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SVS je včeraj prejel sodbo višjega sodišča, ki je potrdilo dobljeno sodbo SVS za nesorazmerja

Včeraj na dan sprejemanja zakona o načinu plačila dolga javnim uslužbencem iz naslova nesorazmerij in s tem tudi

članom SVS, smo v SVS prejeli sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, ki je potrdila sodbo sodišča prve

stopnje.

Izrek sodbe višjega sodišča (tudi v povezavi spodaj):

                   

Višje sodišče je potrdilo sodbo prve stopnje, kar je bilo pričakovano, saj se je o predmetni zadevi izreklo že Vrhovno

sodišče.

Med sodbo o nesorazmerjih Sindikata državnih organov Slovenije - SDOS in sodbo SVS je ogromna razlika, saj je

sodba SVS v celoti izvršljiva. Izvršljiva je zato, ker je tožena stranka v primeru SVS Ministrstvo za obrambo v primeru

SDOS pa Vlada RS. V sodbi SVS je jasno določeno komu, kdaj in kdo mora sodbo izvršit.

Danes bo odvetnik SVS na Ministrstvo za obrambo posredoval zahtevo za izvršitev pravnomočne sodbe s seznamom

članov SVS. Takšno zahtevo je posredoval na Ministrstvo za obrambo že dvakrat na osnovi sodbe SDOS, saj do sedaj

SVS sodbe še ni imel pravnomočne.

V kolikor sodba ne bo izvršena v roku 15 dni, bo SVS pozval vse svoje člane k vlaganju izvršb in vzporedno bo

zahteval presojo ustavnosti včeraj sprejetega zakona v delu, ki določa plačilo dolga iz naslova nesorazmerij drugače kot

sodba, ki jo je SVS dobil na prvi stopnji in je včeraj postala pravnomočna.

V SVS smo prepričani, da po pravnomočnosti sodbe za člane SVS ne more priti do tega, da bi v primeru vložene

izvršbe člani SVS morali plačati stroške izvršilnega postopka, kot se to lahko zgodi pri vlaganju izvršb na osnovi sodbe

SDOS, ki jo je v reviziji potrdilo tudi Vrhovno sodišče.

Na včeraj posredovan dopis  na Ministrstvo za obrambo smo v SVS dobili sicer zaenkrat še neformalen odgovor, da

Ministrstvo za obrambo ne more niti zagotoviti, da bo narejeno vse za čimprejšnje poplačilo dolga, saj bi naj bilo na

vladi že odločeno, da ko bo, bo dolg izpalačan vsem ali nikomur. Torej so dane obljube o možnem predčasnem

poplačilu dolga s strani dr. Gregorja Viranta v času pogajanj in sprejemanja zakona bile dane s figo v žepu in tudi zato

bo SVS pozval k vlaganju izvršb po pretečenih 15 dneh od včeraj, kakor določa sodba, če dolg iz naslova nesorazmerij

v teh 15 dneh članom SVS ne bo plačan.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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