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Vlada želi z zakonom izvšilne postopke zaradi neplačanega dolga ustaviti in dokončati pravdne postopke na

Delovnih sodiščih

V SVS smo prejeli predlog zakona (v povezavi spodaj) s katerim želi vlada poseči v sodno vejo oblasti z zakonom, ki bi

ga sprejel Državni zbor. Po tem zakonu, bi se naj končali sodni postopki in ustavili izvršilni postopki! V SVS se

sprašujemo, ali delavci v Republiki Sloveniji sploh imajo sodno varstvo za z zakoni določene pravice iz delovnega

razmerja, če lahko vlada z zakonom razveljavlja sodbe sodišč? Po izgubljeni sodni bitki želi vlada z zakonom

razvrednotiti izrek pravnomočne sodbe in celo poseči v sodbo z določanjem drugačnih rokov izvršitve in obresti od

določenih s sodbo.

Poseganje v pravnomočno sodbo z zakonom se nam v SVS ne zdi sprejemljivo in o poseganju izvršilne veje oblasti v

sodno bomo verjetno poročali tudi Evropski komisji, ker se to v demokratični družbi, ki je del Evropske unije nebi

smelo dogajati.

Početje vlade predstavlja tudi razvrednotenje sindikalnega delovanja, saj sindikati tudi v primeru dobljenih sodb le teh

ne morejo izvršiti. A bomo v Sloveniji v bodoče imeli sidnikate le še za okras, da bomo ohranjali navidezni socialni

dialog, ker bi naj z njimi delovale demokratične družbe...?

Danes ne moremo več govoriti o "načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih

plačah vsem javnim uslužbencem", kar bi naj bil namen predlganega zakona, danes govorimo o neplačanem dolgu

države javnim uslužbencem. Zakon, ki bi odložil vračanje neplačanega dolga javnim uslužbencem drugače kot to

določa pravnomočna sodba kolektivnega spora in izvršilni naslov, bi predstavljal poskus spreminjanja ustavne ureditve

Republike Slovenije za katerega je po kazenskem zakoniku predpisana zaporna kazen od enega do desetih let, če se že

sam predlog zakona ne šteje za poskus rušenja ustavne ureditve.

V SVS bomo predlog proučili in ustrezno odreagirali, pri tem ni izključeno obveščanje Evropske komisije o vseh

zapletih s katerimi se moramo kot sindikat soočati, kar smo že napovedali ob ustavitvi izvršitve sodbe zaradi revizije, a

smo z obveščanjem Evropske komisije počakali do razpleta revizije, saj nam je vlada pisno zagotovila, da bo v celoti

spoštovala odločitev Vrhovnega sodišča v reviziji, sedaj pa predlaga zakon s katerim omalovažuje sodno vejo oblasti in

ravna obratno od dane obljube.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Osnutek zakon o vračanju dolga države javnim uslužbencem
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