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Ponoven poziv k oddaji dokumentacije za izplačilo privarčevanih sredstev iz II. pokojninskega stebra z dodatno

obrazložitvijo - do 12. februarja

Danes veljaven pokojninski sistem pripadnikom Slovenske vojske ne omogoča porabe privarčevanih sredstev iz II.

pokojninskega stebra (SODPZ) za dokup dobe z namenom polne odmere starostne pokojnine, saj nam je Ministrstvo za

obrambo dolžno prekiniti delovno razmerje ob koncu leta v katerem dopolnimo pogoje za poklicno upokojitev.

Posledično imamo vojaške osebe nižjo starostno pokojnino za 100 EUR do 300 EUR, ker se nam dodana doba (12/15 -

nadomestilo za bivšo beneficijo) ne upošteva pri odmeri višine starostne pokojnine. Obdobje poklicne upokojitve pred

starostno pa na to dejstvo ne vpliva, oziroma nam dvig privarčevanih sredstev in s tem odpoved pravicam iz naslova

poklicnega zavarovanja omogoča doseči pogoje za starostno upokojitev kasneje in zato lahko delamo dlje, saj se z

dvigom sredstev odpovemo dodani dobi, ki je pravica iz naslova poklicnega zavarovanja.

Da obdobje prejšnje upokojitve "bivše beneficije" zamenjuje obdobje dodane dobe jasno izhaja iz 

Shematskega prikaza upokojevanja težavnih poklicev pred, želeno in po ZPIZ-2 z uporabo pri vojaških osebah.

Da privarčevanih sredstev ne moremo namensko uporabiti za boljšo odmero višine starostne pokojnine kot pripada

drugim državljanom izhaja iz dejstva, da bomo privarčevana sredstva uporabili za poklicno pokojnino v katero  bomo

vojaške osebe prisiljene ob prekinitvi delovnega razmerja, ko bomo izpolnili pogoje za poklicno upokojitev.

Tudi če bi privarčevana sredstva prenesli na sklad prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, bi ta sredstva po

sklenjeni polici za rentno izplačevanje prenešenih sredstev bila obdavčena ob izplačilih mesečnih rent, kot so

obdavčena privarčevana sredstva ob izplačilu v enkratnem znesku. Ta možnost prenosa privarčevanih sredstev je dana

le tistim pripadnikom, ki dosežejo pogoje za starostno upokojitev pred pogoji za poklicno upokojitev, ker je pokojninski

načrt SODPZ bil tako pozno sprejet in ministrstvo še do danes nima izračunov o izpolnjevanju pogojev za poklicno

upokojitev. To bi lahko naredili nedavno odpuščeni pripadniki, vendar v veliko svojo škodo, saj lahko s privarčevanimi

sredstvi sklenejo polico za mesečno rento, ki nadomesti manjko starostne pokojnine le nekje do polovice, torej če je

starostna pokojnina nižja zaradi predčasne upokojitve 200 EUR se lahko v takšnem primeru z vsemi privarčevanimi

sredstvi, ki se brezplačno prenesejo v prostovoljni pokojninski sklad sklene doživljenska polica za mesečno rento v

višini 100 EUR (po odbitem davku).

Na opozorilo SVS  pri vseh akterjih upokojevanja v RS, da je možno po ZPIZ-2 za vse, ki se jim je vplačevalo v sklad

obveznega dodatnega zavarovanja dokupiti dobo vplačevanih prispevkov za dvig višine odmerjene starostne pokojnine

s privarčevanimi sredstvi tudi če se v sklad ne vplačuje 16 let za moške in 15 let za ženske in to še pod ugodnejšimi

pogoji kot splošno, so nam po sestanku v torek 21.1. do sedaj neuradno pritrdili. Vodja Sektorja za pokojnine in pravice

iz dela dr. Andraž Rangus je SVS dan po sestanku z e-poštnim sporočilom obvestil, da so bile na sestanku sprejete

odločitve v zvezi z opozorjenim s strani SVS in, da bodo po temeljiti proučitvi nastale situacije iz Ministrstva za delo,

družino, socialne zadeve in enake možnosti podali ustrezna pojasnila. Neuradno pa smo izvedeli, da bo takšen dokup

možen, ker ga določa ZPIZ-2. Ker so nedavne odpustitve v Slovenski vojski presenetile vse skupaj se ni vedelo oz. so

vsi akterji spregledali, da je to možno in vprašanje je, ali bi to sploh kdaj bilo možno, če iz SVS na to nebi opozorili.

Vse navedeno so samo dodatni razlogi za sprejetje odločitve pripadnikov Slovenske vojske, ki so 10 let opravljali

vojaško službo ZA izplačilo privarčevanih sredstev , saj se odmera višine predčasne starostne pokojnine nedavno

odpuščenim pripadnikom giblje okrog 52% pokojninske osnove (povprečje neto plače 24 let).  Z izplačilom

privarčevanih sredstev se vojaške osebe izognejo nasilni prekinitvi delovnega razmerja in jim je zaradi izbrisa

dodane dobe dana možnost dela do starostne upokojitve s polno odmero. Še vedno pa bo za vojaške osebe, ki si

privarčevana sredstva izplačajo, možna nekoliko prejšnja upokojitev, ker se v SODPZ nemoteno vplačuje tudi po

izplačilu privarčevanih sredstev, ker le to temelji na opravljanju dela na delovnem mestu za katerega je delodajalec

dolžan delavcu vplačevati sredstva v SODPZ.

Zaradi danes znanih postopkov upokojevanja in vseh učinkov poklicnega upokojevanja ter dviga privarčevanih sredstev

SVS svetuje vsem pripadnikom, ki želijo delati dlje in čim dlje prejemati polno plačo namesto mizerne pokojnine, ter

imeti polno starostno pokojnino, da se odločijo za dvig privarčevanih sredstev . To je še posebej priporočljivo za tiste

pripadnike, ki letos ali drugo leto izpolnijo pogoje za starostno ali poklicno upokojitev, to pa velja enako za tiste, ki te

pogoje izpolnite v letu 2016 in vse druge pripadnike.

 

Hipotetični primer pripadnika, ki izpolni pogoje za starostno upokojitev decembra 2015 nam pove, da bi Ministrstvo za

Page 1/�2

http://www.sindikatvojakov.si/slike/files/za-svs-je-sistem-poklicnega-upokojevanja-po-veljavnem-zpiz-2-zgresen-3.pdf


obrambo takšnemu pripadniku moralo prekiniti delovno razmerje že ob koncu leta 2013 po uradni dolžnosti na osnovi

Zakona o obrambi in po naših informacijah mu bodo izdali odločbo o prenehanju delovnega razmerja takoj, ko bodo od

Kapitalske družbe prejeli datum izpolnitve pogoja za poklicno upokojitev, ti izračuni pa se za vse pričakujejo v

naslednjem mesecu ali dveh.. Pripadnik, ki izpolni pogoje za predčasno starostno upokojitev (z upoštevanjem dodane

dobe) v decembru 2015 je zagotovo izpolnil pogoje za poklicno upokojitev v letu 2013 zato, ker ima zagotovo dovolj

privarčevanih sredstev za prejemanj poklicne pokojnine najmanj za dve leti, kar pa je ključen pogoj za izpolnitev

pogojev za poklicno upokojitev in prenehanje delovnega razmerja že v letu 2013.

V povezavi na Poziv pripadnikom  je opisano kaj je potrebno storiti za podajo zahtevka za izplačilo privarčevanih

sredstev, na žalost preko odvetnika SVS, ker Kapitalska družba ne želi izvajati 5. odstavka 206. člena ZPIZ-2, ki daje

pripadnikom možnost izbire do poklicne upokojitve, saj celoten sistem upokojevanja temelji na "politiki" kaznovanja in

nagrajevanja, tisti, ki delajo dlje so za to nagrajeni in tisti, ki delajo manj so za to kaznovani, odločitev pa je prepuščena

posamezniku, ki se lahko sam odloči glede na njegovo psihofizično stanje, in ta odločitev je po ZPIZ-2 možna tudi za

pripadnike Slovenske vojske, vendar je Kapitalska družba ne spoštuje s tem, ko ne želi izvajati zakona.

Naslednji seznam pripadnikov bomo v potrditev opravljanja 10 let opravljanja vojaške službe posredovali na

Generalštab 12. februarja in vsi, za katere bo dokumentacija za izplačilo prispela do odvetnika SVS Petra Kosa do 12.

februarja, bodo na seznamu in po prejetem odgovoru bo za njih podana zahteva za izplačilo na Kapitalsko družbo, v

primeru potrebe pa tudi vložena tožba, brez stroškov za pripadnike.

V SVS se kot sindikat  v boju za pravice vojaških oseb v zvezi z upokojevanjem počutimo osamljeni. Drugi sindikati

se po našem vedenju ne vključujejo v zaščito pravic nedavno odpuščenih pripadnikov in tistih, ki jih to v kratkem čaka.

Sindikat Ministrstva za obrambo - SMO celo dela v škodo pripadnikov, saj je njihov predsednik Darko Milenkovič, kot

predstavnik zavarovancev (vseh pripadnikov Slovenske vojske) in ZSSS v Odboru Sklada obveznega dodatnega

zavarovanja pri Kapitalski družbi, kot član Odbora sodeloval na seji, kjer je bil po mnenju SVS sprejet nezakonit

sklep in s katerim je Darko Milenkovič soglašal , saj iz zapisnika seje (v povezavi spodaj)  izhaja, da sta oba sklepa

bila sprejeta soglasno. Omenjen Odbor je sprejel sklep, da se pripadnikom Slovenske vojske ne morejo izplačevati

privarčevana sredstva na podlagi socialnega dialoga (kjer SVS ni sodeloval), razen v primeru, da niso več v delovnem

razmerju pri Ministrstvu za obrambo. V sklepu ni niti omenjen zakon, ki določa izjemo za pripadnike Slovenske vojske.

Po drugi strani pa eden pripadnik, član SMO toži Kapitalsko družbo  za izplačilo privarčevanih sredstev in to SMO

ciklično propagira v istem članku 24. novembra in 9. januarja Torej predsednik SMO podpira tožbo, ki je v nasprotju

s sklepom s katerim je soglašal in ta je v škodo vseh pripadnikov Slovenske vojske.

V SVS se sprašujemo, kdaj bodo pripadniki Slovenske vojske spregledali dvojno igro SMO  in kdo se dejansko in

iskreno bori za njih.

Člane SVS naprošamo, da o tukaj opisanem obvestijo vse pripadnike Slovenske vojske in jim s temi informacijami

pomagajo pri odločanju v zvezi z njihovimi pravicami.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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