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Predsednik SVS vabljen na obravnavo predloga zakona o nesorazmerjih v pristojen odbor Državnega zbora RS

Za sredo 20. novembra je sklicana seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo na katero je

vabljen predsednik SVS Gvido Novak. Vabilo z elektronskim poštnim sporočilom predsedniku Odbora Jerku Čehovinu

objavljamo v povezavi spodaj.

Vlada je s poslanim gradivom v Državni zbor ponovno pokazala svoj odnos do pripadnikov Slovenske vojske, saj za

njih Sindikat vojakov Slovenije ne obstaja . V gradivu , ki je bilo obravnavano na vladi je bil SVS eden od 36

sindikatov, ki s predlogom uradno ni soglašal. V objavljenem gradivu vlade na spletni strani Državnega zbora ,

poslanem s predlogom zakona v sprejem pa je drugačen tekst iste točke obrazložitve iz katerega ni razbrati več niti tega,

da eden sindikat ne soglaša s predlogom zakona, SVS pa sploh ni omenjen, kot da predstavnika SVS nebi bilo na

pogajanjih in da SVS v Sloveniji ne obstaja.

Izsek iz objavljenega gradiva na spletni strani Državnega zbora RS:

 

            

Predlagan zakon je za SVS nedopusten zaradi poseganja izvršilne veje oblasti v sodno preko zakonodajne z določitvijo

novih rokov izplačila dolga javnim uslužbencem in nespoštovanja sodbe ter s tem celotne sodne veje oblasti.

V povezavi spodaj objavljamo vabilo na sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, kjer bo

po nujnem postopku obravnavan vladni predlog zakona o plačilu dolga javnim uslužbencem. Na sejo je vabljen tudi

predsednik SVS, ki bo zastopal stališče velike večine članov SVS, da je potrebno dolg poravnati takoj in, da je vsaka

druga rešitev protiustavna, saj predstavlja grob poseg v ustavno ureditev Republike Slovenije glede delitve vej oblasti

na sodno, zakonodajno in izvršilno.

O spornem posegu v sodno vejo oblasti je za SiOL spregovorila tudi redna profesorica članica Katedre za delovno in

socialno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani prof. dr. Polonca Končar, univ. dipl. prav..

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Sklic nujne seje Odbora za 20 nvember 2013_VABILO

PRILOGA 2: E-poštno sporočilo Sodelovanje na seji delovnega telesa DZ RS
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http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1[single]=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F8e9bd4e2426e3506c1257c220049ad10%3FOpenDocument&cHash=ff9f273fa484865be8313d688437622c
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/izbranaSejaDt?mandat=VI&seja=54%20021.%20Nujna&uid=92ABCBC4E52C0BAFC1257C240046BB1A
http://www.siol.net/novice/slovenija/2013/11/polonca_koncar_odprava_placa_nesorazmerje.aspx
http://www.pf.uni-lj.si/fakulteta/katedre/katedra-za-delovno-in-socialno-pravo/
http://www.pf.uni-lj.si/fakulteta/katedre/katedra-za-delovno-in-socialno-pravo/
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