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Zadeva:  Prošnja za sklic sestanka bivših pripadnikov Slovenske vojske 
 

 

Spoštovani, 
 

 

na osnovi nedavnih telefonskih pogovorov v zvezi z upokojevanjem pripadnikov Slovenske vojske, ki 

jim je bilo prekinjeno delovno razmerje na obrambnem področju ob koncu lanskega leta se obračamo 

na vas s prošnjo za sklic sestanka bivših pripadnikov Slovenske vojske, ki ste jim prekinili delovno 

razmerje z dnem 31.12.2013 zaradi izpolnitve pogojev za starostno upokojitev v lanskem letu. 

 

Na SVS se je obrnilo nekaj od omenjenih pripadnikov, članov SVS z mnogimi vprašanji. V sindikatu 

se aktivno vključujemo v reševanje nastale situacije pri vseh odgovornih za pokojninski sistem na 

MDDSZ, ZPIZ, Kapitalski družbi in pri vas. Prišli smo do ugotovitev za katere menimo, da bi z njimi 

morali biti seznanjeni vsi bivši pripadniki Slovenske vojske, ki jim je bilo prekinjeno delovno 

razmerje in ne le člani SVS. V četrtek 9. 1. imamo tudi sestanek z državnim sekretarjem na Vladi RS 

Dušanom Kumrom na temo pomanjkljivosti poklicnega upokojevanja v povezavi z starostnim 

upokojevanjem in možnimi rešitvami "porodnih težav" novega sistema upokojevanja. 

 

Na sestanku bi bivšim pripadnikom obrazložili možne variante uporabe privarčevanih sredstev, ki so 

jim na razpolago že danes in morebitne nove do katerih v socialnem dialogu še lahko pridemo.  

 

Ker v sindikatu ne razpolagamo s podatki o omenjenih bivših pripadnikih (imamo le podatke o članih 

SVS) smo se obrnili na vas za sklic sestanka, ki bi ga izvedli v ponedeljek ob 10:00 uri v prostih 

MORS "amfiteater gimnazije" (preverjeno - prostor še ni zaseden), za odobritev uporabe katerih vas 

tudi naprošamo. Na sestanku bomo poskusili zagotoviti tudi prisotnost nekoga iz Kapitalske družbe in 

ZPIZ-a, ki nam bodo lahko podali aktualne informacije neposredno. Zavedamo se, da njihove 

udeležbe ne morete zagotoviti, ker niso več v delovnem razmerju pri ministrstvu, a po odzivih pri 

članih SVS je za takšen sestanek veliko zanimanje in v SVS verjamemo v množično udeležbo. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

Poslano z e-pošto: 

– naslovniku; 

– Roman Jakič, minister za obrambo;  

– imenovanim, MDDSZ, ZPIZ, Kapitalski družbi; 

– državni sekretar Vlade za socialni dialog, g. Dušan Kumer; 

– KNSS - Neodvisnost. 

– arhiv.  
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