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Nekateri pripadniki SV prekinjajo koriščenje dopusta in se vračajo na delo

O prekinitvi delovnega razmerja v mesecu maju obveščeni pripadniki na osnovi telefonskih klicev iz Generalštaba

prekinjajo koriščenje dopusta in se vračajo na delo. Po telefonu jih obveščajo, da Generalštab preklicuje obvestila o

nameravani prekinitvi delovnega razmerja v mesecu maju. V SVS smo prepričani, da gre za vračanje pripadnikov na

delo velika zasluga ravno SVS.

Na osnovi včeraj pridobljenih informacij od članov SVS, ki smo jih preverili pri odgovornih na MORS, smo v SVS

izvedeli, da so iz Generalštaba včeraj več deset pripadnikov, ki so jih že obvestili o predvideni prekinitvi delovnega

razmerja, po telefonu seznanili, da preklicujejo obvestila o nameravani prekinitvi delovnega razmerja. Za nekaj

pripadnikov vemo zagotovo, da se vračajo iz koriščenja letnega dopusta in se vračajo na delo.

Po nam znanih podatkih bil naj bil razlog  za vračanje na delo postopek poklicnega upokojevanja , ki ga

nekonsistentno določa ZPIZ-2 in opozarjanja SVS na zgrešenost sistema poklicnega upokojevanja za vojaške osebe. V

SVS smo prepričani, da bi vse zadeve v zvezi z poklicnim upokojevanjem vojaških oseb tekle gladko, če nebi bilo SVS

in tožb že odpuščenih priapdnikov Slovenske vojske in za izplačilo privarčevanih sredstev še zaposlenim. Upokojevanje

bi teklo gladko a v neskladju z zakonskimi določili, na kar SVS opozarja že pol leta. Prvi znak, da lahko pride do

vračanja pripadnikov je bila ustavitev izvajanja postopkov upokojevanja na Kapitalski družbi, ki je pomenila potrditev

opozarjanj SVS. Po našem vedenju, pa so izbili sodu dno izračuni o izpolnitvi pogojev za poklicno upokojitev , ki jih

Kapitalska družba zaradi varovanja osebnih podatkov lahko izdela le na podlagi pisnega soglasja zavarovanca in je

priloga zahtevka za izračun pogojev za poklicno upokojitev. Teh zahtevkov pa pripadniki niso podali in pooblastil tudi

ne. Obvestila z datumom o izpolnitvi pogojev za poklicno upokojitev, ki jih je Kapitalska družba posredovala

Ministrstvu za obrambo so bili informativni in za pridobitev teh informativnih izračunov ima delodajalec in Kapitalaska

družba pooblastilo v zakonu (5. odstavek 204. čelna ZPIZ-2). Informativni izračuni pa ne morejo predstavljeti pravne

podlage za prekinitev dleovnega razmerja na osnovi Zakona o obrambi v povezavi z ZPIZ-2. Zato so nekateri

pripadniki prejeli še drugič obvestilo Kapitaske družbe z datumom izpolnitve pogojev za poklicno upokojitev, ki pa bi

lahko bili pravna podlaga za prekinitev dleovnega razmerja. Težava pa je v tem, da so ti izračuni izdelani na podlagi

zahteve Minsitrstva za obrambo, za kar pa ni zakonske podlage in je obdelava osebni podatkov in posredovnaje le teh

ministrstvu nezakonita, za kar pa so zagrožene zelo visoke kazne, preko 10.000 EUR. Včeraj je eden od pripadnikov v

sodelovanju z SVS že podal prijavo informacijski pooblaščenki zaradi kršitev Zakona o varovanju osebnih podatkov, o

ugotovitvah in o morebitnih globah bomo poročali...

Državni sekretar na Vladi Dušan Kumer, nam je včeraj pojasnil, da je včeraj bila obravnavana problematika poklicnega

upokojevanja vojaških oseb na Vladi RS. Njegovo pojasnilo v zvezi z telefonskimi obveščanji je bilo: "a si niste tega v

SVS želeli, da bi pripadniki lehko dlelai vsaj do konca leta" in res je, pri njem smo bili v tem letu večkrat in to je bila

ena od naših prošenj, ki ji je sedaj ugodeno. Pojasnil nam je tudi, da sta resorni ministrstvi za delo in obrambo dobili

nalogo, da s Kapitalsko družbo razrešita vse nejasnosti v zvezi z poklicnim upokojevanjem vojaških oseb in splošno. V

SVS se bojimo, da to ne bo možno, saj bodo po našem menju potrebne korenite spremembe in dopolnila ZPIZ-2 in

Zakona o obrambi ter Zakona o službi v Slovenski vojski.

V SVS se tudi bojimo, da pripadniki ne bodo obravnavani enako, saj se lahko zgodi, da bodo tisti, za katere je

ministrstvo že prejelo izračun (drugi - ne informativni) o izpolnitvi pogojev za poklicno upokojitev zakonito odpuščeni,

pa čeprav je izračun bil pridoblejn po nezakonitem postopki in s kršitvijo, ki jo je zagrešila Kapitalska družba. Tisti

pripadniki, ki pa tega drugega izračuna še niso prejeli pa bodo lahko delali dalje, a oboji so v enakem statusu.

V SVS upamo, da bo delodajalec toliko moder, da bo dopustil vsem že obveščenim o nameravini prekinitvi delovnega

razmerja delati še najmanj do konca tega leta, kakor dopušča Zakon o obrambi, in do razrešitve vseh nejasnosti v zvezi

z upokojevanjem, saj bodo kot napovedujejo mnogi iskali svojo pravico po sodni poti če bo potrebno.
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