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Napovedi SVS v zvezi z izplačilom KAD-a se že uresničujejo

Kot smo v SVS napovedovali, bo s strani KAD-a, MORS-a in MDDSZ storjeno vse, da do izplačil za vse pripadnike, ki

so še v delovnem razmerju ne bo prišlo. Po naših zanesljivih podatkih, od več deset pripadnikov, ki so

zahtevali potrditev obrazca KAD na GŠSV (kot so pojasnjevali drugi sindikati), MORS  novega obrazca KAD  (objavljen na njihovi spletni strani) za izplačilo  noče potrditi nikomur . Na vse naše člane in pripadnike, ki so še zaposleni v SV  apeliramo , da naj sledijo našemu pozivu in si s tem  zagotovijo sodno varstvo  do izplačila z obrestmi.

Vse o KAD-u v povezavi s SVS in pripadniki SV v povezavi na enem mestu: Kapitalska družba

Nov obrazec KAD-a ( v povezavi) je pripravljen na podlagi veljavnega ZPIZ-2 z veljavnimi spremembami od 1.1.2016

in tako pravilno vsebuje stavek zaradi katerega MORS obrazca ne potrjuje, sporen izsek obrazca na sliki spodaj: 

      

Naš apel k sledenju pozivu SVS k oddaji dokumentacije za izplačilo temelji na slabih izkušnjah dozdajšnje prakse

vseh akterjev v postopkih izplačevanja iz KAD-a ter drugih, kot v primeru odškodnine zaradi tedensko neizkoriščenih

dni na MOM, ko so drugi sindikati pozivali k podaji zahtevkov na MORS ipd.. Mnogi pripadniki so ostali brez

odškodnine , tudi za več misij, ker so čakali na odgovor MORS, a ga do danes niso prejeli ali so prejeli negativnega.

Več sto naših članov pa je že dobilo nakazano odškodnino.

 Za vse člane SVS, ki imajo že od leta 2013 in kasneje na KAD-u popolno vlogo za izplačilo se KAD poskuša izogniti

plačilu zakonskih zamudnih obresti, ki znašajo že skoraj toliko, kot akontacija dohodnine ob izplačilu (25%). Zaradi

tega in zavlačevanja pri izplačilu je KAD odvetnik SVS že opozoril in jim ob tem pojasnil, da v kolikor do izplačila z

zakonskimi zamudnimi obrestmi ne bo prišlo nemudoma, da bo proučil ali v njihovem početju obstajajo elementi

kaznivih dejanj in v kolikor bo ugotovil sum storitve kaznivih dejanj bo zoper storilce podal kazenske ovadbe. Če bo

potrebno pa bo odvetnik vzporedno za vse obresti iztožil.

Po pogovorih s KAD-om nas bodo SVS in naša odvetnika v naslednjem tednu povabili na sestanek  po katerem vas

bomo obvestili o nadaljnjih korakih KAD-a in SVS do izplačilo.

V času raznih dezinformacij (visok davek, izplačilo na podlagi individualnih vlog...) pa vsem pripadnikom

priporočamo, da si čim prej z oddajo dokumentacije našemu odvetniku, kot smo včeraj objavili, zagotovijo tudi sodno

varstvo za izplačilo z obrestmi , saj bodo po našem prepričanju le na ta način zagotovo dobili, kar jim pripada in nam

je nezakonito ter neustavno bilo onemogočeno, po zaslugi SVS pa si lahko iz SODPZ pri KADU zagotovijo izplačilo

vsi.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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http://www.sindikatvojakov.si/kolektivni-spori/kapitalska-druzba/
http://www.kapitalska-druzba.si/_files/3102/OBR_013_Potrdilo_MORS_16_06_2016.pdf
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