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1. NASLOV ZAKONA
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi
2. UVOD
2.1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
V Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) na obrambnem področju urejata status zaposlenih v
Slovenski vojski (v nadaljevanju SV) Zakon o obrambi (v nadaljevanju ZObr) in Zakon o službi
v Slovenski vojski (v nadaljevanju ZSSloV). Oba zakona urejata sklepanje pogodb o zaposlitvi
za vojaške osebe bistveno drugače – le za določen čas, kot to velja za druge državljanke in
državljane RS. Status vojaka po 45 letu starosti in pripadnikov po izteku pogodb za določen
čas ni ustrezno urejen, saj se od uvedbe pogodbene vojske ZObr kljub nujnosti ni spreminjal,
vse do oktobra lani, ko se je pripadnikom dodelilo dodatna pooblastila zaradi begunske krize.
Kadrovska struktura v SV z več podčastniki in častniki od vojakov ni primerna in je med drugim
tudi posledica nepoštenega enotnega plačnega sistema v javnem sektorju, zaradi katerega so
vojaški poklici manj vredni ne glede na vse posebnosti opravljanja vojaške službe. To
razvrednotenje vojaške stroke se pospešeno stopnjuje vse od leta 2008, ko je bil uveljavljen
enotni plačni sistem v javnem sektorju.
Ukinitev doslej za RS edinega učinkovitega ter večkrat preizkušenega teritorialnega koncepta
obrambe nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja, se z uvedbo pogodbene vojske z
dopolnjevanjem s pogodbeno rezervo ter oblikovanjem strateške rezerve v nemirnem
mednarodnem okolju vedno bolj izkazuje za napačno. Hitro ukinitev naborniškega sistema z
vzporedno uvedbo pogodbene vojske so takratni glavni akterji uvedenega še danes veljavnega
sistema že označili za veliko napako. Teritorialni princip obrambe je za malo državo (kot je RS)
edini primeren in učinkovit. Ne glede na še danes veljavna jasna zakonska določila o sestavi,
organiziranju poveljstev in vojske (39., 40. in 44. člen ZObr) s teritorialnimi poveljstvi in vojnimi
enotami, ki se morajo usposabljati v miru, smo v RS teritorialni princip obrambe ukinili ter
nadomestili s pogodbeno vojsko, dopolnjeno s pogodbeno rezervo in le "teoretično" oblikovano
strateško rezervo. Koncept pogodbene rezerve se je decembra 2015 ob prvem vpoklicu zaradi
begunske krize izkazal za neuspešnega (odziv manj od polovice), strateška rezerva pa še ni
bila preizkušena in verjetno nikoli ne bo. Predlagatelj tega zakona je prepričan, da se bo RS
morala v primeru potrebe na novo organizirati za obrambo RS po edinem učinkovitem in
preizkušenem teritorialnem principu obrambe.
Neurejen status pripadnikov stalne sestave SV, v kombinaciji s posledično neustrezno
kadrovsko strukturo v SV z več podčastniki in častniki od vojakov ter vedno bolj nepredvidljivo
mednarodno okolje ob slabem in nepreizkušenem obrambnem konceptu, narekuje večjo skrb
za vojake in sprejem predlaganih sprememb in dopolnitev zakona.
2.1.1. STATUS VOJAKA PO 45 LETU STAROSTI
Zaposlenim v SV se obljublja ustrezna ureditev statusa vojaka po 45 letu starosti že od uvedbe
omejitve opravljanja vojaškega poklica po 45 letu v letu 1995 vendar se v več kot 20 letih vse
do leta 2016 to področje ni ustrezno uredilo. Tudi z ZObr in ZSSloV določene obveze se ves
ta čas ne izvajajo zaradi pomanjkanja podzakonskih aktov in nezainteresiranosti vsakokratne
vladajoče politične strukture oz. pomanjkanja politične volje za izvajanje predmetne
zakonodaje ali za spreminjanje zakonodaje ter sprejem podzakonskih izvedbenih predpisov.
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Eden izmed glavnih razlogov za upad zanimanja za vojaški poklic, je neurejen status vojakov
po 45 letu starosti in sklepanje pogodb za določen čas. Namesto profesionalne vojske se je v
Sloveniji uvedla pogodbena vojska, saj se zaradi kadrovskih nihanj v SV vojaške stroke ne goji
več. Z umestitvijo vojaških oseb v enotni plačni sistem ob neustreznih plačnih razmerjih med
posameznimi poklicnimi skupinami, vojaki brez možnosti stavke nimajo nikakršne možnosti,
da bi v socialnem dialogu med ostalimi sindikati dosegli primerljivo plačilo s pogodbenimi
vojskami evropskih držav.
Nedavno, v mesecu oktobru (20.10.2015, 16. nujna seja Odbora za obrambo z začetkom ob
14:05 uri in 22. izredna seja Državnega zbora RS z zaključkom ob 01:48 uri) smo bili priča
sprejemu dopolnitev ZObr v enem večeru, celo v manj kot 12 urah. Vojakom pa se obljublja
ureditev njihovega statusa že več kot 20 let. V tem času vsakokratna vladajoča opcija oz.
obrambni ministri pomirjajo vojake z izjavami, da ni potrebne politične volje za zakonsko
določeno potrebno dvotretjinsko večino za spreminjanje ZObr, s katerimi bi se uredil status
vojaka po 45 letu. Pred tremi leti, v letu 2012 je načelnik Generalštaba generalmajor Dobran
Božič na sestanku s sindikati zatrjeval, da bo do leta 2016 status vojakov po 45 letu že
sistemsko urejen, saj bo to leto prvo, ko bo večje število vojakov doseglo starost 45 let. Danes
smo leta 2016 in vojaki še vedno nimajo urejenega statusa oz. se še vedno samo obljublja
reševanje njihovega statusa, medtem pa se vojakom iztekajo pogodbe o zaposlitvi na njihov
45. rojstni dan. Mnogi se znajdejo na Zavodu za zaposlovanje brez vsakršnih delovnih izkušenj
izven SV ter tako postanejo trajno nezaposljivi. Z njihovimi družinami pa s časom postanejo
socialni problem, o čemer pa se v SV in javnosti ne ve veliko. Predlagatelj v nadaljevanju kot
primer vojaka, ki mu ob 45 letu starosti ni bila podaljšana pogodba za določen čas predstavlja
odličnega vojaka Kos Ludvika.
SV predstavlja socialno bombo, katere učinki bodo s tekom časa vedno močnejši. Danes je v
SV več podčastnikov in častnikov od vojakov, kar je nedvomno svetovni unikum in trendi
zaposlovanja vojakov se še poslabšujejo. Ustavno sodišče je v zahtevi Sindikata vojakov
Slovenije (v nadaljevanju SVS), predlagatelja tega zakona, za presojo ustavnosti pogodb za
določen čas in starostne omejitve 45 let za vojake (92. člen ZObr, Odločba US U-I-163/10)
razsodilo v razmerju 5:4, da je takšna ureditev v skladu z Ustavo RS. V SVS smo prepričani,
da bi danes odločitev Ustavnega sodišča ob predstavitvi posledic, še vedno po našem mnenju
neustavne ureditve in zaradi števila 45 let starih vojakov ustavni sodniki odločili drugače in
razveljavili za SVS sporna diskriminatorna določila obrambnega zakona. V SVS smo trdno
prepričani in verjamemo, da je nujna sprememba ZObr v smeri ureditve zaposlovanja in časa
veljave pogodb o zaposlitvi vojaških oseb, kot to velja za državljanke in državljane RS, čemur
tudi sledijo predlagane spremembe in dopolnitve ZObr.
2.1.2. VOJAK KOS LUDVIK IN NJEGOVA IZKUŠNJA OB 45 LETU STAROSTI
Primer odličnega vojaka Kos Ludvika je v nebo vpijoč, saj gre za popolnoma zdravega in
psihično trdnega vojaka z odličnimi službenimi ocenami, najboljšimi možnimi rezultati
preverjanja gibalnih sposobnosti torej fizično v najboljšem možnem stanju ter s kvalifikacijami,
ki jih v SV nima noben pripadnik več. Kos Ludviku se je dan pred njegovim 45 rojstnim dnem
iztekla pogodba o zaposlitvi in naslednji dan, za svoj 45 rojstni se je znašel na Zavodu za
zaposlovanje brez vsakršnih pravic zaradi opravljanja vojaške službe in služenju domovini. Ob
izteku pogodbe o zaposlitvi je Kos Ludvik prejel le zahvalo poveljnika 670. Logističnega polka
in bil deležen prijaznih besed. Kot mu je bilo v SVS pojasnjeno, da mu ne pripada niti
odpravnina ni mogel verjeti in je to želel ter preveril pri kadrovskih delavcih na Generalštabu
SV, kjer so mu pojasnili, da mu res ne pripada odpravnina po več deset letih dela v SV. Dodali
so, da v sindikatu (SVS) lažejo, če so mu dejali, da mu odpravnina pripada.

2/35

Kos Ludvik je imel ves čas službovanja v SV odlično službeno oceno. V mesecu maju 2015 je
dosegel vseh 15 možnih točk za napredovanje v plačnih razredih in zato napredoval za dva
plačna razreda, katerih izplačila ne bo nikoli dočakal (prvo izplačilo višjih plač bo pri plači za
december 2015), ker je pred začetkom izplačevanja višje plače zaradi napredovanja dosegel
starost 45 let in mu je zato po ZObr prenehalo delovno razmerje kot vojaku.
Kot vojak je na svojem delovnem mestu dosegel najvišjo možno raven strokovne vojaške
usposobljenosti in čin desetnika. Kos Ludvik je za svoje odlično delo prejel BRONASTO
MEDALJO od poveljnika 670. logističnega polka za uspešno izvajanje nalog, za prispevek k
višanju bojne pripravljenosti in zasluge pri razvoju ter ugledu 670. logističnega polka.
Poveljnik 2. transportne čete 670. logističnega polka je za tem, ko je vojak prejel obvestilo, da
mu pogodba o zaposlitvi ne bo podaljšana poskušal storiti vse, formalno in neformalno, da bi
zadržal odličnega vojaka a žal neuspešno. Med drugim je nadrejenim zapisal:

"Pripadnik je odličen vojak po znanju in veščinah voznika najzahtevnejših prevozov in
po mehanični pismenosti je odličen. V sklopu 2. TRAČ smo skupaj izvajali izredne
prevoze M84, izvajal je dodatno tudi dela kot viličarist, mehanik na terenu,…
Pripadnik bi želel ostati v sistemu kot NVU – zanima me ali je kakšna realna možnost,
da res odlične vojake ohranimo v sistemu. Ali kot voznik ali kot mehanik v LOGB.
Prosim, če mi odgovorite ali je mogoče najti rešitev za res odličnega vojaka."
Rešitve za res odličnega vojaka v SV niso našli in prvi dan po njegovem 45. rojstnem dnevu
jo išče sam s svojo osebno svetovalko Janjo Novak na Zavodu za zaposlovanje. Z osebno
svetovalko je naredil zaposlitveni načrt in sedaj išče službo. Delovnih izkušenj izven SV nima
in hitro bo postal težko zaposljiva kategorija brezposelnih oseb.
Na Zavodu za zaposlovanje je Kos Ludviku bila priznana pravica do denarnega nadomestila
med brezposelnostjo za čas 9 mesecev. Prve tri mesece je prejemal 673,95 € neto in v
naslednjih 6 mesecih bo prejemal 606.59 € neto, skupaj do 05.07.2016. Ob vložitvi tega
predloga zakona je minilo tri mesece od začetka iskanja zaposlitve za Kos Ludvika in
zaposlitve še ni našel. Po izteku nadaljnjih 6 mesecev nadomestila za čas brezposelnosti ne
bo več prejemal in lahko mu bo priznana le še pravica do socialne pomoči v višini 288,81 €.
Kos Ludvik je sebe in svojo družino primoran preživljati z minimalnimi sredstvi, ki ne
zagotavljajo dostojnega življenja, za nobenega od družinskih članov, vključno z njim.
RS bi po prepričanju predlagatelja tega zakona (SVS) morala bolje poskrbeti za svoje vojake.
Ob veljavni ureditvi sklepanja pogodb o zaposlitvi odpuščamo najboljše vojake, vojake na
katere se poveljujoči lahko zanesejo in upravičeno računajo z njihovo profesionalnostjo in jih
zato tudi želijo zadržati v SV tudi po 45 letu starosti.
Ob opisanem pomanjkanju vojakov v naslednji točki in ob upoštevanju vseh dejstev v primeru
vojaka Kos Ludvika, za predlagatelja zakona (SVS) ni razumljiva oz. je nesmiselna omejitev
opravljanja vojaške službe z rigorozno zakonsko določitvijo starostne meje še zmožnosti
opravljanja vojaškega poklica. Edino merilo še zmožnosti opravljanja vojaškega poklica je
lahko po mnenju predlagatelja zakona (SVS) subjektivna psiho-fizična sposobnost, ki pa v
primeru vojaka Kos Ludvika sploh ni vprašljiva.
Za vse navedeno so v nadaljevanju priložena ustrezna dokazila, dodatna pojasnila lahko poda
predlagatelj zakona (SVS) ali Kos Ludvik osebno.

3/35

2.1.3. OBRAMBNA PRIPRAVLJENOST RS IN ŠTEVILO VOJAKOV V SV
Nepredvidljivo mednarodno okolje narekuje večjo skrb za vojake, saj je ob prvem vpoklicu
prostovoljne pogodbene rezerve ostal grenak priokus. Na vpoklic se je odzvala manj kot
polovica vpoklicanih "prostovoljcev". Pogodbeni rezervisti se po več letih prejemanja plačila za
primer vpoklica niso odzvali, saj je njihov odziv še vedno odvisen le od njihove volje in takšne
odločitve v obligacijskih razmerjih ni možno sankcionirati. Lahko bi se zgodilo, da se ne bi
odzval niti en pripadnik prostovoljne pogodbene rezervne sestave (PPRS), saj že iz samega
imena izhaja, da ta struktura temelji na prostovoljstvu, na kar pa se država pri obrambi
ozemeljske celovitosti in nedotakljivosti ne more in ne sme zanašati.
Koncept vojaške strateške rezerve je zaenkrat še vedno le na papirju in v praksi ni bil še nikoli
preizkušen in zagotovo tudi ne bo. Teritorialni koncept obrambe RS se je sesul z ukinitvijo
teritorialnih poveljstev s sprejemom Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in
opremljanja SV do leta 2025 (ReSDPRO SV 2025), ki je bila sprejeta na podlagi v SV
izdelanega Strateškega pregleda obrambnega resorja 2009 (SPOR 2009). Do ukinitve
Teritorialnega koncepta obrambe RS je prišlo zaradi vstopa v Nato in potrebnega zagotavljanja
zmogljivosti znotraj zavezništva ob danih finančnih virih. Ukinitev teritorialnega principa
obrambe RS, ki se je v zgodovini že uspešno preizkusil in je za malo državo, vpeto v okolje
večjih držav lahko edini učinkovit, njegova ukinitev pa po mnenju predlagatelja zakona napaka,
ki se kaže tudi v nenehnem zmanjševanju števila vojakov v SV.
Glede na veljavno ReSDPRO SV 2025 bi morala SV imeti do 10.000 pripadnikov, pri čemer bi
bilo ciljno razmerje med pripadniki stalne sestave in pripadniki prostovoljne pogodbene rezerve
4 : 1. Cilj deset tisoč pripadnikov oboroženih sil bi naj po resoluciji dosegli najkasneje leta 2018
in ga nato ohranjali naprej. Že v letu 2016 ne dosegamo zastavljenih ciljev oz. smo daleč od
njih in trend je ravno obraten od sledenja zastavljenim ciljem. Ob zavedanju, da v RS že 13 let
ni obveznega naborniškega sistema (ukinjen 2003) in s tem posledično ni obvezne ali rezervne
sestave ali drugače usposobljene vojaške sile več generacij, so podatki o nedoseganju
zaposlitvenih ciljev ter o odzivu pogodbene rezerve v nemirnem mednarodnem okolju
preprosto grozljivi. RS bi morala na tem področju resneje pristopiti k reševanju problemov.
Neurejen status pripadnikov stalne sestave SV, v kombinaciji s posledično neustrezno
kadrovsko strukturo v SV z več podčastnikov in častnikov od vojakov, s poudarkom na
neustreznem razmerju častnik : podčastnik : vojak (stanje v decembru 2015 : častnikov 1062,
podčastnikov 1972 in vojakov 3003 ali v razmerju = 1 : 1,85 : 2,82, oziroma podčastnikov in
častnikov 3034 in vojakov 3003 ali v razmerju podčastniki in častniki : vojaki = 1 : 0,98) ter
vedno bolj nepredvidljivo mednarodno okolje ob nepreizkušenem in slabem konceptu obrambe
narekuje večjo skrb za vojake in sprejem predlaganih sprememb in dopolnitev zakona. Predlog
zakona je usmerjen v približevanje idealnemu kadrovskemu razmerju vojaških oseb sodobnih
evropskih vojska vojak : podčastnik : častnik v razmerju 1 : 2 : 5 (podčastniki in častniki : vojaki
v razmerju 1 : 1,66) oz. se s predlogom zakona razmerje izboljšuje.
2.2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA
2.2.1. Opisno
Predlog zakona uvaja in daje poudarek že utečenim uveljavljenim obstoječim omejitvam
opravljanja vojaške službe, kot so zdravstvena sposobnost in psihofizično stanje, ki temeljijo
na subjektivnih zmožnostih vsakega posameznika in ne sledijo rigidnim zakonskim omejitvam,
kot smo jim priča pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za določen čas. Subjektivna ocena še
zmožnosti opravljanja vojaške službe je po mnenju predlagatelja zakona (SVS) edina
sprejemljiva in dopustna, nikakor pa niso primerne pogodbe za določen čas in starostna
omejitev za vojake, ki iz pripadnikov SV naredijo drugorazredne državljane in jim povzročajo
mnoge socialne stiske, saj za njih ne veljajo splošni predpisi pri sklepanju pogodb o zaposlitvi.
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Vsi kriteriji in merila za ugotavljanje zmožnosti opravljanja vojaške službe so že danes v veljavi:




Pravilnik o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo;
Pravilnik o službeni oceni in
drugi standardni operativni postopki v SV, za preverjanje gibalnih sposobnosti ipd.

in se v SV že redno izvajajo.
Kot obstoječi subjektivni kriteriji in merila so mišljeni:





v Vojaški zdravstveni službi opravljeni:
 posebni zdravniški pregled za vojaške osebe ob zaposlitvi;
 redni obdobni zdravniški pregledi vojaških oseb;
redno letno preverjanje gibalnih sposobnosti;
službeno ocenjevanje;
prvo in redno spremljanje ter ugotavljanje obstoja varnostnega zadržka.

Za vse zgoraj navedeno obstajajo predpisi, ki se striktno tudi izvajajo ter dejansko v praksi že
določajo še zmožnost opravljanja vojaškega poklica ne upoštevajoč zakonske omejitve in so
mnogokrat še ostrejši od zakonskih omejitev.
V primeru sprejema predlaganih sprememb in dopolnitev ZObr bi bilo smiselno prevetriti
obstoječe veljavne predpise:




Pravilnik o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo;
Pravilnik o službeni oceni;
drugi standardni operativni postopki v SV za preverjanje gibalnih sposobnosti ipd.,

ki določajo in uvajajo v alinejah zgoraj navedene obstoječe kriterije in merila za še zmožnost
opravljanja vojaške službe. Posodobitev obstoječih predpisov je veliko bolj smiselna, kot
krčevito vztrajati na zakonsko določenih omejitvah opravljanja dela na obrambnem področju
le do določene starosti in tako nemalokrat povzročati socialne stiske pri najbolj zanesljivih,
zdravih in psiho-fizično najbolj sposobnih vojakih.
2.2.2. Cilji
S predlogom zakona se:












rešuje (po 20 letih obljub) status vojakov po 45 letu starosti;
krepi pripadnost SV in pripravljenost za vojaško služenje domovini;
zvišuje motiviranost pripadnikov SV za delo in kvalitetno izvajanje nalog;
povečuje zanimanje za opravljanje vojaškega poklica in nove zaposlitve;
uvaja pozitivna selekcija na podlagi subjektivnih zmožnosti posameznika;
ukinjajo omejitve pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za vojaške osebe:
 sklepanje pogodb za določen čas in
 opravljanje dela vojakov do 45 leta starosti;
izboljšuje kadrovska struktura v SV s poudarkom na razmerjih vojaških oseb;
krepi teritorialni princip obrambnih zmogljivosti RS;
blažijo socialne stiske pripadnikov SV, predvsem vojakov;
uveljavljajo načela pravne in socialne države v največji možni meri;
zagotavlja enaka obravnava zaposlenih v SV pri delu ter v zvezi z delom napram drugim
državljanom RS.
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2.2.3. Načela
Načela, ki jim predlog zakona sledi so:









v ZObr se urejajo le tista organizacijska in druga vprašanja, ki predstavljajo vrsto,
organizacijo in obseg obrambe države v skladu z ustavno opredeljenim namenom ZObr;
za delovnopravna vprašanja pripadnikov vojske in javnih uslužbencev na obrambnem
področju veljajo splošni in predpisi o javnih uslužbencih;
poklicni pripadniki oziroma pripadniki stalne sestave Slovenske vojske so del javnega
sektorja, za katere pa se posamezna delovnopravna vprašanja in tudi plače urejajo ob
polnem upoštevanju posebnih zahtev poklicnega opravljanja vojaške službe v ali izven
države oziroma na obrambnem področju;
v Sloveniji se uvaja načelo EUROMIL-a (European Organisation of Military Associations Evropsko združenje vojaških organizacij) in evropskih vojsk z dolgoletno tradicijo, da:
»vojaška oseba v službi nosi uniformo, drugače pa ima vse pravice kot Evropejec in drugi
državljani doma«;
v sodobnih vojskah je idealno razmerje vojak : podčastnik : častnik v razmerju 1 : 2 : 5.
poklicni pripadniki stalne sestave vojske zaradi opravljanja vojaške ali druge službe na
obrambnem področju ne smejo biti v slabšem položaju kot so ostali javni uslužbenci.

2.2.4. Poglavitne rešitve
S predlogom zakona se:













krepi pravna in socialna država;
rešuje problematika vojakov po 45 letu starosti;
povečuje zanimanje za vojaški poklic;
uvaja pozitivna selekcija med pripadniki SV;
krepi se pomen in veljava vojaških poklicev vojak, podčastnik in častnik;
med pripadniki SV in državljankami in državljani se povečuje pripadnost SV in domovini;
sledi se obravnavi pripadnikov SV na področju delovnih razmerij, kot ostalih državljank in
državljanov RS;
blažijo socialne stiske pripadnikov SV, omogoča se jim najemanje dolgoročnih
stanovanjskih kreditov na podlagi pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas;
sledi izboljševanje ugodnejše kadrovske strukture v SV;
ustvarjajo pogoji za vzpostavitev ugodnejše kadrovske strukture v SV s sledenjem
idealnemu razmerju vojak : podčastnik : častnik v razmerju 1 : 2 : 5;
zvišuje se število zaposlenih v SV;
ustvarjajo se pogoji za izpolnitev kadrovskega načrta za SV.

V SV se s predlogom zakona uvaja koncept preverjanja zmožnosti opravljanja dela na
obrambnem področju z že uveljavljenimi zakonskimi in podzakonskimi rešitvami, da kdor želi
poklicno opravljati vojaško službo mora zraven izključno slovenskega državljanstva
izpolnjevati še naslednje pogoje:






da je telesno in duševno sposoben za poklicno opravljanje vojaške službe;
da ima ustrezno izobrazbo;
da izjavi, da z dnem nastopa vojaške službe ne bo član nobene politične stranke;
da je varnostno preverjen in da ne obstaja varnostni zadržek v skladu z ZObr;
da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in, da ni bil obsojen na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo
dejanje v trajanju več kot treh mesecev;
28/35



da praviloma ni starejši od 25 let, če se želi zaposliti kot vojak ali podčastnik, oziroma 30
let, če se želi zaposliti kot častnik.

Ukinja se koncept pogodb o zaposlitvi za določen čas in omejitev opravljanja dela na
obrambnem področju po 45 letu starosti.
Uvaja se možnost sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas zaradi priprav na delo,
usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja, ki je dopustno po veljavnem
Zakonu o delovnih razmerjih. S to obstoječo zakonsko rešitvijo ima SV možnost usposabljanja
vojakov in vseh pripadnikov ob sklenjeni pogodbi za določen čas, ki se v primeru neustreznosti,
ugotovljeni s strani pripadnika ali SV, ne rabi podaljšati oz. spremeniti v pogodbo o zaposlitvi
za nedoločen čas.
Z ukinitvijo starostne omejitve za vojake ter pogodb za določen čas, bi izvajanje pozitivne
selekcije na podlagi vnaprej znanih kriterijev in meril (že veljavnih) ob večji subjektivni
obravnavi pripadnikov SV temeljilo na močnejših argumentih. Poudarek in edino merila za
ugotavljanje zmožnosti opravljanja vojaške službe bi bil na psiho-fizičnih sposobnostih
pripadnikov. Navedena povečana argumentacija bi bila podlaga za izvajanje pozitivne
selekcije z obstoječimi oz. v bližnji prihodnosti popravljenimi in dodelanimi predpisi. Ob
pogodbah za določen čas SV v vlogi delodajalca (tudi po sodni praksi) zaposlenemu ne rabi
pojasnjevati razlogov za nepodaljševanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas in zato bi po
mnenju predlagatelja zakona (SVS) bil na tem področju z uveljavitvijo predloga zakona narejen
velik korak v prid pripadnikov SV ter krepitvi pravne države, saj bi pripadniki vnaprej vedeli v
kakšnih primerih bodo še lahko opravljali delo v SV in kdaj več ne. Z uveljavitvijo predlaganih
zakonskih sprememb bi bili pripadniki izredno motivirani za dobro delo, saj bi le od njih bilo
odvisna njihova usoda zaposlitve v SV.
2.3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA NA DRŽAVNI PRORAČUN
IN DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA
Predlog zakona ne bo imel nobenih dodatnih finančnih obremenitev za proračun in druga javna
finančna sredstva, kot izhaja iz obrazložitve v naslednji točki.
2.4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM
PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO
PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATEREGA JE BIL DRŽAVNI
PRORAČUN ŽE SPREJET
Sredstva v proračunu so že zagotovljena oz. obstajajo na podlagi zagotovljenih sredstev za
izvajanje Skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2015, ki kljub vsem
naporom SV za zaposlitev večjega števila vojakov že v letu 2015 ni bil dosežen in je število
zaposlenih v SV za več kot 200 manjše od načrtovanih. Kadrovski načrt in načrti zaposlitev v
SV niso bili realizirani in trend brez predlaganih sprememb in dopolnitev zakona gre v
negativno smer in sredstev bo ostajalo še več od stanja v letu 2015.
2.5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOST
PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE
V nekaterih državah Evropske unije je predpisana starostna omejitev za aktivno vojaško službo
in sicer v Italiji 60 let ter splošna starost 62 let v Nemčiji in celo za polkovnike in generale ter
častnike določenih služb 65 let. Tudi skrb za odhajajoče pripadnike oboroženih sil je po
državah različna, v vseh pa je za pripadnike ob odhodu poskrbljeno bolje kot v RS.
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V nadaljevanju je opisanih 5 držav, rešitve katerih pa ne pomenijo splošne prakse, saj je
urejanje delovnih razmerij v popolni nacionalni pristojnosti in tudi zato ima vsaka od evropskih
in Nato držav to področje urejeno drugače, skladno z njihovo velikostjo, geostrateško vpetostjo
v mednarodno okolje, ozirajoč se na zgodovinska dejstva ter v okvirih svojih zmogljivosti.

2.5.1. FRANCIJA
Francosko Ministrstvo za obrambo je 2009 začelo z obsežnim programom »Mobilna obramba«
katerega namen je pomagati vojaškim in civilnim osebam pri odhodu iz službe. Projekt je
povezan z načrtovanim zmanjševanjem števila pripadnikov oboroženih sil na 225.000
pripadnikov do leta 2015. Zato se v naslednjih letih pričakuje večje število odhodov
neperspektivnega kadra in rednih upokojitev. Za realizacijo programa je bila v sestavi Direkcije
za človeške vire Ministrstva za obrambo ustanovljena Agencija za prekvalifikacijo pripadnikov
obrambnih sil. Njene naloge so svetovanje, spremljanje kadra, ki zapušča oborožene sile,
prekvalifikacija, iskanje ustreznega delovnega mesta in zaposlovanja v civilnem sektorju, kar
velja za vse civilne in vojaške osebe, ki so prebile več kot štiri leta v aktivni službi in iz nje
odhajajo kot višek ali neperspektiven kader (vključujoč tudi častnike v činu polkovnika). Zaradi
lažjega zaposlovanja je Agencija sklenila pogodbe s 33 večjimi podjetji, v katerih po končanem
usposabljanju in prekvalifikaciji zaposlujejo civilni in vojaški kader po prenehanju dela na
Ministrstvu za obrambo. Agencija sodeluje z Vojaškim centrom za poklicno usposabljanje, ki
izvaja poklicno usposabljanje in prekvalifikacijo pripadnikov vojske za 32 različnih poklicev, ki
so prebili v aktivni službi od 5 do 25 let.

2.5.2. ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA
Obramba države in nemška zvezna vojska sta v zvezni pristojnosti. Obrambno področje ureja
več zakonov. Zakon o pravnem položaju vojakov ureja status, pravice in dolžnosti vojakov,
položaj vojakov po pogodbi ter poklicnih vojakov. Zakon o prilagajanju števila zaposlenih v
oboroženih silah ureja možnost predčasnih upokojitev v obdobju od 2007 do 2011. Zakon o
splošni vojaški obveznosti določa, da se z letom 2011 uveljavlja prostovoljno služenje
vojaškega roka.
Zakon o oskrbi vojakov pa ureja celostno oskrbo pripadnikov zvezne vojske med in po
prenehanju vojaške službe. Plačni sistem za vojsko je sestavni del plačnega sistema državne
uprave in pravosodja.
Z zakonom o vojakih je predpisana tudi gornja starostna meja za opravljanje vojaške službe,
pri čemer se Nemčija trenutno nahaja v prehodnem obdobju, ko se od 2009 do 2024
postopoma uveljavljajo nove starostne omejitve. Ločijo splošno in posebno starostno mejo.
Splošna je čas, ko se poklicni pripadniki v skladu z zakonom upokojijo, posebna je minimalna
starost, s katero se lahko pripadniki upokojijo. Splošna starost je določena 62 let, pri
polkovnikih in generalih ter častniki določenih služb pa 65 let. Posebna starostna omejitev je
za pilote 41 let, za podčastnike 55 let, poročnike, nadporočnike in stotnike 56 let, štabne
stotnike in majorje 59 let, podpolkovnike 61 let, polkovnike in višje ter častnike v določenih
službah (saniteta, godba, informatika) 62 let.
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Za vojake obstaja možnost napredovanja in prehoda vojakov v skupino podčastnikov in višje,
pri čemer za tiste, ki ne nadaljujejo s poklicno vojaško kariero ni posebej predpisanih rešitev
za prezaposlitev. Vsako leto približno 20.000 vojakov po pogodbi zapusti vojsko in išče
zaposlitev. Imajo pravico do šolanja in poklicnega usposabljanja, če so bili v vojski zaposleni
najmanj 4 leta. V času službovanja imajo različne oblike priprave za obdobje po odhodu iz
vojske kot so seminarji, tečaji in podobno. Obstajajo tudi povezave med zvezno vojsko in
pristojnimi uradi za zaposlovanje. Pomaga tudi Združenje nemške vojske (Deutscher
Bundeswehr Verband), ki zastopa interese okoli 200.000 pripadnikov, Agencija za delo in
nekatere druge institucije, vendar je pretežen del odgovornosti na posamezniku, da se pripravi
na obdobje po odhodu iz vojske in najde zaposlitev.

2.5.3. ITALIJA
Celotno normativno ureditev obrambnega področja so združili v vojaški zakonik, ki ureja
celotno obrambno področje in nadomešča 1.251 prejšnjih različnih predpisov. Vojaški zakonik
ureja organizacijo in funkcije, infrastrukturo, upravljanje, finance, vojaško, civilno in pomožno
osebje, celostno oskrbo pripadnikov, socialno varnost in pravice ter vojaško službo.
Normativna ureditev italijanskih oboroženih sil je tako avtonomna in samostojna ter celovito
ureja delovno pravna, statusna in socialna vprašanja med službovanjem, plače in nadomestila
ter upokojevanje.
Od 2005 se italijanske oborožene sile popolnjujejo s kariernimi pripadniki ter pripadniki po
pogodbah. Delež kariernih pripadnikov se postopoma veča in naj bi 2020 dosegel okoli 73.000
kariernih pripadnikov in 30.000 pripadnikov na podlagi pogodb za krajši čas.
V celotni strukturi je rezervirano določeno število formacijskih dolžnosti za vojake s pogodbo
za določen čas, kar omogoča ohranjanje relativno mlade strukture vojakov, ki jih uporabljajo
zlasti za mednarodne operacije in misije. Predpisana je tudi starostna omejitev za aktivno
vojaško službo in sicer 60 let.
Poklicni pripadniki imajo po koncu vojaške službe podobne pravice kot ostali javni uslužbenci,
razen posebne kategorije že upokojenih, ki se lahko aktivirajo. Obveznega dodatnega
pokojninskega zavarovanja ni. Po prenehanju vojaške službe dobijo pokojnino in odpravnino.
2.5.4. SLOVAŠKA
Obrambni sistem urejajo Zakon o obrambi, Zakon o varnosti države, Zakon o obrambni
dolžnosti in drugi zakoni povezani z vojaško organizacijo. Zakon o obrambi, ki je v veljavi od
2002, ureja pristojnosti in izvrševanje nalog v času vojne, pravice in dolžnostih pravnih in
fizičnih oseb, razlaščanje v javno dobro ter načrtovanje obrambe države. Zakon o varnosti
države iz 2002 določa razglasitev in naloge posameznih organov in drugih subjektov v času
vojne, izrednega in kriznega stanja. Zakon o obrambni dolžnosti iz 2005 našteva dolžnosti
državljanov s stalnim prebivališčem na Slovaškem, v času krizne situacije in določa pravila
glede mobilizacije in delovanja ter prenehanja delovanja v rezervnih enotah oboroženih sil.
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Organizacijo, odnose in službo v vojaški organizaciji urejajo Zakon o oboroženih silah, Zakon
o državni službi poklicnih vojakov in Zakon o socialnem varstvu policistov in vojakov. Zakon o
oboroženih silah, ki je v veljavi od 2002, določa položaj osnovnih enot oboroženih sil, njihove
naloge, uporabo, vodenje, nadzor, mobilizacijo in pripravo. Zakon o socialnem varstvu
policistov in vojakov iz leta 2002 poleg osnovnih določb ureja zdravstveno in nezgodno
zavarovanje ter zavarovanje med vojaško službo. Opredeljuje tudi službe socialne varnosti ter
njihovo vodenje in financiranje. Zakon o državni službi poklicnih vojakov, ki je v veljavi od 2005,
ureja odnose med izvrševanjem državne službe poklicnih vojakov. Če v tem zakonu
posameznih rešitev ni, veljajo določbe iz Zakona o delu (subsidiarna uporaba).
Poklicni vojaki so glede na delovnopravno ureditev sestavni del državne uprave. Glavni
službeni urad za državno službo poklicnih vojakov je Ministrstvo za obrambo Slovaške in zanje
velja Zakon o državni službi profesionalnih vojakov. Osnovne pravice pripadnikov po odhodu
iz vojske so pravica do pokojnine ter pravica do pokojninskega prispevka za vdove in sirote
poklicnih vojakov.

2.5.5. ROMUNIJA
Obrambni sistem urejajo Zakon o nacionalni obrambi iz 1994, Zakon o statusu vojaških oseb
iz 1995, Zakon o organizaciji in funkcioniranju Ministrstva za narodno obrambo iz 2006, Zakon
o Vrhovnem svetu obrambe iz 2002, Zakon o statusu vojakov, nabornikov in rezervnega
sestava iz 2006, Zakon o statusu javnih uslužbencev iz 1999 ter Zakon o pripravi prebivalstva
za obrambo iz 2006.
Zakon o organizaciji in funkcioniranju Ministrstva za nacionalno obrambo ureja organizacijo,
odnose in službo v vojaški organizaciji in sicer določa strukturo Ministrstva za nacionalno
obrambo in strukturo vojske. Ministrstvo in vojsko popolnjujejo vojaške in civilne osebe.
Po novem zakonu so poklicni pripadniki vojske del javne uprave, vendar ta del zakona ni
uveljavljen, tako da je njihov status nejasen.
Za poklicne pripadnike vojske so določene omejitve po katerih ne morejo več delati v vojaški
strukturi (omejitve na podlagi disciplinskih sankcij ipd.). Po odhodu iz vojske imajo pripadniki
pravico do šolanja na višjih vojaških ali civilnih šolah. Po starem zakonu pa so lahko ob odhodu
prejeli do 20 povprečnih plač (odpravnina).
2.6. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA
Predlagan zakon bo, kot je obrazloženo skozi celoten predlog, imel le pozitivne učinke za
pripadnike SV, pravno in socialno državo ter družbo splošno.
2.7. NAVEDBA BESEDILA ČLENA ZAKONA, KI SE SPREMINJA
Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo)
92. člen
(pogodba o zaposlitvi)
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(1) Kdor izpolnjuje pogoje za poklicno opravljanje vojaške službe, lahko z ministrstvom
sklene pogodbo o zaposlitvi, pri čemer se zagotavlja enake možnosti za moške in ženske, in
sicer kot kandidat:
 za podčastnika in častnika oziroma vojaškega uslužbenca za nedoločen čas ali določen
čas do deset let, ki se lahko podaljšuje za enako časovno obdobje;
 za vojaka do deset let in se lahko podaljšuje za enako časovno obdobje, vendar ne dalj
kot do 45. leta starosti.
(2) Kandidat, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka, mora uspešno opraviti
vojaško strokovno usposabljanje, in sicer:
 kandidat za vojaka-predpisano osnovno vojaško strokovno usposabljanje v enem letu
od sklenitve pogodbe;
 kandidat za podčastnika-šolo za podčastnike v enem letu od sklenitve pogodbe;
 kandidat za častnika-šolo za častnike v dveh letih od sklenitve pogodbe;
 kandidat za vojaškega uslužbenca-osnovno usposabljanje za delo v vojski v enem letu
od sklenitve pogodbe.
(3) Če kandidat iz prejšnjega odstavka vojaško strokovnega usposabljanja ne opravi
uspešno, pogodba o zaposlitvi preneha veljati v roku 30 dni od datuma, določenega za
zaključek usposabljanja.
(4) Uspešno zaključena šola za podčastnike oziroma za častnike se šteje kot opravljen
strokovni upravni izpit oziroma državni izpit iz javne uprave. V programih šole za podčastnike
in šole za častnike morajo biti smiselno zajete vsebine, ki jih zakon določa za opravljanje
strokovnega upravnega izpita oziroma državnega izpita iz javne uprave za javne uslužbence.
Uspešno opravljeno osnovno vojaško strokovno usposabljanje za vojaka se šteje kot pogoj za
poklicno delo v Slovenski vojski in kandidatom ni treba opravljati še strokovnega izpita.
(5) Kandidat, ki je uspešno opravil šolo za podčastnike ali častnike, organizirano kot
višješolsko ali visokostrokovno oziroma univerzitetno izobraževanje, lahko sklene pogodbo o
zaposlitvi brez dodatnih pogojev, določenih v drugem odstavku tega člena. Stažiranje v
Slovenski vojski se mu všteva v pripravniško dobo.
(6) Kandidatu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za poklicno opravljanje vojaške službe, se v
pripravniško dobo všteva tudi čas stažiranja v vojaških enotah med šolanjem oziroma študijem.
(7) Kandidati za podčastnike in častnike ne morejo samostojno opravljati formacijskih
dolžnosti, dokler ne opravijo šol iz drugega odstavka tega člena.
(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko za opravljanje določenih formacijskih
dolžnosti sklene pogodba o zaposlitvi za čas, krajši od desetih let. S formacijo se v tem primeru
določita vrsta in obseg vojaško strokovnega usposabljanja ter dolžnosti, za katere se izjemoma
ne zahteva odslužen vojaški rok.
(9) Pogodbo o zaposlitvi iz prvega in prejšnjega odstavka lahko sklene tudi vojak, ki služi
vojaški rok, in ki po izteku vojaškega roka nadaljuje z delom v vojski kot pripadnik stalne
sestave.
(10) Pogodba o zaposlitvi za vojaka, podčastnika, častnika ali vojaškega uslužbenca se
sklene v pisni obliki in mora vsebovati podatke o pogodbenih strankah, datumu nastopa dela
in času trajanja delovnega razmerja. Pogodba lahko vsebuje še druge pravice in obveznosti
delavca, lahko pa glede teh napotuje na uporabo zakona oziroma na splošne akte ministrstva.
V pogodbi o zaposlitvi se določi tudi obveznost opravljanja temeljnega vojaško strokovnega
usposabljanja, če kandidat nima odsluženega vojaškega roka.
(11) Vojaški osebi preneha delovno razmerje na obrambnem področju najkasneje do konca
koledarskega leta, v katerem izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po
splošnih predpisih, ne glede na čas, za katerega je sklenila pogodbo o zaposlitvi. Pri tem se
upošteva tudi zavarovalna doba s povečanjem oziroma dodana doba iz naslova obveznega
dodatnega zavarovanja. Vojaška oseba ima ob prenehanju delovnega razmerja na
obrambnem področju pravico do odpravnine kot ob upokojitvi po splošnih predpisih. Odločbo
o prenehanju delovnega razmerja izda minister in je dokončna.
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2.8. BESEDILO ČLENOV ZAKONA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi

1. člen
V Zakonu o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) se
spremeni 92. člen.
Prvi odstavek 92. člena se spremeni tako, da se besedilo delno črta in po novem glasi:
»(1) Kdor izpolnjuje pogoje za poklicno opravljanje vojaške službe, lahko z ministrstvom
sklene pogodbo o zaposlitvi, pri čemer se zagotavlja enake možnosti za moške in ženske.«
Dosedanji osmi in deveti odstavek se črtata.
Dosedanji deseti odstavek postane osmi odstavek.
Dosedanji enajsti odstavek postane deveti odstavek.

2. člen
V Zakonu o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) se
doda nov 92.a člen, ki se glasi:
»92.a člen
(ponovna zaposlitev vojakov)
Ministrstvo za obrambo ponudi zaposlitev na isto ali primerljivo dolžnost po statusu in plači z
napredovanji, kot so jo zasedali ob izteku pogodbe o zaposlitvi vsem vojakom, ki se jim je v
petih letih pred uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev zakona iztekla pogodba o zaposlitvi
zaradi dosežene omejitve 45 let starosti.
Ob sprejemu ponujene zaposlitve po prejšnjem odstavku, ministrstvo sklene pogodbo o
zaposlitvi z vojakom ob izpolnjenih splošnih in posebnih pogojih za poklicno delo na
obrambnem področju v skladu z 88. členom tega zakona.«

KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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2.9. OBRAZLOŽITEV
K 1. členu:
S spremenjenim prvim odstavkom 92. člena se črtata dve alineji, ki določata dopustnost
sklepanja pogodb za nedoločen ali določen čas in starostno omejitev za sklepanje pogodb o
zaposlitvi za vojake do 45 let. V prvi alineji se črta dopustnost sklepanja pogodb o zaposlitvi
za nedoločen ali določen čas brez ustreznih meril in kriterijev uporabe različnih vrst pogodb o
zaposlitvi. Ukinja se tudi sklepanje pogodb za določen čas ob upoštevanju starostne omejitve
za sklepanje pogodb o zaposlitvi za vojake do 45 leta starosti. Skozi celoten predlog zakona,
še posebej v poglavju Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona je utemeljena ukinitev
starostne omejitve 45 let za vojake in pogodb za določen čas.
Z ukinitvijo določb o dopustnem sklepanju pogodb za nedoločen čas ali določen čas se
izenačujejo vsi pripadniki SV. Veljavna ureditev dopušča različno sklepanje pogodb o
zaposlitvi brez meril in kriterijev za sklepanje pogodb za nedoločen čas, ki jih je zaradi
pomanjkljivih zakonskih določil uvedel kar načelnik Generalštaba z aktom vodenja in
poveljevanja. Ali se s pripadnikom SV sklene pogodba o zaposlitvi za določen ali nedoločen
čas je odločitev, ki bi morala biti sprejeta na podlagi zakonskih meril in kriterijev, nikakor pa ne
z aktom vodenja in poveljevanja, kot je v veljavi danes.
Osmi in deveti odstavek je potrebno črtati zaradi neposredne navezave na prvo in drugo alinejo
prvega odstavka, ki se s spremembami zakona črtata. Oba črtana odstavka s spremembami
prvega odstavka postaneta nepotrebna, saj izgubita smisel in ju je potrebno črtati.
V nadaljevanju se poleg spremenjenega prvega odstavka ter črtanega osmega in devetega
odstavka preštevilčita deseti in enajsti odstavek v osmi in deveti odstavek, zaradi črtanih
dveh odstavkov, do sedaj osmega in devetega.
K 2. členu:
Z 2. členom se dopolnjuje ZObr zaradi dane možnosti ponovne zaposlitve vseh vojakov, ki jim
je v zadnjih petih letih zaradi dosežene starosti 45 let prenehalo delovno razmerje v SV.
Vojakov, ki bi jih v SV lahko ponovno zaposlili na vojaške dolžnosti, kot so jih zasedali ob
doseženi starosti 45 let je 21. Od 21 vojakov jih je 16 še vedno v delovnem razmerju z
Ministrstvom za obrambo, vendar velika večina na dosti slabše plačanih delovnih mestih. Le 5
je vojakov, ki so ob doseženi starosti 45 let zapustili obrambni sistem in večina teh je
prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje in že dlje časa iščejo službo, saj so težje zaposljivi.
V primeru ponovne zaposlitve bivših vojakov na vojaško dolžnost je potrebno ohraniti tako
zaposlenim vojakom pridobljene pravice, ki so jih že dosegli pri opravljanju vojaške službe.
Tako kot za vse na novo zaposlene se pri sklepanju pogodb o zaposlitvi z bivšimi vojaki na
podlagi teh sprememb in dopolnitev ZObr izvedejo vsi predpisani postopki ob upoštevanju in
izpolnjenih splošnih in posebnih pogojih za poklicno delo na obrambnem področju v skladu z
88. členom tega zakona.
K 3. členu:
Predlaga se, da zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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