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Predvideni postopki za izplačilo privarčevanih sredstev iz Sklada obveznega dodatnega zavarovanja članom SVS

Na podlagi Odlo?be Ustavnega sodiš?a U-I-153/14-18 z dne 12.05.2016  izpla?ilo privar?evanih sredstev iz
SODPZ ?lanom SVS ni ve? sporno. Ustavno sodiš?e je v svoji odlo?bi jasno zapisalo, da je vsem, ki so
podali zahtevo za izpla?ilo KAD-u privar?evana sredstva treba izpla?ati. Odvetnik SVS Klemen Vogrinec in
odvetnik Peter Kos sta danes na KAD že naslovila dopis s predlogom za sestanek še v tem tednu, na
katerem bi se v sodelovanju s SVS dogovorili o takojšnjem izpla?ilu z obrestmi vsem 500 do 600 ?lanom, ki
so podali zahtevo za izpla?ilo. V SVS upamo, da do dogovora pride ?im prej in verjamemo, da je do tega tudi
KAD-u, saj dnevno za vse ?lane SVS obresti narastejo za ve? tiso? evrov. Zelo zanimiv je izra?un obresti v
vzor?nem primeru tožbe iz junija 2013, saj se je obresti nabralo toliko, kot je potrebno odvesti akontacije
dohodnine.

V SVS želimo pojasniti, da naš namen ni bil pridobiti privarčevanih sredstev iz SODPZ, ampak smo bili v podajo

zahtevkov prisiljeni zaradi nepoštenega ZPIZ-2 v povezavi z obrambnim zakonom, ker se je v zadnjih treh letih le

pripadnikom Slovenske vojske enostransko prekinjalo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Naš osnovni namen s

pozivom k podaji zahtev za izplačilo iz SODPZ je bil zamik prekinitve pogodbe o zaposlitvi za nekaj let, kar pa smo 

že dosegli z uveljavitvijo novele ZPIZ-2  s 1.1.2016. Verjamemo pa, da se po nedavnem uspehu izplačilu

privarčevanega ne bo branil nihče, saj bo v letih do upokojitve še vedno zbral dovolj sredstev za malo krajšo poklicno

pokojnino, ki si je pa večina doslej ni želela, vsaj v SVS ne poznamo nikogar, ki bi si želel pri 55 letih v pokoj.

 

V primeru prve vzorčne tožbe predsednika SVS Gvida Novaka, ki jo je podal junija 2013, je do danes izračun zakonskih

zamudnih obresti naslednji: 

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.

 

Po naših informacijah se člani SVS zelo veselijo izplačil, kot mi v SVS, predvsem zaradi tega, da smo uspeli dokazati

naš prav, saj vladi legalizacija nezakonitega početja ni uspela.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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