Datum: 12.7.2013
Sestanek SVS s Kapitalsko družbo d.d. v zvezi z izplačevanjem privarčevanih sredstev pripadnikom Slovenske
vojske
Danes je na sedežu Kapitalske družbe d.d. (KAD) potekal sestanek v zvezi z izplačevanjem privarčevanih sredstev
pripadnikom Slovenske vojske, ki jih kljub jasnim določilom ZPIZ-2 v 5. odstavku 206. člena KAD noče izplačevati.
Slovenska tiskovna agencija

Dnevnik

Problematiko izvajanja določil ZPIZ-2, ki daje pripadnikom Slovenske vojske pravico, da zahtevajo izplačilo
privarčevanih sredstev iz Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja - SODPZ je SVS že
obširno obrazložil v objavlejnem 11. junija.
Na sestanku je bilo s strani uprave KAD-a povedano, da je na včerajšnji konstitutivni seji Odbora SODPZ s strani
predstavnikov Vlade Republike Slovenije bilo zagotovljeno (g. Peter Pogačar, direktor direktorata za delovna razmerja
na Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve), da bo zaradi zahtev SVS po izvajanju ZPIZ-2 v delu za pripadnike
Slovenske vojske od Državnega zbora RS vlada zahtevala avtentično razlago . Avtentična razlaga DZ RS je edina
razlaga, ki lahko predstavlja pravno podlago za odločanje v zvezi z izvajanjem zakona in ko je sprejeta postane sestavni
del zakona. Pomembno pri takšni razlagi je tudi to, da ne more razširiti določenega v zakonu ali dodatno omejiti.
Ne glede na to zagotovilo o avtentični razlagi je bila zahteva SVS, da se postopki za izplačilo, ki so bili začeti s podajo
vlog pripadnikov Slovenske vojske zaključijo z sprejetjem odločitve in vrnitvijo originalne police zavarovanja
posameznikom. V SVS menimo, da je edino na ta način možno sodno varstvo, ker je do sprejetja odločitve postopek še
vedno odprt. S pozivi, ki jih je KAD pošiljal pripadnikom Slovenske vojske, da dopolnijo svojo vlogo z potrdilom o
prekinitvi delovnega razmerja, želi KAD oz. MORS doseči to, da o vlogi ni odločeno vse dokler vloga ni popolna.
Danes ne moremo zagotovo vedeti namena takšnega zavlačevanja, a v SVS menimo, da je edini namen, da se zadeva
zavleče in pusti odprta do sprejetja novele ZPIZ-a, ki lahko to področje uredi drugače. Po spremembah zakona pa bo o
vlogah odločeno skladno s takrat veljavnimi predpisi in bo postalo neizplačilo zakonito. Če bo prišlo do opisanega bo to
izigranje pripadnikov SV , ki se želijo odpovedati poklicni pokojnini in izplačila privarčevanih sredstev v enkratnem
znesku.
Da pripadniki SV nebi bili izigrani,
je SVS zahteval , da KAD vsem zaključi postopek izplačila s sprejetjem
odločitve in če je ta negativna z vrnitvijo originala zavarovalne police
v roku enega tedna od prejetega obvestila
posameznika, da vloge ne bo dopolnil in zahtevo, da se mu naj zavarovalna polica vrne. SVS pa se je zavezal , da bo
vse, ki so podali vlogo za izplačilo obvestil, da naj z dopisom obvestijo KAD, da ne bodo dopolnili vloge s potrdilom
delodajalca, ki ga nezakonito zahteva KAD, da imajo delovno razmerje prekinjeno in, da se jim naj zavarovalna polica
vrne v kolikor jim njihova sredstva ne nameravajo izplačati. SVS je to zahteval zaradi sodnega varstva.
KAD se k zahtevanemu ni mogel zavezati takoj, bodo pa zahtevano proučili in SVS obvestili o njihovem stališču v
zvezi z zahtevanim do konca naslednjega tedna. Po prejetem obvestilu KAD-a bomo poročali o njem in nadaljnih
postopkih, ki jih bo pripadnikom SV priporočil SVS.
Vzporedno s pridobivanjem avtentične razlage in zaključevanjem individualnih postopkov bo SVS v vzorčnem
postopku nadaljeval z naslednjim korakom in sicer bo vložil tožbo zaradi neizplačila sredstev
. V vzorčnem
postopku je KAD odvetnika SVS obvestil enako, kot vse ostale pripadnike SV, da sredstev ne more izplačati, ker vlogi
ni bilo priloženo potrdilo delodajalca o prekinitvi delovnega razmerja. Naj spomnimo, da zakon tega ne predvideva
. Tudi na KAD-u se strinjajo, da bo pa mogoče ravno sodna praksa razvozlala dilemo okrog izplačevanja sredstev,
čeprav v SVS menimo, da dileme sploh ni, ker je zakon popolnoma jasen, vendar ga je le potrebno izvajati kot določa.
Ker se zakon ne izvaja v SVS še vedno nismo opustili namere za vložitev kazenske ovadbe zaradi neizvajanja zakona in
s tem kršenja pravice pripadnikom SV do izplačila privarčevanih sredstev.
Ob koncu naslednjega tedna lahko člani SVS in pripadniki SV pričakujete nadaljnja navodila v zvezi z potrebnimi
postopki za izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku.
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