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Odvetnik SVS je za člane SVS danes vložil zahtevo za izplačilo privarčevanih sredstev iz SODPZ v enkratnem

znesku na Kapitalsko družbo

Kapitalska družba ima od vložitve, torej od danes, 30 dni časa za izplačilo privarčevanih sredstev za več sto

pripadnikov Slovenske vojske, ki so se odločili za izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku. V kolikor

Kapitalska družba ne bo spoštovala zakonodaje ter izplačala zahtevanega, bo za vse pripadnike vložena tožba za

izplačilo brez enega centa stroškov za člane SVS. Na pristojno državno tožilstvo pa bo podana tudi kazenska ovadba

zoper odgovorne na Kapitalski družbi, ki bodo sprejeli nezakonito odločitev in s tem kršili pravico pripadnikov do

enkratnega izplačila privarčevanih sredstev iz SODPZ.

Zahtevek je lahko bil podan danes, ker je odvetnik SVS Peter Kos včeraj prejel še zadnji seznam od Generalštaba

Slovenske vojske  s pripadniki za katere so potrdili, da so opravljali vojaško službo najmanj 10 let. Zaradi velike

zamude s strani Generalštaba se bo izplačilo zavleklo glede na napovedano izplačilo do konca meseca januarja, seveda

v kolikor ne bo potrebno v tožbe.

V vzorčni tožbi je do sedaj bilo podanih že več vlog iz obeh strani in počasi bi bilo za pričakovati obravnavo ter sodbo.

Glede na zadnje ugotovitve SVS o pokojninskem sistemu ter poklicnem upokojevanju znotraj njega v SVS sploh

nimamo več skrbi, da bi vzorčno sodbo izgubili in, da Kapitalska družba privarčevanih sredstev ne bo izplačevala.

Ob koncu meseca januarja bo odvetnik SVS ponovno poslal seznam pripadnikov, ki se bodo za izplačilo v januarju še

odločili na Generalštab v potrditev in potem podal drugo zahtevo na Kapitalsko družbo. Zato pozivamo vse pripadnike

SV, da posredujejo potrebno dokumentacijo odvetniku do konca januarja , če so se odločili za uveljavitev pravice

do izplačila privarčevanih sredstev v enkratnem znesku iz SODPZ.

V nekaj dneh bo SVS ugotovljeno o trenutno veljavnem pokojninskem sistemu javno obrazložil z vsemi

ugotovljenimi pomanjkljivostmi, ki so po do sedaj ugotovljenem katastrofalne.

Z zadnjim dneh lanskega leta je več deset pripadnikov prejelo odločbe o prekinitvi delovnega razmerja  zaradi

izpolnitve pogojev za starostno upokojitev v lanskem letu. Za te pripadnike v SVS načrtujemo sestanek z udeležbo

predstavnikov ZPIZ-a in Kapitalske družbe, ki bodo SVS-ju v pomoč pri iskanju najboljše rešitve za uporabo

privarčevanih sredstev za bivše pripadnike. Prošnjo za obveščanje bivših pripadnikov smo danes posredovali na

Ministrstvo za obrambo (v povezavi spodaj) in takoj ko ji bo ugodeno, bomo sklicali sestanek oz. o njem obvestili vse

člane SVS ter pripadnike tudi na spletnih straneh.

Na sestanku bo predstavljeno tudi mnenje odvetnika SVS Petra Kosa glede sodnega varstva zaradi prekinitev delovnega

razmerja. Odvetnik meni, da so prekinitve delovnega razmerja nezakonite in, da bi tisti bivši pripadniki, ki si še želijo

delati morali zavarovati svoje pravice po sodni poti. Podobnega mnenja je tudi državni sekretar na MORS Zoran

Klemenčič, da je potrebno pravico do sodnega varstva v dani situaciji uveljaviti.  V kolikor se bodo bivši pripadniki

odločili za sodno varstvo bodo le to lahko uveljavljali z brezplačno pravno pomočjo odvetnika SVS, tudi če se bodo

včlanili v SVS šele sedaj ob predložitvi potrebne dokumentacije.

Predstavniki ZPIZ-a in Kapitalske družbe so udeležbo na sestanku že potrdili, čakamo še le odobritev uporabe prostora

(amfiteater v gimnaziji). V kolikor MORS ne bo odobril uporabe prostora bo sestanek organiziran na drugi lokaciji

izven MORS, bivši pripadniki pa bodo o njem seznanjeni preko spletnih strani, zato tem bivšim pripadnikom

svetujemo, da se naročijo na e-novice SVS, saj bodo o sestanku na ta način zagotovo obveščeni.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Prošnja za sklic sestanka bivših pripadnikov SV 12 januarja
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