Datum: 29.12.2013
Napovedi SVS o stroških izvršb za posameznike so se začele uresničevati
Sindikalisti, ki so vzpodbujali svoje člane k vlaganju izvršb za plačilo dolga iz naslova nesorazmerij upajo, da bo država
vsem, ki so vložili izvršbe povrnila vsaj del njihovih stroškov . V SVS smo takšen razplet izvršb napovedali, ko smo
razlagali zakaj SVS ne poziva k vlaganju izvršb kljub dobljeni kolektivni tožbi za člane SVS in ta odločitev se danes
izkazuje za pravilno.
Za petkovo izdajo Večera je Dušan Miščevič izrazil upanje k povrnitvi stroškov posameznikom, ki so sprožili postopek
izvršbe, a v SVS dvomimo, da bo država ugodila željam sindikalistov, ki so pozivali posameznike v vlaganje izvršb.
Celoten članek V žarišču Večera je objavljen v povezavi spodaj.
Stroški izvršb lahko hitro tudi presežejo višino dolga posameznikom in lahko pride do tega, da bodo te stroške morali
plačati posamezniki, ki so vložili izvršbo. Očitno so sindikalisti spoznali, da se postopki izvršb lahko zavlečejo do
takrat, ko bo dolg po sprejetem zakonu že poravnan javnim uslužbencem in takrat ne bo več pravne podlage za izvršbe,
s čimer pa bodo stroški izvršb bremenili posameznike, ki so izvršbe vlagali. V SVS smo bili previdni in nismo pozivali
k izvršbam, čeprav smo imeli z odvetnikom že vse dogovorjeno za vlaganjem izvršb.
V SVS še vedno menimo, da ni smiselno vlagati izvršb, vsaj do izplačila prvega obroka ne. Po izplačilu pa bo potrebno
ponovno proučiti situacijo in se odločiti.
SVS bo ponovno pozval predsednico vlade Alenko Bratušek in obrambnega ministra Romana Jakiča k izvršitvi sodbe
za člane SVS in to je na žalost vse kar lahko stori sindikat v dani situaciji. SVS je dobil tožbo za svoje člane v
kolektivnem sporu in s tem prispeval k sprejetju zakona, ki bo zagotovil izplačilo dolga iz naslova nesorazmerij vsem
zaposlenim s priznanimi nesorazmerji.
Vlaganja izvršb ne svetujemo članom SVS, ker se lahko zgodi, da bodo posamezniki, ki bi takšne predloge izvršb
vložili na koncu morali poravnati vse stroške izvršbe, ki zagotovo ne bodo nizki in v večini primerov lahko celo
presegajo sam dolg.
Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Večer v petek V žarišču Občine pohitele z izplačili
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