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Informacija Kapitalske družbe o poklicnem upokojevanju zavarovancev MORS

Odziv Kapitalske družbe na zavajajoče trditve Sektorja za pravne zadeve Generalštaba Slovenske vojske.

V povezavah spodaj objavljamo informaciji v zvezi z upokojevanjem pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.

Informaciji sta diametralno nasprotujoči v delu o pristojnosti za ugotavljanje izpolnitve pogojev za starostno upokojitev,

kar je v primeru prekinitev delovnega razmerja pripadnikom ob koncu lanskega leta najbolj sporno.

Sindikat vojakov Slovenije je obvestil Kapitalsko družbo o objavi zavajajoče informacije Sektorja za pravne zadeve

Generalštaba na internih spletnih straneh Ministrstva za obrambo in Kapitalska družba se je odzvala ter Sindikatu

vojakov Slovenije poslala njihovo pojasnilo v zvezi s poklicnim upokojevanjem zavarovancev MORS. Informacija je

objavljena tudi na njihovi spletni strani v povezavi:

Poklicno upokojevanje zavarovancev MORS

V Sindikatu vojakov Slovenije smo bili ogorčeni nad prikazovanjem Kapitalske družbe, kot odgovorne za morebitne

nepravilnosti v zvezi z ugotavljanjem pogojev za starostno upokojitev s strani Sektorja za pravne zadeve Generalštaba

ter posledične prekinitve delovnih razmerij, saj smo vedeli, da je Kapitalska družba opozorila Ministrstvo za obrambo o

tem, da so podatki o pripadnikih Slovenske vojske le informativne narave in, da ne morejo predstavljati pravne podlage

za prekinitve delovnih razmerij po Zakonu o obrambi in zato smo o zavajajočih trditvah na internih spletnih straneh

obvestili Kapitalsko družbo. Kapitalska družbe je ministrstvo opozorila tudi na neverodostojne podatke o pogojih za

starostno upokojitev, ker so temeljili na Pokojninskem načrtu sprejetem na lani že neveljavnem zakonu (ZPIZ-1).

Ministrstvo za obrambo opozorjenega ni upoštevalo in po mnenju SVS nezakonito prekinilo delovno razmerje nekaj

pripadnikom SV, še več pa je bilo zavedenih in v tej zavedenosti ter v želji po napredovanju v činu ob upokojitvi so po

nasvetu podali prošnjo za sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Podoben dopis Generalštaba o potrebni prošnji za

prekinitev delovnega kot je spodaj objavljen in velja za letos, je bil izdan tudi v lanski jeseni in nekateri pripadniki so

mu sledili ("nasedli") ter podpisali sporazumno prekinitev delovnega razmerja.

V kolikor želijo zavedeni pripadniki še delati v Slovenski vojski kljub podpisanemu sporazumu o prekinitvi delovnega

razmerja se lahko obrnejo na Sindikat vojakov Slovenije in po sodni poti jim bomo pomagali , da se vrnejo na delo v

Slovensko vojsko in prejmejo plačo za sporno obdobje brez službe.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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