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Misija nemogoče POKLICNO UPOKOJEVANJE VOJAKOV

Iz spodaj objavljenih dokumentov ZPIZ-a in KAD-a izhaja, da se nobeden pripadnik SV, razen vojakov po prekinitvi

delovnega razmerja ob dopolnitvi 45 let starosti ali ob izteku pogodbe za določen čas, ne bo mogel poklicno upokojiti.

Več desetim pripadnikom je 31.12.2013 na osnovi odločbe Ministrstva za obrambo prenehalo delovno razmerje. V SVS

smo trdno prepričani, da so te prekinitve delovnega razmerja nezakonite.

V SVS smo na osnovi dokumentov v povezavi spodaj prišli do zanimivih ugotovitev. Enake dokumente, kot so

objavljeni so prejeli vsi pripadniki Slovenske vojske, ki jim je zaradi izpolnitve pogojev za starostno upokojitev

prenehalo delovno razmerje ob koncu lanskega leta.

Ugotovitve, do katerih smo prišli v SVS na osnovi spodaj objavljenih dokumentov so naslednje:

1. vsem pripadnikom, ki jim je bilo prekinjeno delovno razmerje ob koncu lanskega leta na osnovi 92. člena Zakona

o obrambi v povezavi z 413. členom ZPIZ-2 jim je bilo delovno razmerje prekinjeno nezakonito;

2. odstotek vplačevanja  v Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki je bil do nedavnega 10,55%

je prenizek. % odstotek bi moral biti občutno višji, nekje okrog 18%;

3. zahtevek za izplačilo privarčevanih sredstev  pripadnikov SV, članov SVS je popolnoma upravičen , saj bodo

vsi pripadniki dosegli pogoje za starostno upokojitev pred pogoji za poklicno upokojitev in denarja sploh ne

bodo potrebovali ob upokojevanju, kot ga niso potrebovali nedavno odpuščeni pripadniki;

4. zaradi starostne upokojitve brez polne pokojninske dobe 40 let bodo pripadniki imeli občutno nižje starostne

pokojnine, nekje od 100 EUR do 300 EUR mesečno;

5. podobna situacija glede poklicnega upokojevanja, kot je doletela pripadnike Slovenske vojske, bo doletela vse

delavce ob upokojevanju, ki opravljajo težavne poklice (bivša beneficija).

Ostale ugotovitve SVS v zvezi z poklicnim upokojevanjem pa bodo predstavljene na novinarski konferenci v

ponedeljek 13. januarja, po sestanku z odpuščenimi pripadniki Slovenske vojske, saj menimo, da je o ugotovljenih

pomanjkljivostih potrebno obvestiti širšo strokovno in ostalo javnost. O ugotovljenem ter objavljenimi dokumenti smo

že seznanili odgovorne, državna sekretarja za socialni dialog Vlade g. Dušana Kumra in Ministrstva za delo, družino in

socialne zadeve g. Miloša Pavlico ter državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu g. Zorana Klemenčiča.

Vseh ugotovitev SVS še ne more objaviti zaradi potrebe po njihovi potrditvi z odvetnikom SVS, ki je že dokončal

osnutek tožbe zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja danes že bivšim pripadnikom. Drug razlog, zaradi

katerega ne moremo objaviti vseh ugotovitev pa je zaščita pravic odpuščenih pripadnikov.

Ob tej priložnosti pa pozivamo vse pripadnike Slovenske vojske, ki jim je prenehalo delovno razmerje ob koncu

lanskega leta in tiste, ki so že prejeli obvestilo, da bodo izpolnili pogoje za starostno upokojitev v letošnjem letu, torej

2014, da se udeležijo posveta  SVS s predstavniki KAD-a, ZPIZ-a in Modre zavarovalnice v ponedeljek ob 09:00 uri

kot je že sklican. Vse člane SVS pa pozivamo, da o tukaj objavljenem in predvsem o sestanku v ponedeljek obvestijo

vse pripadnike pred upokojitvijo.

V SVS smo prepričani v to, da so odločbe o prenehanju delovnega razmerja nezakonite in tudi rešitev za ponovno

zaposlitev vseh danes bivših pripadnikov smo že našli, vendar morajo vsi posamezniki zaščititi svoje pravice z sodnim

varstvom, saj bodo v nasprotnem odločbe o prenehanju delovnega razmerja postale pravnomočne in jih Ministrstvo za

obrambo ne bo več moglo zaposliti po ugotovljeni nezakonitosti odločb. Sodno je potrebno zaščititi pravice tudi zaradi

zaščite pred morebitnim izigranjem s strani obrambnega ministrstva, lahko pa se zgodi, da bodo tožbe v nekaj dneh

umaknjene, ker za njih ne bo več potrebe zaradi poprave napake s strani Ministrstva za obrambo in ponovne zaposlitve

danes bivših pripadnikov Slovenske vojske.
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