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Dodatna obrazložitev upokojevanja pripadnikov Slovenske vojske in podaljšanje roka za oddajo dokumentacije

odvetniku SVS

V SVS smo pretekle dni ugotovili, da si mnogi pripadniki Slovenske vojske niso vzeli dovolj časa, da bi proučili in v

zadostni meri razumeli sistem upokojevanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - 2 (ZPIZ-2). Zato

smo se odločili, da dodatno obrazložimo sistem upokojevanja pripadnikov Slovenske vojske in podaljšamo rok za

oddajo dokumentacije odvetniku SVS za vse, ki se mogoče še odločijo za izplačilo privarčevanih sredstev po prebrani

dodatni obrazložitvi.

Rok za oddajo dokumentacije odvetniku SVS, kot je opredeljen v pozivu podaljšujemo do 30. septembra. 

Po pretečenem roku pa bomo v SVS z odvetnikom začeli s postopki za izplačilo. Za podaljšanje roka smo se odločili

tudi zaradi že vložene tožbe v vzorčnem primeru, kjer čakamo na obravnavo na sodišču, podaljšan rok pa bistveno ne

vpliva na izvedbo drugih postopkov.

Kot dodatno obrazložitev objavljamo dva dokumenta iz katerih je jasno razviden sistem upokojevanja po ZPIZ-2. Prvi

dokument je shematski prikaz upokojevanja pripadnikov Slovenske vojske ob hipotetični predpostavki, da ZPIZ-2 nebi

bil sprejet in primerjava takšne hipotetične upokojitve z realno po ZPIZ-2 s poklicno upokojitvijo. Drugi dokument pa

je dialog predsednika SVS s članom SVS, ko mu je ta razlagal sistem upokojevanja ter učinke izplačila privarčevanih

sredstev iz SODPZ (bistvo je na tretji strani). Oba dokumenta sta dosegljiva na spodnjih povezavah.

Iz shematskega prikaza se lepo vidi, kaj se zgodi ob izplačilu privarčevanih sredstev iz SODPZ, ni poklicne upokojitve

in pripadnik lahko na ta način dela do redne upokojitve, ker prej ne izpolni pogojev za upokojitev po splošnih predpisih,

ko mu po Zakonu o obrambi preneha delovno razmerje na obrambnem področju. Po sistemu upokojevanja kot ga

imamo je predvidena poklicna upokojitev ko je privarčevanih sredstev v SODPZ dovolj, da lahko poklicni upokojenec

prejema poklicno pokojnino v isti višini kot bo prejemal redno pokojnino po redni upokojitvi, po tem, ko se mu v času

poklicne upokojitve od privarčevanih sredstev pred izplačilom poklicne pokojnine mesečno odvedejo vsi prispevki (kot

v času zaposlitve od plače). Torej si iz svojih privarčevanih sredstev vsak poklicni upokojenec sam vplačuje vse

prispevke, ki se drugače plačujejo od plače (prispevkov je 22,10 %).

Iz sheme se lepo vidi tudi prikrajšanje vseh delavcev, ki opravljajo delo na delovnih mestih, kjer so težji pogoji za

opravljanje dela, bivša beneficija. Danes še niso sprejeti podzakonski predpisi ZPIZ-2, na osnovi katerih bi bilo sploh

mogoče izračunati oz. upokojiti nekoga poklicno. Dejansko se čas dela vseh delavcev, ki so bili nekoč upravičeni do

beneficirane delovne dobe krepko podaljšuje, čas predčasne upokojitve se je več kot prepolovil z uveljavitvijo zakona

ZPIZ-2.

Mnogi pripadniki zamenjujejo sklad prostovoljnega in obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Za prvega

prostovoljnega sklene vsak posameznik polico zavarovanja in si sam vplačuje mesečne zneske  v višini kot jo določa

sklenjena polica. Za drugega obveznega pa je delodajalec dolžan vplačevati sredstva  v odstotku od plače

posameznika, in ta dolžnost izhaja iz opravljanja dela na delovnem mestu, kjer je bila po starem beneficija. Ta dolžnost

vplačevanja v SODPZ po izplačanih privarčevanih sredstvih v enkratnem znesku delodajalcu še vedno ostaja in ne drži

dezinformacija, da z izplačilom izstopiš iz SODPZ.

Bistvena razlika, ki je pomembna za razumevanje namembnosti obeh skladov in sistema upokojevanja pa je v tem, da je

prvi prostovoljni namenjen  temu, da posameznik, ki v njega sam  vplačuje sredstva prejema po redni upokojitvi

dodatek h pokojnini , katerega višina je odvisna od višine mesečno vplačevanega zneska in obdobja vplačevanja. Namen drugega obveznega sklada pa je  poklicno upokojevanje vseh zaposlenih na delovnih mestih, kjer so težji pogoji za opravljanje dela, bivša beneficija.

Na shematskem prikazu je prikazan tudi učinek prostovoljnega vplačevanja pripadnikov v SPDPZ, dejansko se ta

odraža v nekoliko višji pokojnini po redni upokojitvi.

Člane SVS pozivamo, da o objavljenem obvestijo druge pripadnike, ki še niso člani SVS.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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PRILOGA 1: Upokojevanje pripadnikov Slovenske vojske po ZPIZ - 2

PRILOGA 2: Re Poziv pripadnikom Slovenske vojske k oddaji dokumentacije odvetniku SVS
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