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Zadnji poziv k dostavi dokumentacije odvetniku SVS za izplačilo privarčevanih sredstev iz SODPZ pri KAD-u

Zadnjič pozivamo člane SVS  - pripadnike Slovenske vojske k dostavi dokumentacije za podajo zahtevka za izplačilo

privarčevanih sredstev  iz Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja - SODPZ pri Kapitalski družbi -

KAD. Za izplačilo se je 600 pripadnikov Slovenske vojske že odločilo in odvetniku SVS predalo potrebno

dokumentacijo. Zadnjič pozivamo k oddaji dokumentacije zaradi predvidenih sprememb Zakona o pokojninskem in

invalidskem zavarovanju 2  (ZPIZ-2) s katerimi se izjema za pripadnike Slovenke vojske  glede izplačila

privarčevanih sredstev v enkratnem znesku UKINJA. Vlada želi sprejeti spremembe ZPIZ -2 že do novega leta in tako

bo z novim letom ukinjena možnost izplačila privarčevanih sredstev za pripadnike Slovenske vojske.

Ostale obrazložitve in navodila za dostavo dokumentacije odvetniku SVS Klemnu Vogrincu s potrebnimi obrazci se

nahajajo v povezavi: Kapitalska družba

Odvetnik SVS bo dokumentacijo zbiral do konca meseca oktobra , ker je pred vložitvijo tožb potrebno podati

zahtevo za izplačilo na KAD in po prejetem odgovoru bodo vložene tožbe. Kot izhaja iz 18.9. objavljenega predloga

sprememb ZPIZ-2, v povezavi: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in

invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2  se izjema glede izplačila iz SODPZ za pripadnike Slovenske vojske v celoti 

UKINJA, ne glede na to, da lahko vojaki delajo le do 45 leta in ob izgubi zaposlitve še zdaleč ne dosežejo pogojev za

poklicno upokojitev in bodo z več 10.000 evri na računu SODPZ brezposelni na dan po 45 rojstnem dnevu, do svojega

privarčevanega denarja pa ne bodo mogli nikakor. Namera vlade, da se spremembe zakona sprejmejo do novega leta pa

izhaja iz članka v Delu z dne 18.8.2015: Zakon o poklicnem upokojevanju bo sprejet še letos.

Po veljavnem ZPIZ-2 velja izjema glede izplačila za vse pripadnike Slovenske vojske , ki so opravljali vojaško

službo v Slovenski vojski najmanj 10 let in ti lahko zahtevajo izplačilo privarčevanih sredstev iz SODPZ v

enkratnem znesku. Z izplačilom se izgubijo tudi druge pravice iz naslova poklicnega zavarovanja med katere sodi tudi

dodana doba. Z izplačilom in tako izgubo dodane dobe pripadniki zraven prejetega denarja dosežejo tudi to, da pred

izpolnitvijo pogojev za upokojitev lahko delajo nekaj let dlje , saj se jim ob izpolnitvi pogojev za upokojitev prekine

pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, in to kar dvakrat predčasno, kot smo o tem v SVS že pojasnjevali. 
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KAD po navodilih resornega ministrstva za delo ni izvajal predpisane izjeme in na predlog vlade je Državni zbor sprejel

avtentično razlago , ki je po prepričanju SVS v neskladju z Ustavo RS legalizirala kršenje zakona  tudi za nazaj.

Za vse pripadnike Slovenske vojske (600), ki so do sedaj odvetniku SVS dostavili dokumentacijo za izplačilo je bila

podana zahteva za izplačilo KAD-u in kasneje tožba zaradi neupravičene zavrnitve izplačila. Sodišče je zaradi dvoma

v ustavnost sprejete Avtentične razlage 5. odstavka 206. člena ZPIZ-2  ustavilo vse pravdne postopke  v zvezi z

zavrnitvami izplačil do sprejetja odločitve na Ustavnem sodišču v zvezi s sporno Avtentično razlago, ki uvaja dodaten

pogoj za izplačilo, ki ga zakon ne pozna, da mora za izplačilo biti prekinjeno delovno razmerje z Ministrstvom za

obrambo.

V povezavi spodaj objavljamo poziv Ustavnega sodišča SVS-ju , da se opredelimo do navedb Vlade RS v zvezi s

sporno avtentično razlago, kar pomeni, da bo odločitev sprejeta v kratkem. V SVS smo prepričani, da je vlada s

sprejetjem avtentične razlage izvedla manever za zaustavitev vlaganja zahtevkov za izplačilo ob zavedanju, da

Državnem zboru predlaga sprejem ustavno sporne avtentičen razlage, ki v neskladju z ustavo širi pogoje zakona za

dodaten pogoj prekinitve delovnega razmerja z Ministrstvom za obrambo. Manever vlade je delno uspel, saj se je

vlaganje zahtevkov ustavilo, pred epilogom na sodiščih pa bo vlada spremenila ZPIZ-2 in ukinila izjemo za pripadnike

Slovenske vojske. Vladi je tako ponovno uspelo izigrati pripadnike Slovenske vojske , vendar ustavitev vseh

postopkov pred rednimi sodišči zaradi dvoma v ustavnost avtentičen razlage  zagotovo nekaj pomeni , prej v prid

razveljavitvi ustavno sporne avtentičen razlage, kot ne. Da Ustavno sodišče ne bo zavrglo zahteve SVS za presojo

ustavnosti avtentične razlage z izgovorom, da pravice delavcev niso ogrožene, je podal pobudo za presojo ustavnosti

tudi predsednik SVS Gvido Novak , ki je vzorčno kot prvi vložil tožbo za izplačilo privarčevanih sredstev  in

nedvomno izkazuje pravni interes za presojo ustavnosti sporne avtentične razlage.

Obrazložitev sodišča o ustavitvi vseh pravdnih postopkov do odločitve Ustavnega sodišča:

                     

V primeru razveljavitve sporne avtentične razlage smo v SVS prepričani, da bo do zahtevanih izplačil zagotovo prišlo

, vendar le za vse, ki bodo do novega leta to zahtevali in vložili tožbo, saj bo po novem letu verjetno že veljal

spremenjen ZPIZ-2, brez izjeme za pripadnike Slovenske vojske glede izplačila privarčevanih sredstev ne ozirajoč se na

to, da vojaki ob dopolnjenem 45 letu ne morejo več delati v Slovenski vojski  in se bodo znašli na zavodu za

zaposlovanje s privarčevanimi več 10.000 evri, do katerih pred upokojitvijo ne bodo mogli priti nikakor . Zato 

v SVS še zadnjič pozivamo k dostavi dokumentacije odvetniku SVS za izplačilo do konca oktobra , torej za

podajo zahtevka KAD-u za izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku in vložitve tožbe do sredine decembra,

saj možnosti izplačila verjetno ne bo več nikoli , pa četudi bo z zakonom dano pravico potrebno izboriti na sodiščih,

saj drugo leto v ZPIZ-2 verjetno ne bo več izjeme za pripadnike Slovenske vojske. 

Gvido Novak

predsednik SVS
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Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Poziv US RS - mnenji Vlade in DZ RS o zahtevi SVS glede avtentične razlage 206. č. ZPIZ-2

Obrazložitev sodišča o ustavitvi vseh pravdnih postopkov do odločitve Ustavnega sodišča
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