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Novo v postopku za izplačilo privarčevanih sredstev iz SODPZ in ponoven poziv vsem, ki si želijo izplačilo v

enkratnem znesku

Posredovan dopis na Generalštab in ponoven poziv pripadnikom Slovenske vojske. Kot smo v SVS utemeljeno

pričakovali je bil odziv na poziv k oddaji dokumentacije za izplačilo privarčevanih sredstev odvetniku SVS množičen.

____________________________________________________________________________________________

V preteklem tednu je odvetnik SVS na Generalštab Slovenske vojske za več sto pripadnikov posredoval dopis, v

katerem je zaprosil za potrdilo o opravljanju vojaške službe v Slovenski vojski najmanj 10 let.

Takoj ko odvetnik prejme odgovor s potrdilom Generalštaba, bo na KAD posredoval zahtevo za izplačilo privarčevanih

sredstev v enkratnem znesku iz Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kot to pravico pripadnikom

Slovenske vojske določa ZPIZ-2 v 5. odstavku 206. člena.

O vložitvi zahtevka za izplačilo privarčevanih sredstev vsem, ki so se za to odločili in se odzvali na poziv SVS,

katerega višina bo po grobi oceni nekje med štirimi do petimi milijoni EUR, bomo poročali na spletni strani SVS.

Vse pripadnike Slovenske vojske , ki so zamudili rok, ali so izvedeli za možnost izplačila prepozno obveščamo in

pozivamo, da bo odvetnik SVS pod istimi pogoji za člane SVS zbiral dokumentacijo ponovno do 19. novembra , po

tem datumu pa bo pričel z drugim postopkom za izplačilo privarčevanih sredstev. Več o tem lahko preberete tukaj.

Da ne boste preveč iskali ponovno objavljamo 3 dokumente, ki jih je potrebno poslati na naslov odvetnika SVS:

Naslov:   Odvetnik Kos Peter, Kozlovičeva 16a, 6000 Koper

1.   Dogovor o zastopanju in sprejem pogojev ter postopka za izplačilo iz SODPZ

2.   Izjava o posedovanju izvirnika zavarovalne police SODPZ

3.   Pooblastilo odvetniku SVS

V SVS dvomimo. da bodo na Kapitalski družbi zahtevo za izplačilo več milijonskega omenjenega zneska prostodušno

zavrnili, še posebej ob zavedanju napovedi SVS s katero se na Kapitalski družbi dobro seznanjeni, ker jih je odvetnik

SVS na to že opozoril,  da bo SVS podal kazensko ovadbo zoper tistega, ki bo preprečil v ZPIZ-2 določeno pravico

pripadnikom Slovenske vojske do  izplačil privarčevanih sredstev. Neizplačilo 4 do 5 MIO EUR na osnovi zakonite

zahteve je po mnenju SVS in odvetnika SVS kaznivo dejanje onemogočanja uveljavljanja pravice (202. člen KZ) zaradi

prikrajšanja za pravico pripadnikov.

Izkazalo se je, da je odziv na poziv SVS množičen in, da posledično SVS stroškov odvetnika nebi mogel pokriti v

celoti, kar je tudi razlog za z odvetnikom dogovorjeno 2% nagrado, s katero ste vsi soglašali ob sklenitvi dogovora z

odvetnikom. Več mesečni proračun SVS-ja zaradi množičnosti nebi zadoščal za pokritje stroškov odvetnika in ker ne

gre za neposredno pravico iz delovnega razmerja, smo z odvetnikom sklenili dogovor, da se poplača po opravljenem v

obliki minimalne 2% nagrade, v primeru neuspeha oz. neizplačila pa je to riziko odvetnika, ki ga je po dogovoru sprejel.

V zvezi z vzorčno sodbo je Kapitalska družba podala odgovor na tožbo in sedaj čakamo na obravnavo. Objavljamo

izsek dopisa Kapitalske družbe na Ministrstvo za delo, ki je bil poslan v začetku aprila pred zamenjavo obrazcev za

izplačilo na spletu in pred tem, ko so (po naših informacijah na zahtevo GŠSV) nezakonito pričeli pogojevati izplačilo

privarčevanih sredstev s prekinitvijo delovnega razmerja. Dopis katerega izsek objavljamo je Kapitalska družba

priložila odgovoru na tožbo in v njem je Kapitalska družba zavzela pravno pravilno stališče, ki ga sedaj sama negira v

odgovoru na tožbo.
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