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Poziv pripadnikom SV na mirovnih operacijah k oddaji dokumentacije odvetniku SVS za izplačilo iz SODPZ s

pojasnili aktualnega v zvezi z izplačili

Vse pripadnike SV na mirovnih operacijah  obveščamo, da je odvetnik SVS Klemen Vogrinec od Kapitalske družbe

d.d. pridobil podrobna navodila za vložitev zahtevkov  za izplačilo odkupne vrednosti iz SODPZ za vse, ki se

trenutno nahajajo na mirovnih operacijah v tujini. Objavljamo tudi zadnje informacije v zvezi z izplačili v juliju.

Za izvedbo celotnega postopka do izplačila odvetnik zraven dokumentacije, ki je objavljena v povezavi:  

Kapitalska družba , potrebuje tudi kopijo ukaza o napotitvi na mirovno operacijo (skenirano ali v formatu pdf

z digitalnim podpisom). Celotno dokumentacijo pripadnik izpolni in poskenira ter pošlje  na e-poštni naslov  

info@sindikatvojakov.si. 

Za vse člane SVS (tudi včlanjene ob poslani dokumentaciji), ki bodo potrebno dokumentacijo poslali do 15. julija  

bomo z odvetnikom storili vse, da boste prejeli nakazilo v drugi polovici avgusta . Postopek za pripadnike na

mirovnih operacijah je zaradi individualne obravnave po navodilih Kapitalske družbe d.d. malo daljši  in zato je

rok oddaje dokumentacije določen 15. julija za avgustovsko izplačilo .  

Ponovno opozarjamo na morebitne zaplete  v zvezi z izplačili in apeliramo na pripadnike SV , da podajo 

popolno vlogo preko našega odvetnika (z največ izkušnjami) zato, da bodo imeli zagotovljeno sodno varstvo v

primeru ustavitve izplačil, kot smo že pojasnjevali v junijskih objavah.

Opozorilo velja tudi za vse pripadnike SV doma v Sloveniji.

Vsem članom SVS in pripadnikom SV lahko še pojasnimo, da so popolne vloge na Kapitalski družbi d.d.  za vse, ki

so oddali dokumentacijo do 29. junija odvetniku SVS (kot smo zapisali), oddane pravočasno in lahko vsi pričakujete

izplačilo v drugi polovici julija.

Na zadnjem sestanku na Kapitalski družbi d.d. smo pojasnili našo  objavo s testnimi izračuni dohodnine ter

odločbama pripadnika   z dne 26. junija. Ugotovili so, da so obdavčevanje dohodka iz naslova izplačila iz SODPZ

zadnja tri leta in pol pojasnjevali zavarovancem napačno  in, da pojasnila SVS o vračilu davka vojakom ob

poračunu dohodnine v celoti držijo.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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