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Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko zavarovanje ne bo več stran vržen denar

Kmalu ugodnejša odmera
pokojnine za več tisoč ljudi
Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko
zavarovanje bo znova štela v pokojninsko dobo
brez dokupa: Ta sprememba pokojninske
reforme iz leta 2013 bo začela veljati 1. januarja

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

2018.

LJUBLJANA � Gre za spremembo, ki jo je že od uveljavitve pokojninske reforme
leta 2013 zahtevala Zveza
svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Reforma je
namreč določila, da za pridobitev starostne pokojnine
ne more šteti doba, pridobljena s prostovoljno vključitvijo v obvezno zavarovanje.
Zaradi tega se je več tisoč
ljudi, ki so do konca leta
2012 v dobri veri, da bodo
imeli
višjo
pokojnino,
plačevali približno 60 evrov
na mesec, obrisalo pod nosom.

plačevali razliko
do
polnega
delovnega
časa.
Ker nova pokojninska reforma teh doplačil ni več
štela v starostno pokojnino,
je bila tem ljudem odmerjena predčasna pokojnina z
malusi. Politika je bila za
opozorila in zahteve sindikatov več let gluha, pritrdilo
jim ni niti ustavno sodišče,
saj da je pomembnejša stabilnost javnih financ.
Septembra letos sta sindikatom prisluhnili kolicijski stranki Desus in SD, ki
sta sprožili zakonodajno
proceduro za spremembo
način sami

V
pokojninske reforme.
četrtek zvečer je v državnem
zboru spremembo, ki določa, da bo prostovoljna
vključitev v zavarovanje ponovno štela v pokojninsko
dobo brez dokupa, podprlo
64 poslancev.
Druga sprememba v noveli določa, da bo Zavod za
pokojninsko in invalidsko
zavarovanje obvestil zavarovance, če jim delodajalec ne
plačuje prispevkov.

Zavarovanci morajo
zahtevati novo
odmero
Na odločitev državnega
zbora se je odzvala predsednica ZSSS Lidija Jerkič:
"Na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije smo seveda

zadovoljni, daje končno tudi politika razumela vsebino
naše zahteve za odpravo nerazumnih in nesprejemljivih posledic pred leti sprejetega zakona. Zdaj je najpomembnejše, da zavarovanke
zavarovanci
in
možnost uveljavijo in zahtevajo novo odmero pokojnine!"
ZSSS posebej opozarja
tiste, ki so bili v preteklih
v
petih letih prisiljeni
predčasno upokojitev, da
morajo po objavi novele pokojninskega zakona v uradnem listu sami zahtevati
ponovno odmero ugodnejše
starostne pokojnine.
JANA KREBELJ

Sprememba
po petih letih
V ta sistem prostovoljnega obveznega pokojninskega zavarovanja so se običajno vključevali posamezniki,
katerih delodajalec je šel v
stečaj. Da ne bi izgubili dragocenih let, so si sami doplačevali pokojninsko dobo, dokler niso našli nove
zaposlitve. Te možnosti so
se oprijeli tudi starejši delavci, ki po izgubi zaposlitve
niso mogli več upati na novo, do polne upokojitve pa
jim je manjkalo le še nekaj
let. Tudi delavci, zaposleni
za krajši delovni čas (med
takšnimi so bili številni prodajalci), so si na takšen

Zavarovanci, ki so bili oškodovani, morajo zahtevati novo odmero.

