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Postopki za izplačilo privarčevanih sredstev iz SODPZ na KAD-u so se do odločitve Ustavnega sodišča o

avtentični razlagi ustavili

Pred odhodom vlade Alenke Bratušek je Državni zbor sprejel avtentično razlago 5. odstavka 206. člena ZPIZ-2 in tako

so se legalizirala vsa po mnenju SVS do takrat nezakonita in kazniva dejanja v zvezi z (ne)izplačevanjem privarčevanih

sredstev iz SODPZ pripadnikom Slovenske vojske. Predsednik SVS je nedavno bil na Generalni policijski upravi na

pogovoru s kriminalisti v zvezi s podano kazensko ovadbo SVS zoper KAD. Postopek preiskave kaznivega dejanja je

ustavljen do odločitve Ustavnega sodišča o ustavnosti avtentične razlage.

Februarja lani je SVS podal kazensko ovadbo zoper neznanega storilca na KAD-u zaradi kršenja ZPIZ-2 z

neizplačevanjem privarčevanih sredstev pripadnikom SV po 5. odstavku 206. člena:

Zoper Kapitalsko družbo 194 pripadnikov Slovenske vojske v tožbo in SVS s kazensko ovadbo nad Kapitalsko

družbo zaradi neizvajanja pokojninskega zakona

SVS je po sprejetju avtentične razlage na Ustavno sodišče podal zahtevo za presojo njene ustavnosti, ker širi določila 5.

odstavka 206. člena s tem, ko določa, da mora za izplačilo privarčevanih sredstev biti izpolnjen pogoj prekinjenega

delovnega razmerja z Ministrstvom za obrambo.  Takšno širjenje zakonskih določil z avtentično razlago je protiustavno.

Na Generalni policijski upravi  je predsednik SVS Gvido Novak kriminalistom pojasnil vsa pomembna dejstva v zvezi

z postopki (ne)izplačevanja. Skupna ugotovitev je bila, da bo za nadaljevanje potrebno počakati na odločitev ustavnega

sodišča o avtentični razlagi, katere presojo ustavnosti je SVS zahteval takoj po uveljavitvi v juliju lani:

Avtentična razlaga 5. odstavka 206. člena ZPIZ-2 v presojo ustavnosti

Člane SVS obveščamo tudi, da očitno tudi sodišče z vzorčno in vsemi ostalimi tožbami za izplačilo privarčevanih

sredstev iz SODPZ čaka na odločitev Ustavnega sodišča, saj vsi postopki stojijo.

V SVS upamo, da bo Ustavno sodišče odločilo čim prej, saj bi odločitev o ugotovljeni neustavnosti avtentične razlage

predstavljala zeleno luč za vse ostale postopke v zvezi z izplačevanjem privarčevanih sredstev v SODPZ

zainteresiranim pripadnikom Slovenske vojske in jim s tem podaljšala možnost dela do doseženih pogojev za starostno

upokojitev s polno odmero, kot to velja za vse ostale državljane Republike Slovenije.

V SVS smo še vedno trdno prepričani, da bi se privarčevana sredstva vsem, ki si to želijo, morala izplačevati in v SVS

bomo storili vse kar je v naši moči, da bomo to tudi dosegli za naše člane.

Zbrani prispevki o vsem storjenem v SVS doslej za izplačilo privarčevanih sredstev iz SODPZ zainteresiranim

pripadnikom Slovenske vojske.
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