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POSLANSTVO
Sektor za vojaške zadeve MORS (SVZ) v sodelovanju s Službo za
kadrovske zadeve Sekretariata generalnega sekretarja in ostalimi
notranje organizacijskimi enotami ministrstva ter zunanjimi izvajalci
išče možnost prerazporeditve odhajajočih pripadnikov SV znotraj
državne uprave, zagotavlja informiranje pripadnikov o njihovih
pravicah, jim svetuje, kje in kako uveljaviti kakšno pravico ter jim
pomaga zagotavljati pravice, tako da je za odhajajočega pripadnika
odhod iz SV čim manj stresen in čim ugodnejši.
V okviru programov priprave za odhod organizira priprave za tiste
pripadnike SV, ki v tekočem letu izpolnijo pogoje za pridobitev pravice
do poklicne ali starostne pokojnine in jim preneha delo na obrambnem
področju.

KATEGORIJE UPRAVIČENIH DO PRIPRAV:
1. Vojak, ki je delal na ministrstvu najmanj 15 let in pogodbe o
zaposlitvi zaradi starosti 45 let ne more podaljšati,
2. podčastnik ali častnik, ki je delal na ministrstvu najmanj 20 let in se
mu izteče pogodba o zaposlitvi,
3. pripadnik, ki mu je zaradi posledic poškodbe pri delu ali poklicne
bolezni priznana invalidnost.
4. vojak, ki je delal na ministrstvu najmanj 10 let, pa pogodbe o
zaposlitvi ne more podaljšati zaradi zdravstvenih ali drugih
razlogov, ki niso posledica njegovega krivdnega ali drugega
neustreznega ravnanja.
5. pripadnik, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi, če vzrok za
prenehanje ni na njegovi strani (3.odst.94.čl. ZObr).
6. vojak, ki zaradi starosti 45 let pogodbe o zaposlitvi ne more
podaljšati (na ministrstvu delal manj kot 15 let).
7. Pripadniki SV, ki bodo v tekočem letu izpolnili pogoje za
pridobitev pravice do poklicne ali starostne pokojninePRIPRAVA NA UPOKOJITEV

PRIPRAVA NA UPOKOJITEV
Izvajamo preko dveh aktivnosti:
• Informativni dan
• 5-dnevni predupokojitveni seminar

INFORMATIVNI DAN

Enodnevna aktivnost v mesecu marcu ali aprilu.
Predstavniki Sektorja za vojaške zadeve, J1
GŠSV (kadrovskega sektorja), ZPIZ, Kapitalske
družbe in Modra zavarovalnica predstavijo pravice
in postopke ob upokojitvi in možnosti črpanja
sredstev iz skladov ZVPSJU in SODPZ.

PREDUPOKOJITVENI SEMINAR

Pet dnevna aktivnost v mesecu juniju.
Predupokojitveni seminarji se vedno izvajajo v za to primernem okolju,
ki omogoča ugodno »delovno klimo« ter sprejem večjega števila
udeležencev (počitniške kapacitete Pokljuka ali Debeli Rtič).

Na predupokojitvenih seminarjih vrhunski slovenski strokovnjaki s
področja gerontologije, zdrave prehrane, raznih odvisnosti, športa, kot
tudi odnosa do smrti in žalovanja, predstavijo udeležencem pasti in
priložnosti, ki jim jih nudi tretje življensko obdobje.
Možnost udeležbe zakonskih partnerjev.

Poudarek na pogovoru in „druženju s sebi enakimi“. Da udeleženci
začnejo razmišljati in se pogovarjati o prehodu v TŽO.

PREDUPOKOJITVENI SEMINAR I.
•

Teme na predupokojitvenem seminarju:
• Ekonomsko socialni vidik upokojitve, predstavitev
Društva upokojencev MORS
• Zdrava prehrana v tretjem življenjskem obdobju
• Skrb za zdravje v tretjem življenjskem obdobju
• Odvisnost od alkohola in druge ne kemične odvisnosti v
tretjem življenjskem obdobju
• Oblike pomoči za stare ljudi in izzivi dolgotrajne oskrbe
• Šport in rekreacija v tretjem življenskem obdobju
• Preprečevanje padcev v starosti
• Programi za kakovostno življenje po upokojitvi (univerza
za tretje življensko obdobje, skupine za samopomoč,
prostovoljstvo, ...)

PREDUPOKOJITVENI SEMINAR II.
•

Teme na predupokojitvenem seminarju:
• Finančno nepremičninske spremembe ob prehodu v TŽO
• Strukturiranje časa v tretjem življenjskem obdobju
• Obvladovanje stresa ob prehodu in v tretjem
življenjskem obdobju
• Pomen literature, književnosti in filozofije za
samouresničevanje človeka
• Tehnike sproščanja
• Obvladovanje zakonskih in družinskih sprememb ob
upokojitvi
• Duhovna oskrba v času prehoda iz aktivne službe in v
pokoju
• Živeti do konca – odnos do smrti, sprejemanje umiranja,
žalovanja, komunikacija s hudo bolnimi in umirajočimi

UDELEŽBA NA PRIPRAVAH ZA UPOKOJITEVSTATISTIKA
LETO
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Skupaj

SKRB ZA NEKDANJE PRIPADNIKE
92. Člen ZSSloV
(skrb za nekdanje pripadnike)
(1) Pripadnikom, ki so do upokojitve delali na ministrstvu, se po
upokojitvi zagotavlja:
– uporaba klubskih prostorov, športnih in drugih objektov v
vojašnici ali drugem najbližjem objektu ministrstva;
– pomoč pri organiziranju oskrbe na domu, če za to zaprosijo;
– pomoč pri sprejemu v domove starostnikov, če za to
zaprosijo;
– podaljšanje najemne pogodbe ali odkup službenega
stanovanja;
– pravno svetovanje v zadevah, povezanih z njihovim delom
na ministrstvu, razen če gre za zadeve, v katerih so v sporu z
ministrstvom ali drugim državnim organom oziroma državo.

SKRB ZA NEKDANJE PRIPADNIKE
Ostale naloge:
- Izdaja izkaznice nekdanjega pripadnika,
- skrb za invalide- nekdanje pripadnike cca
150, aktivno se skrbi za 7 invalidov,
- reševanje socialnih stisk (povezava s
CSD, občinami, sindikati, dobrodelne
ustanove, …)
- Sodelovanje pri izvedbo F3ŽO
- podpora delovanja Medgeneracijsko
prostovoljskega društva MO
- podpora delovanja Društva upokojencev
MORS
-…

MEDGENERACIJSKO PROSTOVOLJSKO DRUŠTVO MO
- 12 skupin, ki delujejo po sistemu skupin za samopomoč,
cca. 250 članov, 160 prostovoljcev (cca. tretjina zaposleni,
ostali upokojenci) ,
- Tri Medgeneracijsko informativno družabna središča MO
Ajdovščina, Slov. Bistrica in Novo Mesto, v nastajanju še
Ljubljana,
- z včlanitvijo člani pripomorejo k skupnemu
medsebojnemu reševanju psihosocialnih težav, reševanju
zdravstvenih težav ter ohranjanju in izboljšanju kakovosti
življenja v tretjem življenjskem obdobju,
- društvo deluje v javnem interesu na področju obrambe
- članstvo je aktivno ali podporno.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV MO

- združuje čez 1000 nekdanjih pripadnikov v 11.
pokrajinskih sekcijah.
- društvo skrbi za izobraževalno, kulturno športno,
počitniško, družabno dejavnost članov ter za
vzdrževanje stikov članov z Ministrstvom za obrambo.
- društvo deluje v javnem interesu na področju
obrambe.
- društvo ima okoli 200 aktivnih članov, letnega
srečanja pa se udeleži okoli 700 upokojencev.
Novoletnega sprejema pri ministru za obrambo se
udeleži 400 do 500 nekdanjih

HVALA ZA POZORNOST!

VPRAŠANJA????

