
Datum: 23.6.2016

Sveže novice iz sestanka SVS na Kapitalski družbi

Danes med 13:30 uro in 15:00 uro je potekal sestanek na Kapitalski družbi d.d. s članom uprave KAD-a dr. Borisom

Žnidaričem in njihovima izvršnima direktoricama Tino Vizjak Špec ter Goranko Volf s Heleno Butolen predstavnico

njihove odvetniške pisarne ŠELIH / PARTNERJI in predstavniki Sindikatom vojakov Slovenije s svojimi odvetniki.

Članom SVS in ostalim pripadnikom SV lahko po sestanku pojasnimo naslednje:

 

1. za vse člane SVS, ki so oddali zahtevo za izplačilo privarčevanih sredstev preko odvetnikov SVS kot smo na naših

spletnih straneh pozivali in pojasnjevali bodo sredstva izplačana med 15. in 29. julijem, tudi za tiste, ki bodo

potrebno dokuemntacijo poslali še jutri in jo v SVS prejmemo v soboto.

2. stališče KAD-a glede obresti za člane SVS, ki so zahtevke oddali v preteklih letih je, da do njih nismo upravičeni.

3. v SVS bomo z odvetniki proučili celotno situacijo v zvezi z obrestmi po izplačilu v juliju. V kolikor se naše

stališče, da smo upravičeni do obresti potrdi, bomo le te v celoti zahtevali in če bo potrebno tudi na sodišču.

4. po zahtevkih, ki jih pripadniki vlagajo individualno v SVS izplačila ne moremo potrditi, naše stališče v zvezi s

tem pa je od objave Odločbe Ustavnega sodišča jasno, da je potrebno vlagati zahteve preko našega odvetnika,

predvsem zato, da bodo vloge popolne in bo tako zagotovljeno sodno varstvo, saj lahko v SVS članom

zagotovimo izplačilo le na ta način.

Ponovno pozivamo vse pripadnike SV, da sledijo našim pozivom k oddaji dokumentacije odvetniku in si tako

prikrajšajo vse nepotrebne poti in skrbi ter predvsem zato, da si zagotovijo sodno varstvo.

V SVS še vedno ne verjamemo, da bodo vsi pripadniki, ki sami vlagajo zahtevke deležni izplačila. Na sestanku smo

preverili govorice o pripravljenem interventnem zakonu na Ministrstvu za finance, ki bi preprečil izplačilo vsem, ki

dajejo zahtevke po izdani Odločbi Ustavnega sodišča. Odgovor je bil, da na Kapitalski družbi o tem nič ne vedo in da je

v naši državi možno vse.

Vsa zapisana predvidevanja SVS v zadnjh dneh se v celoti uresničujejo in zato bomo v SVS naredili vse za to, da bodo

naši člani preko odvetnika pravočasno oddali popolne vloge in si tako zagotovili izplačilo ali sodno varstvo. Po podani

popolni vlogi dolžnosti izplačila nobeden zakon za nazaj ne more več spremeniti, če pa vloge niso popolne do sprejetja

zakona pa dolžnost izplačila odpade.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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