
Datum: 18.4.2014

Ministrstvo za delo je zaukazalo Zavodu za zaposlovanje, da pripadnikom SV ne smejo priznavati pravice do

nadomestila

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je Zavodu za zaposlovanje podobno kot Kapitalski družbi dalo navodila,

ki so po mnenju SVS v neskladju z Zakonom o urejanju trga dela. Ob tem je v obeh primerih dejansko zaukazalo, kako

ne smejo izvajati zakonskih določil za vojaške osebe.

V povezavah spodaj objavljamo vprašanja SVS v zvezi z priznavanje pravice do nadomestila za čas brezposelnosti

vojaškim osebam, ki se jim delovno razmerje prekine po uradni dolžnosti iz zakonskih razlogov. SVS je vprašanja

naslovil na Zavod za zaposlovanje, a odgovor je prejel od resornega ministrstva, ki ga tudi objavljamo v izvirniku.

Povzetek o priznavanju pravice do denarnega nadomestila za vojaške osebe, ki se jim delovno razmerje prekine po

uradni dolžnosti iz zakonskih razlogov bi bil:

1. delovno razmerje ni prekinejeno po volji delavca;

2. mnenje ministrstva je po mnenju SVS v neskladju z Zakonom o urejanju trga dela;

3. v SVS menimo, da imajo pripadniki pravico do nadomestila, ker so plačevali vse prispevke in niso ostali brez

službe po njihovi volji in bi želeli še delati, a nimajo zaposlitve;

4. nedopustno je oz. ni možno enačiti volje glede urejanja pokojnine in prekinitve delovnega razmerje, kar pa

mnenje ministrstva dejansko izenačuje:

5. na ministrstvu vprašanj SVS sploh niso razumeli, saj dejansko v mnenju ne odgovarjajo na njih, ampak

pojasnjujejo kako je z uveljavljanjem pravice javnih uslužbencem, ki se jim prekine delovno razmerje na podlagi

ZUJF-a. Tako odpuščeni javni uslužbenci imajo dosežene 40 let pokojninske dobe brez dokupa in polno odmero

starostne pokojnine in zato nikakor ne morejo biti izenačeni z vojaškimi osebami, ki še želijo delati do izpolnitve

pogojev za starostno upokojitev s polno starostno pokojnino.

Izenačevanje volje iz mnenja:

V SVS menimo in svetujemo, da se pripadniki, ki jim bo prekinjeno delovno razmerje iz zakonskih razlogov in še želijo

delati, da se prijavijo na Zavodu za zaposlovanje, saj zavod nima zakonske podlage, da takšnim pirpadnikom zavrne

denarno nadomestilo za čas brezposelnosti. Na ta način lahko odpuščeni pripadniki dosežejo polno odmero starostne

pokojnine z novo zaposlitvijo ali prejemanjem denarnega nadomestila, saj jim v tem času teče delovna doba in se jim

vplačujejo prispevki v I. pokojninski steber. Na ta način se lahko ublaži "udarec" predčasne starostne upokojitve, ki

doleti pripadnike Slovenske vojske ob izpolnitvi pogojev za poklicno upokojitev in zato nižjo starostno pokojnino za od

100 do 300 EUR.

Za vsa podrobna pojasnila v zvezi s prijavo na zavodu se posvetujte z SVS. Izgubiti nimate kaj, saj se je na Zavod za

zapsolovanje prijavil tudi bivši načelnik Generalštaba generalmajor Alojz Šteiner, o čemer so poročale Slovenske

novice že marca in objavljamo v spodnjih povezavah.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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