje delovanje s strani delodajalca in sindikatov) in v SVS ne

želimo, da bi kdo verjel, da imamo njegovo plačilno listo in da temu ni tako, ker je nismo prejeli. Zaradi navedenega in

ker so plače javnih uslužbencev javne  smo se odločili za objavo seznama  z dolgom in izračunom obresti. Izračun

obresti je točen in ga ni potrebno preverjati. V kolikor ugotovite, da vas ni na seznamu pa menite, da bi morali biti, ker

ste plačilno listo SVS-ju poslali, vas prosimo, da nam plačilno listo z nesorazmerjem pošljete še enkrat , v kolikor pa

je napaka  v izračunu pa nam to javite . Plačilnih list za izplačilo regresa brez nesorazmerij nismo objavili, tako da

objavo teh še ne preverjajte.

Pripadnika SV Krivec Aleša in Logar Metoda pozivamo, da SVS-ju dostavita pristopni izjavi oz. se včlanita preko

spleta, saj njuni plačilni listi z nesorazmerjem imamo, pristopnih izjav pa ne. Druge pripadnike, ki tole prebirate in

omenjena poznate pa pozivamo, da ju na prebrano opozorite.

Na sliki zgoraj je objavljen del plačilne liste rekorderja v višini plačnega nesorazmerja, ta pripadnik bo prejel z obrestmi

2.033,98 EUR.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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