
Datum: 16.6.2016

Poziv k oddaji dokumentacije za izplačilo sredstev iz KAD-a za odvetnika SVS

Po proučitvi vseh učinkov Odločbe Ustavnega sodišča  U-I-153/14-18 z dne 12.05.2016 v zvezi z zahtevo SVS po

odpravi Avtentične razlage 5/206 ZPIZ-2 pozivamo vse člane SVS in ostale pripadnike SV  k dostavi dokumentacije

za izplačilo sredstev iz SODPZ. Na podlagi Police poklicnega zavarovanja in veljavnega Pokojninskega načrta

poklicnega zavarovanja, je KAD dolžan izplačati sredstva iz SODPS v 30 dneh vsem, ki so opravljali vojaško službo

najmanj 10 let po podani popolni vlogi za izplačilo. Za vse člane SVS, ki so po več pozivih SVS oddali potrebno

dokumentacijo odvetniku SVS pred 1.1.2016 izplačilo ni več sporno in bo izvedeno predvidoma do konca meseca

junija.

V povezavah spodaj so vsi potrebni obrazci za izplačilo sredstev iz SODPZ, ki jih dostavite SVS-ju za našega

odvetnika. Vsi pripadniki SV, ki še niste naši člani lahko z dokumentacijo dostavite SVS-ju pristopno izjavo in za vas

bodo izpeljani vsi postopki za izplačilo pri KAD-u ter po potrebi na sodišču.

 

Zaradi mnogih telefonskih klicev in e-pošte ter raznih dezinformacij SVS članom in pripadnikom pojasnjuje:

1. za vse člane SVS, ki so našemu odvetniku Klemenu Vogrincu (tudi prejšnjemu Petru Kosu) dostavili zahtevek s

potrebno dokumentacijo bodo sredstva iz SODPZ izplačana z obrestmi od dne, ko je bila vloga na KAD-u

popolna;

2. vsi člani SVS in pripadniki SV, ki dokumentacije odvetniku še niso dostavili lahko to storijo sedaj;

3. dokumentacijo je po izkušnjah SVS v pravdnih postopkih potrebno dostaviti čim prej (po možnosti do konca

prihodnjega tedna), najbolje nemudoma;

4. zaradi izkušenj iz pravdnih postopkov na socialnem in ustavnem sodišču je potrebno čimprej vložiti popolno

vlogo, za kar bo poskrbel odvetnik SVS, ki po treh letih pravdanja točno ve, kakšna mora biti vloga, da je popolna

in z zagotovljenim sodnim varstvom v primeru, da bo le to potrebno;

5. v SVS smo prepričani, da bo KAD v sodelovanju z MORS in MDDSZ storil vse:

● da do izplačil na podlagi vlog v letu 2016 ne bo prišlo, kljub veljavnemu pokojninskemu načrtu, na podlagi

katerega v povezavi z odločitvijo Ustavnega sodišča KAD mora izplačati privarčevana sredstva na podlagi podane

popolne vloge;

● da bodo (in že delajo) storili vse za spremembo pokojninskega načrta tako, da bo skladen z ZPIZ-2B, ki določa

pogoje za izplačilo privarčevanih sredstev tako, da za izplačilo nisi zaposlen več v SV in MORS;

● obrazca KAD-a za izplačilo na MORS nočejo potrjevati in zato bo odvetnik SVS za vse, ki bodo SVS dostavili

potrebno dokumentacijo pred vložitvijo zahteve za izplačilo KAD-u pridobil potrdilo o opravljanju vojaške službe

najmanj 10 let po ustaljenem postopku kot doslej za vse, ki so v tožbi;

● da individualne vloge ne bodo popolne do spremembe pokojninskega načrta in zato KAD-u ne bo potrebno

izplačati sredstev tistim, ki bodo sami podali vloge brez zagotovljenega sodnega varstva;

1. v SVS smo prepričani, da bo odvetnik SVS storil vse, da bo do izplačila privarčevanih sredstev na podlagi letos

podanih vlog prišlo, kot smo v SVS dosegli izplačilo regresa za leto 2012, izplačilo plačnih nesorazmerij,

odškodnin za tedensko proste dni na MOM in se še pravdamo za izplačilo dodatka v višini 30% za kompenzirane

ure;

2. v 2% nagrade odvetniku po odvedeni akontaciji davka je zajeto plačilo vseh dozdajšnjih kolektivnih postopkov ter

vsi individualni postopki za posameznike. Plačilo je za člane SVS potrebno, ker gre za socialno pravico

(pokojnina) in ne za delovno-pravno (kot smo že pojasnjevali) za katere imajo člani SVS odvetnika

zagotovljenega brezplačno;

3. individualno podajanje zahtevkov KAD-u, kot pozivajo v drugih sindikatih pripadnikom odsvetujemo, ker bodo

kot že pojasnjeno, storili vse, da do izplačil ne bo prišlo. V SVS bomo z odvetnikom storili vse, da bodo vsi, ki se

bodo odločili za izplačilo in nam dostavili dokumentacijo imeli zagotovljeno tudi sodno varstvo za izplačilo;

4. drugi sindikati so pozivali tudi k podaji zahtevkov za odškodnino za MOM, a na podlagi njih še nihče ni dobil niti

enega centa, kot smo napovedovali v SVS in zato apeliramo na pripadnike, da so pri svojih odločitvah zelo

previdni, da ne boste zopet prikrajšani;
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5. možnosti, da bodo nemoteno izvedena izplačila za tiste, ki bodo vlogo podali letos preko SVS je po oceni SVS in

našega odvetnika 90%. V primeru, da prevlada 10% možnosti za neizplačilo, za katere menimo da realno

obstajajo (zaradi kot opisanih aktivnosti za spremembo pokojninskega načrta), pa je zelo pomembno, da podamo

vloge čim prej, še vedno pa bomo ob popolnih vlogah imeli zagotovljeno sodno varstvo, katero pa po naši oceni

ne bo potrebno že zaradi same ˮgrožnjeˮ obstoja sodnega varstva in tožb ter zaradi visokih zakonskih zamudnih

obresti od dne podane popolne vloge;

6. izjavo o neposedovanju izvirnika zavarovalne police (tudi če imate izvirnik, ki ga ne pošiljate, ker ga boste še

potrebovali zaradi nadaljnjega vplačevanja v SODPZ) izpolnite in je po navodilih KAD-a potrebna za kopiranje

njihovega izvirnika;

7. dokumentaciji priložite tudi kopija bančne kartice z TRR, saj je KAD v nekaterih primarih zahteval tudi to.

Glede presoje posameznika o samem izplačilu pa naj pojasnimo, da so v nekaterih državah podobne sklade dodatnega

poklicnega zavarovanja že podržavili. Pojasnimo naj tudi, da je delodajalec po izplačilu dolžan vplačevati v SODPZ še

naprej, saj je to dolžan vplačevati zaradi opravljenega dela na delovni mestih za katera je določeno vplačevanje v

SODPZ, to pa so vse vojaške dolžnosti. Razne dezinformacije o visokem davku ne držijo (45% in celo 50% davka),

vsak plača ob izplačilu akontacijo davka od dohodka v višini 25% in v naslednjem letu se z dohodninsko odločbo davek

poračuna, vojaki bodo mogoče dobili še vrnjen del akontacije davka, odvisno od celoletnega dohodka.

 

O vseh nadaljnjih postopkih bomo naše člane in ostale pripadnike Slovenske vojske redno obveščali na spletnih straneh,

kot svoje stranke pa ju bosta obveščala tudi oba odvetnika.

 

SVS je uspel v zelo pomembni zadevi in apeliramo na pripadnike, da v dani situaciji tudi sami storijo vse za njihovo

popolno vlogo, saj takšne priložnosti kot jo imamo pripadniki SV v teh dneh, verjetno ne bo več nikoli.

 

Vso izpolnjeno dokumentacijo za izplačilo pošljite na naslov SVS, p.p. 56, 2310 Slovenska Bistrica.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: pooblastilo odvetniku SVS - 2 X

PRILOGA 2: pristopna izjava SVS

PRILOGA 3: podatki in postopek za izplačilo sredstev - KAD

PRILOGA 4: dogovor o plačilu nagrade za opravljene odvetniške storitve

PRILOGA 5: izjava o (ne) posedovanju police

PRILOGA 6: izjava e komunikacija

PRILOGA 7: izjava o rezidentstvu

PRILOGA 8: Za tisk in oglasne table_Novica SVS z dne 16. junij 2016

Vzorčni primer pripadnika - KAD - izplačilo junija 2016
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