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Obveščanje o ponujeni poravnavi Kapitalske družbe d.d. članom SVS v tožbi za obresti zaradi nepravočasnih

izplačil iz SODPZ

Ve? sto ?lanov SVS, ki so se leta 2016 odlo?ili za tožbo zoper Kapitalsko družbo d.d., ker jim
privar?evana sredstva iz Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja – SODPZ
nezakonito niso bila pravo?asno izpla?ana, obveš?amo, da je po prvih pozitivno rešenih pravnomo?nih
sodbah za obresti Višjega delovnega in socialno sodiš?a v Ljubljani, Kapitalsko družbo d.d. ponudila za
?lane SVS poravnavo, slika spodaj.

Po treh letih so se uresničile napovedi SVS, da bi Kapitalska družba d.d. morala vsem članom SVS ob izplačilu iz

SODPZ v letu 2016 izplačati tudi zakonske zamudne obresti, ker jim zahtevano nezakonito ni bilo izplačano

pravočasno.

 

Naj spomnimo, po dobljeni individualni tožbi člana SVS in v njegovem pravdnem postopku izdani Odločbi

Ustavnega sodišča RS, so  bila izplačana sredstva iz SODPZ 3011 pripadnikom Slovenske vojske. Glavni namen

SVS pri izplačilih je bil, da se je preprečilo predčasno odpuščanje vojaških oseb ob izpolnitvi pogojev za poklicno

upokojevanje. Namen smo v SVS dosegli in zato je država spremenila ZPIZ-2 tako, da od leta 2017 vojaške osebe

lahko delajo do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev, kot vsi drugi zavarovanci vključeni v ODPZ.

 

V zadnjih dneh je Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani izdalo prve sodbe za obresti zoper Kapitalsko

družbo d.d. v prid našim članom, ker jim nezakonito niso pravočasno izplačali privarčevanega v SODPZ. Gre za

obresti za čas od podanih zahtevkov v letu 2013 do izplačila po odločbi Ustavnega sodišča RS.

 

Pred nekaj dnevi so v pooblaščeni odvetniški pisarni SVS prejeli predlog za sklenitev poravnav za vse člane SVS

v tožbah. Odvetnik SVS še usklajuje pogoje za poravnavo.

 

Po dokončno usklajenem splošnem poravnalnem vzorcu bo vsak član v tožbi pozvan k podaji soglasja za

poravnavo, v kolikor pa se s ponujeno poravnavo ne bo strinjal, bo s pravdnimi postopki lahko nadaljeval.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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