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Zadeva:     Zgrešen sistem poklicnega upokojevanja po veljavnem ZPIZ-2   

     in posledične težave pri upokojevanju vojaških oseb 
 

Zveza:      Zakon o poklicnem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v povezavi z Zakonom o obrambi  
 

 

Spoštovani, 
 

kot reprezentativen sindikat v dejavnosti obrambe in v vojaških poklicih vojak, podčastnik in častnik 

vas želimo seznaniti s težavami pripadnikov Slovenske vojske s katerimi se srečujemo zaradi po 

našem mnenju zgrešenega sistema poklicnega upokojevanja, ki je ob upokojevanju in do vojaških 

oseb še posebej, popolnoma zgrešen in nepravičen ter po našem mnenju v nasprotju z Ustavo RS, 

najmanj zaradi neenake obravnave pred zakoni in je zato nujno, da se nemudoma popravi. 
 

Vojaške osebe v veljavnem sistemu poklicnega upokojevanja ob upokojitvi niti teoretično nikoli ne 

morejo doseči polne odmere starostne pokojnine, upokojujejo pa se dvakrat prej, kot vsi delavci za 

katere delodajalci vplačujejo namenska sredstva za poklicno pokojnino v sklad obveznega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja. Prvič se predčasno poklicno upokojijo po uradni dolžnosti brez soglasja in 

drugič, ko se jim doba poklicne  pokojnine prevesi v dobo starostne pokojnine zaradi dodane dobe. Po 

starem sistemu upokojevanja bi to pomenilo dvojno beneficirano delovno dobo oz., kot da bi imeli v 

starem sistemu povečano dobo dvakrat po tri mesece, pri odmeri višine starostne pokojnine pa se bi 

štela le ena doba povečanja do predčasne starostne upokojitve in tako nikoli ne bi dosegli polne 

odmere, ker za drugo dobo po predčasni starostni upokojitvi nikakor ne morejo vplačati prispevkov v 

osnovno obvezno zavarovanje za polno odmero. 
 

V takšnem sistemu lahko delodajalci upravičeno zahtevajo ukinitev poklicnega upokojevanja, ker 

le to ni potrebno, saj se delavci, ki opravljajo težak poklic že tako predčasno upokojijo zaradi dodane 

dobe in poklicne pokojnine sploh ne potrebujejo. Vplačevanje sredstev v II. pokojninski steber z 

delodajalske strani ne služi namenu vplačevanja poklicnega upokojevanja v škodo delavcev, ki se 

upokojijo predčasno starostno, ko še nimajo dopolnjenih 40 let zavarovalne dobe. Predčasno starostno 

se upokojijo zaradi dodane dobe, vendar zato prejmejo občutno nižjo pokojnino. Ob dvigu 

privarčevanih sredstev pa plačajo davek na dohodek in teh sredstev ne morejo uporabiti za dvig 

pokojninske dobe in s tem dvig pokojnine na raven polne odmere, ker bi si z dokupom dobe prislužili 

odbitke (maluse) v svojo škodo in poleg vsega navedenega še nižjo odmero. Zaradi prištete četrtine 

obdobja vplačevanja v obvezno dodatno zavarovanje pri ugotavljanju pogojev za "predčasno" 

starostno upokojitev, je odmera predčasne starostne pokojnine zaradi neupoštevanja dodane dobe 

toliko nižja, da s strani delodajalcev vplačevana namensko privarčevana sredstva za poklicno 

pokojnino ne bi zadoščala niti za pokritje polovice manjka s sklenitvijo police za pokojninsko rento ob 

predčasni starostni upokojitvi, ob predpostavki, če se delavec pred tem ne bi poklicno upokojil.  

 

Vojaške osebe ne morejo računati niti na pokritje polovice manjka v višini starostne pokojnine, od 

predčasne do polne starostne pokojnine z rentno pokojnino, ker jim je delodajalec dolžan po uradni 
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dolžnosti prekiniti delovno razmerje, ko izpolnijo pogoje za poklicno upokojitev. Izjeme za vojaške 

osebe iz ZPIZ-2, da si te po opravljanju vojaške službe najmanj 10 let privarčevana sredstva lahko 

izplačajo, pa Kapitalska družba kot izvajalec po našem mnenju nezakonito noče izvajati. Z 

izplačili, bi si vojaške osebe podaljšale možnost dela vsaj tako dolgo, kot v starem sistemu pred 2013. 
 

Odpuščene vojaške osebe si lahko zaradi opravljanja težkega poklica na stara leta iščejo novo 

službo ali se poklicno upokojijo na osnovi ZPIZ-2 ob koncu leta v katerem izpolnijo pogoje za 

poklicno upokojitev, torej pred predčasno starostno upokojitvijo za obdobje poklicne upokojitve, in ne 

kot to določa specialen Zakon o obrambi ob izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev (s polno 

odmero).  Da je vojaški poklic težak je nedvomna ustavna materija, ki jo določa specialen Zakon o 

obrambi sprejet z 2/3 večino in je navadni zakon ZPIZ-2 ne bi smel spremeniti v škodo vojaških oseb. 

V SVS menimo, da ta določila ZPIZ-2 (413. člen) niso veljavna. Vojaških oseb ne ščiti niti Zakon o 

delovnih razmerjih pred prekinitvijo delovnega razmerja v zadnjih 5 letih pred izpolnitvijo pogojev 

za starostno upokojitev, saj ta zakon ščiti vse delavce pred odpuščanjem iz poslovnih razlogov, pri 

vojaških osebah pa gre za zakonski razlog in ne poslovni, torej te zaščite vojaške osebe nimajo. 
 

V podkrepitev vsega navedenega prilagamo okviren izračun pokojninske rente na osnovi dejanskih 

realnih podatkov enega izmed pripadnikov Slovenske vojske, ki mu je delovno razmerje prenehalo po 

zakonu 31.12.2013. V kolikor sistem upokojevanja vojaških oseb ostane nespremenjen izhaja iz 

izračunov za tega pripadnika Slovenske vojske, da bi odstotek vplačevanja v Sklad obveznega 

dodatnega zavarovanja za vojaške osebe moral biti določen v višini 17,15 %, z namenom, da bi 

vojaške osebe lahko prišle do polne starostne pokojnine ob predpostavki, da se jih ne bi poklicno 

upokojilo po uradni dolžnosti ob koncu leta v katerem izpolnijo pogoje za poklicno upokojitev. 
 

Prilagamo tudi prilogo s shematskim prikazom poklicnega upokojevanja po veljavnem ZPIZ-2 z 

uporabo pri zaposlenih v vojaških poklicih vojak, podčastnik in častnik ter pri vojaških uslužbencih.   
 

V Sindikatu vojakov Slovenije smo bili prisiljeni v pozivanje ob koncu lanskega leta odpuščenih 

pripadnikov Slovenske vojske, da gredo v tožbe zaradi nezakonitih odpovedi delovnega razmerja, ker 

ZPIZ-2 (413. člen) po našem mnenju ni spremenil specialnejših določil Zakona o obrambi (11. 

odstavek 92. člena), ki je bil sprejet (leta 2004, ZObr-D) ob takrat predvidenem pokojninskem sistemu 

poklicnega upokojevanja, kateremu pa ZPIZ-2 ne sledi. ZPIZ-2 ne sledi niti namenu zakona, kot je 

obrazložen v poročevalcu DZ RS in po našem mnenju so bili poslanci več sklicev zavedeni ob 

sprejemanju pokojninske reforme, saj je "predčasno" starostno upokojevanje in s tem "dvojna 

beneficija" bila zamolčana oz. prikrita in takšna kot je sprejeta v neskladju z predstavljenim 

namenom sprejemanih zakonov ZPIZ-a. Sam namen poklicnega upokojevanja se spreminja z uvedbo 

predčasnega starostnega upokojevanja, ki onemogoča poklicno upokojevanje v času pred starostno 

upokojitvijo s polno odmero starostne pokojnine, kot je to bilo v času "beneficirane delovne dobe". Z 

uvedbo predčasnega starostnega upokojevanja obdobje poklicne upokojitve nastopi za celotno dodano 

dobo (četrtino dobe obveznega dodatnega zavarovanja) prej in sedaj imamo uzakonjeno dvojno 

predčasno upokojevanje, ki je v kombinaciji z upokojevanjem po zakonu za vojaške osebe pogubno.  
 

V Sindikatu vojakov Slovenije pričakujemo, da se bo v naslednjem mesecu ali dveh več desetim 

odpuščenim iz Slovenske vojske 31.12.2013, pridružilo še več sto pripadnikov Slovenke vojske (po 

grobi oceni med 400 in 500). Ministrstvo za obrambo je dolžno in na tem tudi pospešeno dela, po 

uradni dolžnosti na osnovi zakona (ZPIZ-2, 413. člen) nemudoma po pridobljenem izračunu o 

izpolnitvi pogojev za poklicno upokojitev od izvajalca poklicnega upokojevanja Kapitalske družbe 

vsem pripadnikom Slovenske vojske, ki letos ali drugo leto izpolnijo pogoje za predčasno starostno 

upokojitev, ko še nimajo dopolnjenih 40 let zavarovalne dobe zaradi dodane dobe, prekiniti delovno 

razmerje za delo na obrambnem področju, saj so ti pripadniki verjetno oz. zagotovo (na osnovi 13 

letnega vplačevanja v SODPZ)  izpolnili pogoje za poklicno upokojitev že v letu 2013 ali že celo v 

letu 2012, ko še ZPIZ-2 ni veljal, saj imajo privarčevanih sredstev za približno dve do dve in pol leti 

prejemanja poklicne pokojnine.  

 

Dejansko se bodo odpuščali pripadniki Slovenke vojske, ki jim do polne delovne dobe vplačevanih 

prispevkov manjka okrog 6 do 7 let. V času prejemanja poklicne pokojnine bodo zvišali dobo 
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vplačevanih prispevkov za dve in pol do tri leta, a bodo še vedno imeli zelo nizko odmero starostne 

pokojnine, ki smo jo v tem dopisu poimenovali "predčasna" starostna pokojnina, ki jo dejansko uvaja 

veljaven ZPIZ-2. O še eni anomaliji novega pokojninskega sistema, da bodo za nekaj mesecev 

poklicno upokojeni prejemali nad 5.000 EUR pa vse do preko 10.000 EUR poklicne pokojnine in 

posledično plačali visok davek raje ne bi tukaj razlagali in to bo doletelo vse, ki se bodo za poklicno 

upokojitev odločili nekaj mesecev pred izpolnitvijo pogojev za starostno upokojitev, saj je po ZPIZ-2 

dopustno iz privarčevanih sredstev poklicno pokojnino izplačevati le do izpolnitve pogojev za 

starostno upokojitev, sredstev pa se ne da deliti, da bi se z del porabil za sklenitev rentne police.   
 

Do odpuščanj v Slovenski vojski prihaja zaradi zgrešenega sistema poklicnega upokojevanja, ki 

ga je uveljavil ZPIZ-2. V veljavnem sistemu poklicnega upokojevanja se namenska sredstva, ki jih je 

zaradi opravljanja težkega poklica delavcem dolžan na njihove račune pri izvajalcu poklicnega 

zavarovanja Kapitalski družbi vplačevati delodajalec, ne porabijo za namen za katerega se varčujejo.  
 

Zaradi po našem mnenju zgrešenega sistema poklicnega upokojevanja so prikrajšani delavci, ker jim 

zakon ZPIZ-2 ne omogoča porabe privarčevanih sredstev za zapolnitev verzeli v obdobju prejšnje 

upokojitve. Vojaške osebe so zaradi tega z danes veljavno zakonodajo večkrat kaznovane, ker 

opravljajo vojaški poklic za državo, ki jim to vrača na mačehovski način. 
 

Želeli bi vas opozoriti tudi na ugotovljeno nedvomno slabo stran po našem mnenju zgrešene 

pokojninske reforme, saj je vsakokratni vladajoči strukturi z zakonom omogočeno prilagajanje 

dejanske dodane dobe, torej obdobja poklicne upokojitve, s potrjevanjem Pokojninskega načrta, 

Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja preko prilagajanja odstotka vplačevanja v 

sklad mimo Državnega zbora Republike Slovenije. Ta odstotek je bil do sedaj prenizek za dosego 

učinkov, kot jih je dajala doba s povečanjem v starem sistemu "beneficirane delovne dobe" in nedavno 

se je še znižal, po našem mnenju zaradi obrazloženo zgrešenega sistema upokojevanja upravičeno. 
 

Resorno pristojnemu Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo že 

predlagali elegantno rešitev nastale situacije na način, da se vojaškim osebam omogoči dokup 

zavarovalne dobe, torej dobe vplačevanih prispevkov brez odbitkov (malusov),  saj bi se na ta način 

namensko privarčevana sredstva pripadnikov Slovenske vojske v zadnjih 13. letih porabila skladno z 

namenom za katerega so se zbirala. Ta rešitev pride v poštev le pri nekaj deset že odpuščenih 

pripadnikih Slovenske vojske. Za vse ostale, ki jim bo verjetno v kratkem prenehalo delovno razmerje 

na obrambnem področju pa je potrebno sistem poklicnega upokojevanja urediti drugače sistemsko in 

to pred njihovo prekinitvijo delovnega razmerja ali začasno le te ustaviti, saj danes veljaven sistem ni 

in ne more biti sprejemljiv, ker ne sledi osnovnemu namenu poklicnega upokojevanja. 
 

V kolikor smo v tem dopisu nejasni zaradi obsega ter zahtevnosti problematike, smo pripravljeni 

podrobneje obrazložiti pomanjkljivosti poklicnega upokojevanja zainteresiranim. V upanju, da boste 

vzeli na znanje opozorjeno in nemudoma pristopili k reševanju opisanega vas lepo pozdravljamo. 
 

S spoštovanjem, 

 Gvido Novak                                                                                                                   

p r e d s e d n i k 
 

 

Priloge:  

– Izračuni za pripadnika SV, ki kažejo na potrebo po vplačevanju v SODPZ v višini 17,15 %; 

– Shematski prikaz poklicnega upokojevanja po veljavnem ZPIZ-2 z uporabo pri zaposlenih v 

vojaških poklicih vojak, podčastnik in častnik ter pri vojaških uslužbencih. 
 

Poslano z e-pošto: 

– naslovnikom;  

– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Kapitalska družba, d.d., Modra zavarovalnica; 

– KNSS – Neodvisnost in delojemalske organizacije – sindikati; 

– delodajalske organizacije; 

– Vrhovni poveljnik obrambnih sil, Generalštab Slovenske vojske, Odbor za obrambo DZ RS; 

– objava na spletni strani SVS, arhiv. 
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