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

Včeraj so rubežnika pri opravljanju njegovega dela onemogočili varnostniki Vlade RS s preprečitvijo vstopa v vladne prostore. Rubež se je izvajal nad premičnimi stvarmi na naslovu Vlade RS za plačilo dolga vojaku na

podlagi dobljene sodbe v kolektivnem sporu zaradi nezakonitega neizplačevanja plačnih nesorazmerij v letih 2010 do 2012. Rubež je le delno uspel z zarubljenim Cliom, katerega vrednost pa ne zadošča za poplačilo stroškov in

celotnega dolga države vojaku. V kolikor dolg s stroški vojaku ne bo v celoti poravnan se bo rubež nadaljeval v prihodnjem tednu.

Spletni komentar na odzive medijev z največ glasovi:

Gre za rubež premičnih zadev kot so stoli, mize, omare, računalniki, ipd., na podlagi pravnomočne sodbe za plačilo dolga iz naslova nesorazmerij. Na predlog odvetnika Klemna Vogrinca je ta za dva pripadnika Slovenske

vojske člana SVS podal predlog za izvršbo nad premičnimi stvarmi Vlade RS. V Sindikatu vojakov Slovenije smo s tem želeli preizkusiti delovanje pravne države in pridobili sodno prakso za vse ostale člane, saj imamo

pravnomočno sodbo iz kolektivnega spora za plačilo dolga iz naslova nesorazmerij vsem članom SVS že leto dni in po njej bi vsem našim članom dolg iz naslova nesorazmerij moral biti poravnan v 15 dneh. Želeli smo

pridobiti tudi sodno prakso za morebitne podobne situacije v prihodnosti.

Doslej objavljeno na naši spletni strani v zvezi z plačnimi nesorazmerji je zbrano v povezavi: 3/4 plačnega nesorazmerja. Kljub vsem opozorilom in nasprotovanjem sindikata vojakov in drugih sindikatov je bil sprejet 

zakon za poplačilo nesorazmerij , ki določa kasnejše plačilo dolga od s sodbo določenega roka ter na obroke. Sindikat vojakov Slovenije se je obrnil celo na Evropsko komisijo  s problematiko nespoštovanja sodbe, a v

Sloveniji tudi po tem ni bilo posluha za izvršitev pravnomočne sodbe. Zakon s katerim se je poseglo v pravnomočno sodbo na predlog vlade je bil brezkompromisno sprejet. S tem se je po našem mnenju zgodil 

nedopusten poseg zakonodajne veje oblasti v sodno na predlog izvršilne veje oblasti.

Rubežnik je včeraj poskušal opraviti rubež na Vladi RS a žal neuspešno, čakal je dolgo, da bi lahko izvedel rubež premičnih stvari, kot izhaja iz sklepa sodišča, a mu v prostorih vlade tega niso dovolili. Ali je to zakonito v

sindikatu ne vemo, je pa najmanj čudno, da se prepreči izvajanje zakonitega dejanja. Rubež se je izvajal včeraj, ker je 30. septembra bil rubežnik zadržan in se rubež ni izvajal, v spodaj objavljenem obvestilu je namreč naveden

datum rubeža 30. september, zakaj je bil rubežnik zadržan v sindikatu ne vemo, mogoče zaradi faktorja presenečenja.

Ob tem bi želeli povedati, da smo med pogajanji z vladno pogajalsko skupino v lanskem letu osebno od dr. Gregorja Viranta večkrat zahtevali, da je potrebno sodbo sodišča spoštovati in članom Sindikata vojakov Slovenije

izplačati dolg iz naslova nesorazmerij takoj in ne po obrokih ter kasneje, kot je bilo njegovo stališče in je kasneje bil sprejet tudi takšen zakon.

Od vseh upravičenih članov SVS smo se odločili, da poskusno sprožimo postopke izvršbe za dva naša člana in s "poskusno" izvršbo za dva vojaka smo pri enem očitno do sedaj delno uspeli, za drugega člana SVS pa odvetnik

še ni prejel sklepa o dovoljeni izvršbi.

Ugotovitev ob tem bi lahko bila, da pravna država v Sloveniji vseeno deluje (samo počasi).

Izvršitelj nam je zagotovil, da bo z rubežem nadaljeval, saj deluje zakonito in je dolžan zarubiti premične stvari na naslovu Gregorčičeva 20 do plačila dolga v celoti. Žalostno ob tem je, da gre pri konkretnem članu za dejanski

dolg v višini 600 EUR. Zarubljen Renault Clio je vreden le nekje okrog 300 EUR in zato bo potrebno zarubiti še kakšen stol, mizo, omaro, računalnik..., saj se za rabljene stvari na dražbi doseže nizka cena. Do sedaj za vse

postopke izvršbe stroški verjetno že presegajo glavnico dolga in zato nam v sindikatu vojakov ni jasno, kako lahko davkoplačevalci sprejemajo takšno početje države brez, da bi odgovorni za to odgovarjali. Celotnega dolga

javnim uslužbencem iz naslova nesorazmerij je po podatkih resornega ministrstva bilo 190 MIO EUR. Tudi drugi sindikati so vlagali predloge za izvršbo in le za Sindikat policistov Slovenije vemo zagotovo, da je več sto

njihovih članov vložilo izvršilne predloge za plačilo dolga iz naslova nesorazmerij in predvidevamo, da niso uspešni zaradi množičnosti, a na koncu bo zopet država poravnala vse stroške vseh izvršilnih postopkov.

Za morebitne dvomljivce v opisano zgodbo v povezavi spodaj objavljamo nekaj dokumentov izvršilnega postopka s prikritimi osebnimi podatki vojaka.

Kje so moralne vrednote odgovornih funkcionarjev in visokih državnih uradnikov ob tem, da mora vojak za iztožen dolg v rubež nad vlado lastne države pa se naj vsak vpraša in si odgovori sam.

Na koncu bo skoraj zagotovo delovanje sindikata vojakov označeno za nesprejemljivo, a v sindikatu na legitimen in legalen način le izvajamo naše poslanstvo in želimo doseči to, da bi država spoštovala lastne zakone in

pripadnikom Slovenske vojske plačevala, kar jim po veljavnih predpisih pripada in nič drugega.
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http://www.sindikatvojakov.si/kolektivni-spori/34-placnega-nesorazmerja/
http://www.sta.si/vest.php?id=1951721
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