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KSS je pozvala Državni zbor k ukrepanju zaradi nedopustne in neustavne ureditve poklicnega zavarovanja

Predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza in predsednika pristojnega Odbora za Delo, družino, socialne zadeve

in invalide Uroša Prikla ter vodjo poslanske skupine DESUS    Franca Juršo smo obvestili o po našem mnenju  nedopustni in neustavni ureditvi poklicnega zavarovanja  in jih  pozvali k ukrepanju . Jutrišnji  protestni shod  pred Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je  odraz nedopustne in neustavne ureditve , ki se izraža v protestu  zaradi nemoči delavcev  ob enostranskem krčenju njihovih pravic. Danes poslano pismo v Državni zbor objavljamo v izvirniku.

Način sprejemanja in samo nižanje prispevne stopnje za poklicne pokojnine  brez soglasja Ekonomsko socialnega

sveta in Odbora SODPZ se ne bi smelo zgoditi . Volja lastnikov pokojninskega sklada – zavarovancev ni bila

upoštevana, vlada je enostransko znižala pravice delavcem  brez dopuščenega sodnega varstva v uveljavljenem

sistemu sprejemanja pokojninskega načrta SODPZ. O pokojninah v Sloveniji odloča Kapitalska družba d.d. v predlogu

pokojninskega načrta, ki ga minister pristojen za delo le odobri v upravnem postopku brez vsebinske presoje, sodnega

varstva na Ustavnem sodišču zoper pokojninski načrt ni, kot je Ustavno sodišče že odločilo.

 

Ustava RS v 50. členu določa, da imajo državljani RS pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti,

vključno s pravico do pokojnine. Skrb in odgovornost za urejanje in delovanje pokojninskega zavarovanja je 

naložena državi  z istim členom ustave. Prepričani smo, da v RS veljavni predpisi, ki urejajo obvezno dodatno poklicno

zavarovanje (ZPIZ-1 in ZPIZ-2), to določajo v neskladju z določbami 50. člena Ustave RS zato, ker dopuščajo

urejanje  najpomembnejšega dela obveznega dodatnega poklicnega zavarovanja, določanje stopnje vplačevanja  v

SODPZ, njegovemu upravljavcu in izvajalcu  poklicnega upokojevanja Kapitalski družbi d.d., brez vednosti DZ

RS. Da upravljalec SODPZ in izvajalec poklicnega upokojevanja delniška družba, katere cilj poslovanja je dobiček, 

odloča o stopnji vplačevanja v SODPZ in dolžini upokojitve  v obveznem poklicnem zavarovanju je 

nesprejemljivo in neustavno.

Le v Sloveniji o pravicah iz delovnega razmerja odloča delniška družba, katere osnovni namen je čim višji dobiček. 

Uveljavljen sistem poklicnega zavarovanja je nedopusten  in v KSS smo prepričani, da je tudi neustaven , kot

je opisano in utemeljeno v pismu naslovljenem v Državni zbor in ga v povezavi spodaj objavljamo v izvirniku. V

pismu pozivamo poslance k ukrepanju.

 

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/

PRILOGA 1: Dopis KSS v DZ RS v zvezi z poklicnim zavarovanjem

PRILOGA 2: Dopis KSS v DZ RS v zvezi z poklicnim zavarovanjem
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