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ŠOKANTNO - Prikaz upokojevanja pripadnika Slovenske vojske na realnih podatkih o delovni dobi

V povezavi spodaj objavljamo tabelarni prikaz upokojevanja pripadnika Slovenske vojske, ki temelji na realnih

podatkih pripadnika za katerega na sodišču teče pravdni postopek zaradi izplačila privarčevanih sredstev po 5. odstavku

206. člena ZPIZ-2.

Iz prikazanega v tabeli izhaja, da bo pripadnik po 3. odstavku 204. člena ZPIZ-2 ob dopolnitvi starosti 55 let na datum

6. 7. 2024 imel skupne pokojninske dobe 41 let 3 mesece in 18 dni in na ta datum se bo lahko poklicno upokojil. Že

najmanj dve leti pred tem pa bo na osnovi 4. odstavka 27. člena v povezavi z 2. odstavkom 398. člena ZPIZ-2 dosegel

pogoje za starostno upokojitev. Kaj to pomeni za vse akterje, ki so vključeni v upokojevanje pripadnikov Slovenske

vojske verjetno danes še nikomur ni povsem jasno, zagotovo pa po veljavnih predpisih privarčevanih sredstev v SODPZ

za namen poklicne pokojnine ne bo uporabil nobeden pripadnik Slovenske vojske, ker se poklicna pokojnina izplačuje

do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev. Torej bo vsak pripadnik Slovenske vojske in vsi ostali delavci v

Sloveniji, ki opravljajo težka žela (bivša beneficija), dosegel pogoje za starostno upokojitev prej kot za poklicno

upokojitev in se nobeden nikoli ne bo poklicno upokojil.

Po pridobljenih realnih podatkih o dobi s povečanjem ter dodani dobi in dejanski dobi dela vzorčnega primera

pripadnika Slovenske vojske se je vsa absurdnost s strani SVS že opozorjenega o zgrešenem sistemu poklicnega

upokojevanja potrdila v celoti.

Za pripadnike Slovenske vojske je edina možnost, da se temu absurdu izognejo izplačilo privarčevanih sredstev po 5.

odstavku 206. člena ZPIZ-2 in na to bomo opozorili Kapitalsko družbo, da bodo ta člen dosledno izvajali in izplačevali

sredstva vsem ki bodo podali zahtevo za izplačilo, saj bodo v nasprotnem pripadniki Slovenske vojske v bodoče

prejemali odločbe o prekinitvah delovnega razmerja zaradi določb Zakona o obrambi zelo mladi in z zelo nizko odmero

starostne pokojnine trajno do smrti.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Shematski prikaz upokojevanja pripadnika SV
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