
Datum: 17.4.2014

Ministrstvo za delo se strinja s predlogom SVS o ukinitvi poklicnega upokojevanja za vojaške osebe - in

opozorilo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ne nasprotuje s strani SVS predlagani ukinitvi

poklicnega upokojevanja za vojaške osebe.

V povezavi spodaj se nahaja odgovor ministrstva, pristojnega za delovnega razmerja na podan predlog Sindikata

vojakov Slovenije , da se ukine poklicno upokojevanje za vojaške osebe iz več v predlogu naštetih in obrazloženih

razlogov.

Kot je zapisano v odgovoru:

resorno ministrstvo za pokojninski sistem ne nasprotuje ukinitvi poklicnega upokojevanja za vojaške osebe in odstopa v

nadaljnjo obravnavo predlog SVS Ministrstvu za obrambo - MORS.

Na MORS pa tudi podpirajo predlog SVS in zato lahko upravičeno pričakujemo, da bo pripravljen predlog sprememb in

dopolnitev Zakona o službi v Slovenski vojski, ki bo to področje uredil na novo. Predlog SVS je bil, da se z ukinitvijo

obveze vplačevanja prispevkov delodajalca v Sklad obveznega dodatnega zavarovanja ta obveza izpolnjuje v enakem

odstotku mesečno pri plači in se iz tega naslova plača poveča (trenutno za 9,35%)  zaradi opravljanja težkega dela in

plačila normalnega davka, ki ga je povišanega potrebno plačati ob prekinitvi delovnega razmerja v Slovenski vojski in

dvigu privarčevanih sredstev iz Sklada obveznega dodatnega zavarovanja.

V SVS nam pri realizaciji predlaganega predstavlja veliko neznanko samo še ravnanje drugih sindikatov, ki delujejo v

Slovenski vojski. Sindikat ministrstva za obrambo na sestankih s svojimi člani po naših podatkih razpravlja in razlaga

svojim članom, da se oni s predsednikom na čelu v Odboru SODPZ pri Kapitalski družbi borijo za možnost poklicnega

upokojevanja vojaških oseb, medtem ko Sindikat vojske, obrambe in zaščite razlaga, da se poklicni upokojitvi z

izplačilom privarčevanih sredstev ni kar tako za odreči vsemu kar izhaja iz poklicnega upokojevanja in izplačilo

odsvetujejo.

V SVS že do sedaj nismo razumeli početja ostalih sindikatov, saj v SVS nenehno opozarjamo, da je sistem poklicnega

upokojevanja zgrešen, kar je nedavno potrdila tudi Kapitalska družba z ustavitvijo postopkov izračunavanja pogojev za

poklicno upokojevanje. Zato se v SVS bojimo, da bo naš predlog kljub strinjanju resornega ministrstva za upokojevanje

propadel zaradi stališč in delovanja drugih sindikatov, ki imajo diametralno nasprotujoča stališča glede poklicnega

upokojevanja od SVS in njegovih članov, ki so se nedvomno izrekli za ukinitev poklicnega upokojevanja v obliki kot

velja danes.

Ob tej priložnosti bi želeli še opozoriti vse, ki jim bodo v naslednjem mesecu in kasneje prekinili delovno razmerje

zaradi izpolnitve pogojev za poklicno upokojitev, da so do sedaj vsi pripadniki Slovenske vojske, ki so prejeli odločbo o

prekinitvi delovnega razmerja prejeli tri odpravnine kot tisti, ki so podpisali sporazumno prekinitev delovnega razmerja.

Ponovno objavljamo (v povezavi spodaj že objavljeno odločbo o prenehanju delovnega razmerja enemu od

pripadnikov, ki ni podpisal sporazumne prekinitve delovnega razmerja in je na osnovi 3. točke izreka odločbe prejel tri

odpravnine in enako so jih prejeli vsi drugi do sedaj. 3. točka izreka odločbe:

Zato ponovno opozarjamo, da sporazumnih prekinitev delovnega razmerja ne podpisujete, saj bodo po zadnjih
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ugotovitvah SVS predvidene in napovedane prekinitve delovnega razmerja nezakonite in bo možno sodno varstvo ter

vrnitev na delo, a o tem več v naslednjem tednu, ker še nimamo vseh potrebnih podatkov za takšne trditve in jih še

pridobivamo.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Odgovor MDDSZ in odstop v reševanje predloga SVS na MORS

PRILOGA 2: Odločba o prenehanju delovnega razmerja pripadniku SV z 31 decembrom 2013
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