
-------- Prvotno sporočilo --------

From: rozman joze
Sent: Friday, September 06, 2013 9:11 AM
To: Sindikat vojakov Slovenije
Subject: Poziv pripadnikom Slovenske vojske k oddaji dokumentacije odvetniku SVS za izplačilo
privarčevanih sredstev iz SODPZ v upravljanju Kapitalske družbe

Pozdravljeni!!

Moje ime je Jože Rozman in sem zaposlen v SV več kot 10 let. 17. avgusta sem na mail dobil Poziv
pripadnikom Slovenske vojske k oddaji dokumentacije odvetniku SVS za izplačilo privarčevanih sredstev iz
SODPZ v upravljanju Kapitalske družbe.

Na podlagi tega imam nekaj vprašanj, zato bi vas prosil za odgovore, preden pošljem vlogo gospodu Kosu!

1. Vsak mesec mi pri plači nakažejo nekje okrog 130 € kapitalski družbi, to so ta sredstva katera lahko
zdaj po desetih letih dvignem ?

2. Pogodbo imam do 45 leta, pa me zanima če je smiselno zdaj dvigovat ta denar oziroma koliko
dohodnine mi odštejejo? je boljše da se mi nakazuje še naprej??

3. Kaj predlagate vi??

Hvala za vaše odgovore!

Jože Rozman

Dne 06. september 2013 12:32 je Predsednik SVS <predsedniksvs@sindikatvojakov.si> napisal/-a:

Zdravo,

ja to so ta sredstva. To je tvoj dohodek in tako kot bo obdavčen ob enkratnem izplačilu, bi ti bil vsako leto
če bi dobil izplačanega v tekočem letu.

MORS ti bo nakazoval še vedno naprej v SODPZ, ker ti to pripada na osnovi tvojega dela ki ga opravljaš na
delovnem mestu za katero je potrebno odvajat v SODPZ (bivša beneficija).

Moj nasvet vsem je, da si dajo to izplačat, ker s tem doseže vsak pripadnik SV da bo lahko delal dlje, ker se
ne bo rabil poklicno upokojit, ne bo rabil oz. se ne bo mogel, ker ne bo sredstev, ker si jih bo izplačal,
dejansko pa si s tem podaljša možnost delati dalje, ker moramo pripadniki SV v pokoj ko izpolnimo pogoje.
Za vas, ki bi naj delali le do 45 leta pa verjamem, da se bo našla rešitev, da boste lahko delali dlje, trenutno
se ravno to rešuje in mnogi bodo postali vojaški uslužbenci.

Pa še to se lahko zgodi, da bodo zakon spremenili in potem dvig ne bo več možen, zato pa smo v SVS tudi
pohiteli, da pridemo do odločitve čim prej, da bodo tudi če zakon spremenijo po dobljeni vzorčni sodbi
morali vsem, ki bodo imeli negativno odločitev izplačati. Tisti ki pa ne bodo dali zahteve pa ne bodo mogli
več zahtevati izplačila če bo zakon spremenjen. Vzorčne tožbe pa res ne moremo izgubit, tako zagotavlja
več odvetnikov.

LP, Gvido



Dne 06. september 2013 14:07 je rozman joze <rozman.joze@gmail.com> napisal/-a:

Hvala,

premislim do ponedeljka, ker bi mi zdaj ob koncu gradnje hiše prišel vsak euro prav...:)

Lep vikend in hvala za odgovor!

Jože

Dne 09. september 2013 12:58 je rozman joze <rozman.joze@gmail.com> napisal/-a::

Pozdravljeni!

Še samo eno vprašanje imam, preden pošljem dokumente,... Koliko v odstotku se odloči za dvig sredstev,
ker sem bral nekaj člankov, pa piše da se ne izplača dvigovat privarčevanih sredstev...

prilagam v prilogi... http://www.kapitalska-druzba.si/o_kapitalski_druzbi/novice/novica?aid=481

prosim za odgovor....

Hvala

Jože Rozman

Dne 10. september 2013 07:47 je Predsednik SVS <predsedniksvs@sindikatvojakov.si> napisal/-a:

Zdravo,

povezava, ki si mi jo poslal govori o prostovoljnem dodatnem pokojninskem skladu, ki je predviden kot
dodatek k redni pokojnini in si v njega vsak sam vplačuje sredstva, če se za to odloči in za to sklene
zavarovalno polico.

Mi vojaki pa si sredstva lahko izplačamo iz obveznega dodatnega pokojninskega sklada v katerega nam
vplačuje sredstva delodajalec in so namenjena poklicni upokojitvi, torej tvoji pokojnini kakšno leto ali dve
pred redno upokojitvijo. Poklicna pokojnina je dejansko financiranje samega sebe iz lastnega denarja nekaj
let pred upokojitvijo (pa še vseh prispevkov, ki se odvajajo od plače). To sta dve popolnoma drugi zadevi oz.
sklada, ki imata drug namen in pravila poslovanja. Kljub temu je prispevek v poslani povezavi zapisan tako,
da bi odvračal od dvigovanja. Recimo zadeva, ki v članku ne drži je ta, da bo nekdo, ki si sredstva izplača v
najvišjem dohodninskem razredu, če bi to bilo res bi moral imeti letni dohodek preko 70.000 eurov, oba pa
veva, da vojaki toliko ne zaslužijo. Dalje trditev, da se dvig sredstev ne izplača zaradi dohodnine ne drži, ob
tej trditvi ni obrazloženo, da so privarčevana sredstva dohodek, za katerega bi v vsakem tekočem letu v
zadnjih 10 letih normalno plačal davek od dohodka – dohodnino, enako kot jo sedaj ob enkratnem izplačilu.
Torej je to nekaj normalnega, da na dohodek plačaš davek, tako kot od plače, namesto vsako leto redno
plačaš davek od dohodka sedaj ob izplačilu tvojega dohodka.

Bistvo pri vsem skupaj pa je v tem, da iz sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja izplačana
sredstva imajo za posledico to, da boš imel pogoje za poklicno upokojitev kakšno leto ali dve kasneje, ker na
tvojem računu sredstev za poklicno pokojnino ne bo in boš pogoje za poklicno upokojitev po splošnih
predpisih dosegel kasneje leto ali dve (odvisno od višine privarčevanega). Vojaki pa moramo v pokoj ko
izpolnimo pogoje za upokojitev po splošnih predpisih, tako določa zakon o obrambi, in z dvigom iz sklada si
dejansko podaljšuješ tvojo delovno dobo in tako zadnje leto ali dve pred redno upokojitvijo ne boš prejemal



mizerne poklicne pokojnine (zraven pa si iskal delo kot večina mladih upokojencev) ampak boš lahko delal
dlje do redne upokojitve in v tem letu ali dveh prejemal normalno plačo kot danes. Pa še to je pomembno,
da bo v času poklicne upokojitve leto ali dve pred redno upokojitvijo Kapitalska družba iz tvojih
privarčevanih sredstev za vsak mesec plačala pokojninsko (za I steber – za redno upokojitev) zavarovanje in
zdravstvene ter socialne prispevke, kot ti jih danes delodajalec odvaja od plače. Torej boš sam od svojega
denarja plačeval vse prispevke, ki jih danes od plače odvaja delodajalec. Tega recimo Kapitalska družba
nikjer ne razlaga, kar bi se mnogi začeli spraševati o smiselnosti poklicne upokojitve. Zaradi opisanega se
nam vojakom to v vsakem primeru izplača, pa tudi če ne dobimo nič oz. minimalno denarja iz sklada, ker si
podaljšamo zmožnost še delanja v SV in prejemanja plače namesto poklicne pokojnine. Z izplačilom nekako
zaobidemo zakon o obrambi v delu, kjer določa, da ko izpolnimo pogoje za upokojitev, da nam na
obrambnem področju preneha delovno razmerje. Danes si skoraj vsi bodoči upokojenci v SV želijo delati
dlje pa ne morejo zaradi zakona o obrambi, drugi državljani Slovenije pa se sami odločajo kdaj bodo šli v
pokoj. V SV imamo primere, ki so tik pred upokojitvijo in si bodo s izračunano pokojnino lahko odplačali le
svoje mesečne obroke kreditov, če pa si sredstva izplačajo pa bodo lahko normalno živeli dalje.

Če še kaj ni jasno me kar pokliči in ti bom poskušal razjasnit, če še kaj ne boš vedel. Predvsem ne smeš
mešati skladov, ker je njun namen popolnoma drugačen, ali poklicna pokojnina ali dodatek k pokojnini. V
prvega vplačuje delodajalec (zaradi delovnega mesta, ki ga opravljaš, bivša beneficija), v drugega pa vsak
sam na osnovi pogodbe (police), ki jo sklene, posameznikov s takšno polico je zelo malo.

Glede odstotka tistih, ki so se za izplačilo odločili, pa ti bom lahko povedal čez nekaj dni, ko bo prispela
dokumentacija za vse, ki so se za izplačilo odločili. Po odzivih pa ti lahko povem, da jih je mnogo, ogromno.

Lep pozdrav,

Gvido Novak

040/839-316

Dne 10. september 2013 13:44 je rozman joze <rozman.joze@gmail.com> napisal/-a::

Gospod Novak,

hvala za izčrpno obrazložitev, ste mi jasno razložili, sem pač malo zamešal stvari, ampak sedaj razumem, že
podpisujem papirje in jih danes pošljem priporočeno gospodu Kosu!

Hvala!

Robi

Dne 10. september 2013 13:55 je Predsednik SVS <predsedniksvs@sindikatvojakov.si> napisal/-a:

Zdravo,

me veseli, da sem bil dovolj jasen.

LP, Gvido


