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Iz državnega pravobranilstva, sklep o izvršbi še ni pravnomočen

Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi pravnomočne sodbe ne zadrži izvršitve sklepa. Z rubežem, ki je dopusten

zaradi izvršljivosti sklepa o izvršbi v SVS dokazujemo nedopustnost poseganja zakonodajne veje oblasti v sodno na

predlog izvršilne.

Odziv državnega pravobranilstva je danes objavljen na spletnem portalu 24ur.com z naslovom:

Pravobranilstvo: sklep o izvršbi še ni pravnomočen

Ob objavljenem v SVS želimo pojasniti, da ko smo se za dva vojaka odločali o vložitvi dveh poskusnih predlogov za

izvršbo še nismo vedeli, da bo sprejet zakon za poplačilo dolga, in da plačilo dolga po sodbi ne bo izvedeno. Zato danes

govoriti o smiselnosti rubeža, kot zaključuje državno pravobranilstvo ni ustrezno. Zakaj sodba še do danes ni bila

izvršena in dolg po njej poravnan je vprašanje, ki bi si ga v državnem pravobranilstvu morali zastaviti in

odgovoriti vojakom,  ki so nemočni v vojašnicah s pravnomočno sodbo v žepu spremljali, kako si na osnovi njihove

sodbe drugi javni uslužbenci izplačujejo dolg v celoti že lani ob novem letu na osnovi zakona.

Kot smo že obrazložili v objavljenem z naslovom:

Rubež zoper Vlado Republike Slovenije za vojaka, člana SVS je le delno uspel

je bil sprejet zakon za poplačilo nesorazmerij , ki določa kasnejše plačilo dolga od s pravnomočno sodbo določenega

roka ter na obroke. To je nedopusten poseg na katerega nedopustnost smo z rubežem želeli opozoriti, saj si v sindikatu

ne želimo, da bi takšen odnos do pravnomočnih sodb sodišč postala redna praksa države do državljanov in delavcev.

V povezavah spodaj je nekaj odzivov na novico o rubežu vojaka zoper vlado za 600 EUR. Povezave objavljamo zaradi

zelo zanimivih komentarjev od kateri ima spodnji največ "všečkov":

4.10.   RTV SLO: Vladi zaradi dolgov vojakom zarubili starega clia

4.10.   Žurnal24.si: Rubežnika niso spustili v prostore vlade

2.10.   Delo: Vojak vladi že zarubil avtomobil

2.10.   24ur.com:  Vojak z rubežem pleni vladno premoženje, ker mu država dolguje 600 evrov

2.10.   Slovenske novice: Vlada vojaka ni poplačala, zato ji je rubežnik odpeljal avto

2.10.   SiOL: Vojak Slovenske vojske z rubežem nad premoženje vlade
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http://www.24ur.com/novice/slovenija/zaradi-dolga-rubili-pri-vladi-a-ne-povsem-uspesno.html
http://www.sindikatvojakov.si/rubez-zoper-vlado-republike-slovenije-za-vojaka-clana-svs-je-le-delno-uspel/
http://www.sta.si/vest.php?id=1951721
http://www.rtvslo.si/slovenija/vladi-zaradi-dolgov-vojakom-zarubili-starega-clia/347928
http://www.zurnal24.si/rubeznika-niso-spustili-v-prostore-vlade-clanek-237465
http://www.sindikatvojakov.si/slike/files/rubez-zoper-vlado-republike-slovenije-za-vojaka-clana-svs-je-le-delno-uspel-1.pdf
http://www.24ur.com/novice/slovenija/vojak-z-rubezem-pleni-vladno-premozenje-ker-mu-drzava-dolguje-600-evrov.html
http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/vlada-vojaka-ni-poplacala-zato-ji-je-rubeznik-odpeljal-avto
http://www.siol.net/novice/slovenija/2014/10/vojak_z_rubezom_nad_premozenje_vlade.aspx


Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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