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mag. Alenka Bratušek, predsednica vlade 
 

 

Zadeva:   Spoštovanje pravnomočne sodbe sodišča 

Zveza:   Zahteva za izplačilo po pravnomočni sodbi  

pooblaščenega odvetnika SVS Petra Kosa z dne 28. 11. 2013  

 

 

Spoštovana ga. predsednica, 

 

pooblaščeni odvetnik SVS Peter Kos je 28. novembra z zahtevo pozval Ministrstvo za obrambo kot 

delodajalca članov Sindikata vojakov Slovenije (pooblastitelja), da takoj izplača članom Sindikata 

vojakov Slovenije dolg po pravnomočni sodbi. Zahtevo z dne 28. novembra prilagamo. 

 

Od poziva in pravnomočnosti sodbe je minilo že več kot 45 dni. Ministrstvo za obrambo članom 

Sindikata vojakov Slovenije še vedno ni izplačalo dolga po pravnomočni sodbi. 

 

Po pravnem redu Republike Slovenije in vaših mnogih izjavah, da je v demokratičnih družbah treba 

sodbe sodišč spoštovati, Vas pozivamo, da storite vse kar je v vaši moči za takojšnje plačilo dolga 

našim članom. Vlada, ki ji predsedujete je prva, ki mora spoštovati pravnomočne sodbe sodišč, kakor 

ste sami zelo jasni v svojih izjavah. 

 

Želimo vas tudi obvestiti, da smo v mesecu decembru v medijih dnevno prebirali, kako si mnogi, ki 

pravnomočna sodba ne glasi na njih izplačujejo dolg iz naslova nesorazmerij na osnovi zakona, ki je 

po našem mnenju uzakonil protiustavno neenakost s katero danes živimo, in to kljub pravnomočni 

sodbi za naše člane. V Sindikatu vojakov Slovenije smo presenečeni in zgroženi nad lahkotnim 

ignoriranjem pravnomočne sodbe sodišča in vzporednem  poudarjanju nuje spoštovanja sodb sodišč.  

 

V upanju na takojšno izvršitev pravnomočne sodbe vas lepo pozdravljamo, 

 

s spoštovanjem, 

 

 Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

 

 

Priloga: 

Zahteva za izplačilo po pravnomočni sodbi Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani  

X Pd 1785/2011 z dne 10.7.2013, v povezavi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča  

v Ljubljani X Pd 930/2013 z dne 20.11.2013, z dne 28. 11. 2013, brez seznama članov SVS 
 

Poslano z e-pošto: 

– Ministrstvo za obrambo; 

– Vrhovni poveljnik Slovenke vojske; 

– Generalštab Slovenske vojske; 

– Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo; 

– KNSS – Neodvisnost; 

– Zveza slovenskih častnikov; 

– arhiv. 
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