
Datum: 22.6.2016

Aktualno v zvezi z izplačili iz SODPZ za pripadnike SV

Za člane SVS in pripadnike SV podajamo aktualne informacije in obrazložitve:

1. vsi člani SVS, ki so dokumentacijo odvetniku SVS oddali do novega leta bodo prejeli izplačilo 18. julija, v par

dneh pa tudi na TRR. Izplačilo bo po stanju na datum 30.6.2016. Glede plačila obresti pa nam KAD še ni podal

jasnega odgovora.

2. KAD je SVS z odvetnikoma povabil na sestanek za jutri ob 13:30 uri. Na tem sestanku se bomo dogovarjali o

plačilu obresti in umiku tožb po izvedenem izplačilu z obrestmi. 

3. po izplačilu se bo vsem vplačevalo v OSDPZ še naprej, ker je to dolžan plačevati delodajalec vsem, ki so na

takšnih delovnih mestih in predvsem zaradi opravljanja takšnega dela kot ga pripadniki SV opravljamo.

4. zaradi izplačila iz SODPZ ne bo nikomur prekinejno delovno razmerje, saj bi to bilo nezakonito, saj je izplačilo

pravica vseh pripadnikov, ki so najmanj 10 let opravljali vojaško službo v SV.

5. po naših zanesljivih informacijah in na podlagi izkušenj ter predvidevanj je izplačilo za vse, ki sami dajejo vloge

vprašljivo, prepričani smo, da bodo akterji naredili vse, da do izplačil ne bo prišlo.

6. odvetnik SVS in SVS sta se mučila več kot tri leta do uspeha na Ustavnem sodišču (celotne dokumentacije je več

kot dva metra) in v SVS smo prepičani, da si 2% po sklenjenem dogovoru o nagradi odvetnik zasluži, SVS pa je

privolil v ta minimalen odstotek nagrade, ker ne gre za pravico iz delovnega razmerja, ampak za socialno pravico,

kar pokojnina je. Tudi tožbe so na socialnem sodišču. Odvetnik je ves trud, vključno s plačilom sodnih taks,

vlagal kljub zavedanju, da mogoče uspeha ne bo in tudi zato si nagrado zasluži, saj je veliko tvegal. Nedvomno

dejstvo je, da brez trdnega dela odvetnika in SVS tudi uspeha nebi bilo, zato v SVS menimo, da je korektno

vlagati zahtevke za izplačilo preko odvetnika SVS, ki si je pravico do izplačila izboril za vse pripadnike, s stališča

SVS pa je to pravilen postopek tudi zaradi zagotovljenega sodnega varstva.

7. nagrada v višini 2% je minimalna (za vojaka 200 EUR  do 300 EUR) in za vse pripadnike, ki se še sedaj odločijo

za izplačilo po predani dokumentaciji odvetniku, pripadniku ni potrebno narediti nič več, le preeveriti stanje na

TRR 18. julija.

8. vsi pripadniki, ki bodo do petka in še v petek poslali potrebno dokumentacijo na naslov SVS bodo deležni

izplačila 18. julija v kolikor do njega pride.

9. kot smo v SVS že pojasnjevali ne verjamemo, da bo do izplačila prišlo za pripadnike, ki vlagajo zahtevke sedaj in

zato bo SVS poskrbel, da bodo zahtevki oddani preko odvetnika popolni ter tako z zagotovljenim sodnim

varstvom z morebitnimi obrestmi. Že samo zavedanje o zagotovljenem sodnem varstvu bo prispevalo k

dejanskemu izplačilu. V kolikor pa ne bo izplačevanja zaadi bilo katerega razloga (obveščanje o nepopolnih

vlogah, zavlačevanje, sprememba pokojninskega načrta...?) pa bomo za člane SVS izplačilo dosegli preko

ustreznega sodišča.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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