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Kapitalska družba ni izplačala privarčevanih sredstev iz SODPZ pripadnikom SV in načrtovani postopki SVS

Odvetnik SVS Peter Kos bo v dogovoru z SVS v tednu dni vložil tožbo za vse pripadnike, ki so ga pooblastili za

uveljavitev pravice do izplačila privarčevanih sredstev iz SODPZ. Zaradi kršenja pravice do izplačila privarčevanih

sredstev iz SODPZ pripadnikom SV bo v tednu dni podana tudi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo zoper

odgovorne v Kapitalski družbi.

V SVS ne moremo verjeti, da  ima mnenje delovnega ministrstva  lahko po tolmačenju Kapitalske družbe večjo težo

od veljavnega zakona, ki ga je sprejel Državni zbor RS.

Pripadniki Slovenske vojske očitno nismo vredni niti toliko, da bi nam Kapitalska družba odgovorila na podan zahtevek

za izplačilo več sto pripadnikov Slovenske vojske. Odvetnik niti SVS ni prejel odgovora na podan zahtevek, izplačila

privarčevanih sredstev pa tudi ni bilo, rok za izplačilo se je iztekel v ponedeljek 10. februarja.

V SVS, kakor tudi naš pooblaščeni odvetnik, smo še vedno trdno prepričani,  da imajo pripadniki SV po določilih 5.

odstavka 206. člena ZPIZ-2 pravico, da se za izplačilo privarčevanih sredstev odločijo sami neodvisno od trajanja

delovnega razmerja in se z izplačilom odpovedo pravicam iz naslova poklicnega zavarovanja. Prenehanje delovnega

razmerja v določilih zakona ni niti omenjeno, kaj šele, da bi to predstavljalo pogoj za uveljavitev pravice do izplačila v

enkratnem znesku. Edini pogoj za še zaposlene v SV, ki mora biti izpolnjen za uveljavitev pravice do izplačila je

opravljanje vojaške službe v Slovenski vojski najmanj 10 let in vsi pripadniki, za katere je bil podan zahtevek za

izplačilo so ta pogoj izpolnjevali.

Ker Kapitalska družba po našem mnenju nezakonito ni izplačala privarčevanih sredstev  vsem, ki so to zahtevali 

bo odvetnik SVS v tednu dni:

● vložil tožbe za priznanje pravice do izplačila privarčevanih sredstev iz SODPZ (na stroške SVS, tudi sodne takse)

za vse oškodovane pripadnike SV;

● na pristojno državno tožilstvo vložil kazensko ovadbo zoper odgovrne na Kapitalski družbi, ki so prekršili

zakonsko določeno pravico pripadnikom SV;

Neodvisno od postopkov za izplačilo prvega množičnega zahtevka za izplačilo bodo v tednu dni sproženi postopki

tudi za drugi množičen zahtevek za izplačilo privarčevanih sredstev pripadnikom SV, ki so do danes (12.2.) dostavili

dokumentacijo za izplačilo privarčevanih sredstev iz SODPZ v enkratnem znesku. Danes se namreč izteče rok, ki smo

ga postavili v zadnjem pozivu k dostavi dokumentacije za izplačilo. Dokumentacijo je ponovno dostavilo več sto

pripadnikov SV.

Po podanem drugem množičnem zahtevku, predvidoma v roku 14 dni, ker je potrebno pridobiti še potrdilo o

opravljanju vojaške službe, bo v primeru neizplačila po nadaljnjih 30 dneh enako vložena tožba za priznanje pravice do

izplačila in dopolnilo kazenske ovadbe.

V obdobju do 1. aprila  bomo v SVS zbirali dokumentacijo za tretji množični zahtevek  za izplačilo privarčevanih

sredstev iz SODPZ in le tega podali na Kapitalsko družbo in zato že zdaj pozivamo vse pripadnike SV, ki se za oddajo

dokumentacije še niso odločili, da to lahko še vedno storijo, kot smo k temu že dvakrat pozvali in je opisano v

povezavi:

Kapitalska družba

Vzporedno z vsemi postopki pa  poteka še vedno pravdni postopek na pristojnem sodišču za vzorčni primer , s

postopkom je SVS pričel lani poleti. V tem pravdnem postopku je bilo izmenjanih že več vlog in v kratkem 

pričakujemo obravnavo.

V SVS se zavedamo, da je za mnoge pripadnike SV (pred upokojitvijo) le izplačilo privarčevanih sredstev edini vzvod,

ki jim lahko omogoči to, da se o datumu svoje upokojitve odločijo vsaj delno sami , kakor se vsi državljani Slovenije
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lahko odločajo sami v celoti. Zato  bomo v SVS storili vse , da se spoštuje zakonodaja in, da se izplačila, kot to določa

ZPIZ-2 za pripadnike SV, ki najmanj 10 let opravljajo vojaško službo izvedejo.
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