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Z zakonom o plačilu dolga zaradi neizplačevanja nesorazmerij je uzakonjena protiustavna neenakost, ki jo

nemočni živimo in je med nami

Sindikat vojakov Slovenije je pozval predsednico vlade mag. Alenko Bratušek k spoštovanju pravnomočne sodbe

sodišča in njeni takojšnji izvršitvi.

V zadnjih dneh smo priča protiustavni neenakosti ob izplačevanju dolga javnim uslužbencem po občinah in drugih delih

javnega sektroja. Predlagatelj zakona dr. Gregor Virant kot pristojen minister za sistem javnih uslužbencev in njihove

plače je oživel okostnjaka, ki danes med nami živi. Eni javni uslužbenci so se tako med prazniki mastili po zaslugi

drugih, ki kot zmagovalci iz sodišč prve le nemočno gledajo in stradajo dalje.

Vojaki imamo že dlje časa pravnomočno sodbo za plačilo dolga iz naslova nesorazmerij, a smo na praznične

decembrske dni nemočni po vojašnicah ob zbiranju hrane za lačne pripadnike Slovenske vojske po radiu skoraj vsak

dan poslušali, kako si občine in dugi izplačujejo dolgovan denar iz naslova neplačevanja nesorazmerij. V Sindikatu

vojakov Slovenije se nam para srce ob tako nepravičnem ravnanju države oz. tistih, ki jo zastopajo.

Za takšno protiustavno neenakost je odgovorna Vlada, ki noče izvršiti pravnomočne sodbe in trmasto vztraja pri plačilu

dolga v skladu z zakonom, ki je po mnenju Sindikata vojakov Slovenije v neskladju z Ustavo in sploh nebi smel biti

sprejet. Na Ustavno sodišče smo podali zahtevo za presojo ustavnosti in začasno zadržanje izvajanja zakona do sprejetja

odločitve o njegovi ustavnosti glede določanja rokov drugače kot to določa sodba, a Ustavno sodišče še ni odločilo v

zvezi z zahtevo o ničemer.

V Sindikatu vojakov Slovenije ne razumemo odnosa države in predvsem Vlade do svojih vojakov in smo ob njem

zgroženi. Medtem ko so se drugi javni uslužbenci v prazničnih dneh mastili na račun dobljene sodbe vojakov so le ti

zbirali hrano za svoje lačne kolege v humanitarni akciji.

Citat Thomasa Jeffersona "Če je zakon nepravičen, ni le pravilno, da se ga ne upošteva, ampak je to dolžnost."

Poziv predsednici vlade mag. Alenki Bratušek objavljamo izviren v povezavi spodaj s prilogao, zahtevo in poziv

odvetnika SVS Petra Kosa.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Poziv predsednici vlade k spoštovanju pravnomočne sodbe sodišča za člane SVS

PRILOGA 2: Poziv odvetnika SVS k izplačilu nesorazmerij na osnovi pravnomočne sodbe za člane SVS 28 nov 2013
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