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Poziv pripadnikom Slovenske vojske k oddaji dokumentacije odvetniku SVS za izplačilo privarčevanih sredstev

iz SODPZ v upravljanju Kapitalske družbe

SVS poziva vse pripadnike Slovenske vojske, ki želijo uveljaviti pravico do izplačila privarčevanih sredstev iz Sklada

obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja - SODPZ, da odvetniku SVS Kos Petru dostavijo vso potrebno

dokumentacijo za vložitev zahteve za izplačilo . SVS in odvetnik bosta za vse člane SVS na Generalštabu SV,

Kapitalski družbi in po potrebi sodišču, izvedla vse potrebne postopke za izplačilo privarčevanih sredstev iz SODPZ .

Za vse pripadnike Slovenske vojske, ki do sedaj še niso spremljali krčevitega upiranja Kapitalske družbe izvajanju

ZPIZ-2 za pripadnike Slovenske vojske so na spletni podstrani Kolektivni spori / Kapitalska družba   na enem mestu

kronološko zbrane vse objave SVS in dokumenti v zvezi z izplačevanjem sredstev iz SODPZ pripadnikom Slovenske

vojske na osnovi 5. odstavka 206. člena ZPIZ-2 ter dokumenti vzorčne zahteve predsednika SVS Gvida Novaka.

Vsak pripadnik Slovenske vojske, ki želi uveljaviti pravico do izplačila privarčevanih sredstev iz SODPZ naj izpolni

poudarjene dele Dogovora o zastopanju in sprejemu pogojev ter postopka za izplačilo privarčevanih sredstev iz

SODPZ in Izjave o posedovanju izvirnika zavarovalne police , če le te ne poseduje, ter pooblastilo odvetniku SVS

. Izpolnjen dogovor z izvirnikom zavarovalne police ali izjavo ter pooblastilom priporočeno pošljite odvetniku Kos

Petru.

V prihajajočem tednu bo v vzorčnem postopku vložena tožba zaradi nezakonitega neizplačila privarčevanih sredstev s

katero bo zahtevano izplačilo privarčevanih sredstev na osnovi 5. odstavka 206. člena ZPIZ-2. Na sestanku s Kapitalsko

družbo je med drugim bilo dogovorjeno oz. z njihove strani zagotovljeno, da v kolikor bo na sodišču pravnomočno

dobljena ena tožba za izplačilo na osnovi ZPIZ-2 pripadniku Slovenske vojske, ki je najmanj 10 let opravljal vojaško

službo in je še v delovnem razmerju, da bodo nemudoma po pravnomočnosti takšne sodbe izplačana privarčevana

sredstva vsem, ki bodo do takrat imeli vložen zahtevek za izplačilo. Na ta način ne bo stroškov za vse, ki si želijo

izplačila, saj so stroški zelo visoki zaradi visokih zahtevanih zneskov in temu primernih taks na sodišču (pristojno je

okrajno sodišče v civilnem postopku in ne delovno). Za vložitev tožbe je bilo v vzorčnem postopku potrebno izpolniti

procesno predpostavko (pritožba in odgovor) za vložitev tožbe. Ta pogoj je bil izpolnjen v petek 17. avgusta s prejetjem

odločitve komisije za pritožbe Kapitalske družbe. Vsa dokumentacija vključno s pritožbo in odgovorom nanjo ter

odločitvijo komisije se kronološko urejeno nahaja na naši podstrani Kolektivni spori / Kapitalska družba.

Ob tem bi želeli opozoriti na zelo pomembno pravno dejstvo , da bosta v postopku SVS in odvetnik za vse člane v

postopku izplačila pridobila vso potrebno dokumentacijo od Generalštaba Slovenske vojske in na Kapitalsko družbo

podala zahtevo za izplačilo ter pritožbo, v kolikor bo odgovor na zahtevo poziv k dopolnitvi vloge z dokazilom o

prekinitvi delovnega razmerja, kot so do sedaj pozivali pripadnike. Odločitev komisije je za vsakega zelo pomembno

pridobiti, ker je zoper to odločitev možno sodno varstvo , tudi po več letih  in ne glede na morebitne spremembe

ZPIZ-2 v prihodnosti. Pomembno pravno dejstvo je, da je sodno varstvo zoper odločitev komisije potrebno na sodišču

obravnavati po predpisih, ki so veljali, ko je bila podana zahteva za izplačilo in  je bila odločitev komisije sprejeta oz. je

bila dokončno zavrnjena zahteva za izplačilo, saj se na sodišču izpodbija odločitev komisije, ki temelji na veljavnih

predpisih ob sprejetju odločitve. Torej si z danes podano zahtevo in odločitvijo komisije za pritožbe vsak zagotovi

obravnavo po danes veljavnih predpisih, predvsem danes veljavnem 5. odstavku 206. člena ZPIZ-2, ki nedvomno jasno

daje pravico pripadnikom Slovenske vojske do izplačila privarčevanih sredstev brez pogojevanja s prekinjenim

delovnim razmerjem. Ta umetno ustvarjen pogoj s pomočjo mnenja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v

aktualnem odstavku zakona ni niti omenjen.

Vsi pripadniki Slovenske vojske, ki ste zahtevek za izplačilo na Kapitalsko družbo že vložili in ste bili pozvani k

dopolnitvi vloge, k zgoraj navedeni dokumentaciji priložite tudi poziv Kapitalske družbe k dopolnitvi vloge.

Dokumentacijo pripadnikov za izplačilo privarčevanih sredstev v SODPZ bo odvetnik SVS zbiral do 10. septembra.

Zahtevki za vse pripadnike v postopku za izplačilo bodo na Kapitalsko družbo vloženi predvidoma do 16. septembra. 

Torej je rok za oddajo dokumentacije 10. september.

Zoper odgovorne v Kapitalski družbi bo podana tudi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo zaradi prikrajšanja

pripadnikov Slovenske vojske za pravico do izplačila privarčevanih sredstev, ki izhaja iz 5. odstavka 206. člena ZPIZ-2.

O postopku in posameznih dejanjih boste obveščeni na spletni strani SVS in po potrebi individualno.
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PRILOGA 1: Dogovor o zastopanju in sprejem pogojev ter postopka za izplačilo privarčevanih sredstev iz SODPZ

PRILOGA 2: Izjava o posedovanju izvirnika zavarovalne police SODPZ

PRILOGA 3: Pooblastilo odvetniku SVS

PRILOGA 4: Za ročen vnos podatkov_Dogovor o zastopanju in sprejem pogojev ter postopka za izplačilo iz SODPZ

PRILOGA 5: Za ročen vnos podatkov_Izjava o posedovanju izvirnika zavarovalne police SODPZ
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