
Datum: 6.7.2013

Sestanek predsednika in odvetnika SVS na sedežu Kapitalske družbe z upravo
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V zvezi s problematiko neizplačevanja privarčevanih sredstev pripadnikom Slovenske vojske se bosta v ponedeljek na

pobudo Kapitalske družbe predsednik SVS Gvido Novak in pooblaščeni odvetnik SVS Peter Kos udeležila sestanka z

njihovo upravo. Vabilo na sestanek je v povezavi spodaj.

O problematiki, ki bo obravnavana na sestanku smo pripadnike Slovenske vojske že obširno seznanili, v povezavi:

Kršena pravica do odločitve o neuveljavljanju poklicne pokojnine in izplačila privarčevanega v enkratnem

znesku

Stališče SVS v zvezi z izvajanjem 5. odstavka 206. člena ZPIZ-2 je jasno, dokler je zakon v veljavi kakršen je, ga je v

celoti potrebno spoštovati in izvajati, kar pa Kapitalska družba iz nam neznanih interesov in razlogov ne izvaja.

V SVS bomo storili vse, da se bo zakon izvajal v celoti, če bo potrebno tudi po sodni poti. Skoraj zagotovo pa bo

podana kazenska ovadba zoper vse, ki bodo onemogočali izvajanje 5. odstavka 206. člena zakona ZPIZ-2, kar pa je

odvisno tudi od napovedanega sestanka.

Po napovedanem sestanku bo verjetno objavljen poziv pripadnikom Slovenske vojske, ki si želijo izplačila

privarčevanih sredstev. V pozivu bodo navodila, kaj je potrebno storiti v primeru odločitve za uveljavljanje izplačila po

sodni poti s pomočjo SVS zaradi neizvajanja zakonskih določil Kapitalske družbe. Seveda je tudi objava oz. vsebina

poziva odvisna od napovedanega sestanka oz. bolj od ravnanja Kapitalske družbe, ki za oviranje izplačevanja

privarčevanih sredstev pripadnikom Slovenske vojske kot določa zakon nima nobene pravne podlage. 

Po sestanku bo objavljeno dogovorjeno oz. obravnavano na sestanku.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Vabilo Kapitalske družbe SVS-ju na sestanek
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