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Spoštovani. 

 

Sindikat vojakov Slovenije (SVS) vam podaja predlog, ki rešuje vse nakopičene težave upokojevanja 

vojaških oseb. S predlogom se po do sedaj opravljenih pogovorih popolnoma strinjajo na Ministrstvu 

za obrambo in v Slovenski vojski. Podporo predlogu smo preverili tudi med člani sindikata ter ostalimi 

pripadniki Slovenske vojske in predlog je dobil 100% podporo. Niti eden pripadnik od več sto 

pozvanih k podaji svojega mnenja k predlogu mu ni nasprotoval in so ga vsi polno podprli.  

 

Predlagamo, da se poklicno zavarovanje za pripadnike Slovenske vojske ukine na način, da se 

odstotek plače (trenutno 9,35% bruto plače), ki ga je delodajalec dolžan v skladu z veljavnim 

Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Pokojninskim načrtom Sklada obveznega 

dopolnilnega pokojninskega načrta (SODPZ) nakazovati v SODPZ, nakazuje pripadnikom Slovenske 

vojske mesečno s plačo za tekoče obračunsko obdobje. Upokojevanje vojaških oseb pa naj bo urejeno 

kot velja za vse ostale, saj se v večini vojaške osebe upokojujejo kot vsi ostali. 

 

Za ta predlog smo se v SVS odločili, ker menimo, da je namen zbiranja sredstev v SODPZ za 

pripadnike Slovenske vojske v osnovi zgrešen, saj se namensko privarčevana sredstva zaradi vseh 

posebnosti opravljanja vojaškega poklica ne bodo in kar tudi praksa potrjuje, se že sedaj ne 

porabljajo v skladu z namenom varčevanja in to še posebej velja za vse vojaške osebe, ki so od 1. 

1. 2013 prekinile delovno razmerje v Slovenski vojski in se še niso upokojile. 

 

Za pripadnike Slovenske vojske velja celota predpisov obrambnega področja, predvsem Zakon o 

obrambi ter Zakon o službi v Slovenski vojski, ki v veliki meri krojijo usodo zaposlenih na 

delovnopravnem področju in nas pripadnike Slovenske vojske s tem postavljajo v popolnoma 

drugačen položaj glede statusa delovnih razmerij od drugih državljanov Slovenije in kar je za 

podan predlog pomembno, od drugih poklicev za katere delodajalci vplačujejo sredstva v SODPZ. 

 

V nadaljevanju bomo nanizali razloge, zaradi katerih se namensko privarčevana sredstva namensko ne 

porabljajo in govorijo v prid našemu predlogu: 

 

 

1. vojaške osebe so izjeme iz Zakona o delovnih razmerij glede dopustnosti sklepanja pogodba za 

določen čas in imajo v skladu z Zakonom o obrambi v veliki večini (vsi razen zaposleni pred 

1.1.1995) pogodbe za določen čas več kot dve leti, kot velja za vse ostale zaposlene v Sloveniji. 

 



2. za vojake Zakon o obrambi omejuje dopustnost sklepanja pogodb za določen čas do dosežene 

starosti 45 let. Vojakov je v strukturi Slovenske vojske skoraj polovica od vseh vojaških oseb in 

se teži k še višjemu odstotku vojakov od drugih vojaških oseb, trenutno je zaposlenih 3.123 

vojakov in ostalih vojaških oseb 3.739
1
; 

 

3. za vojaške osebe velja, da morajo za opravljanje svojega vojaškega poklica izpolnjevati dosti 

zahtevnejše zdravstvene pogoje in v kolikor med opravljanjem vojaške službe zbolijo ali se 

poškodujejo vojaške službe tega dela ne morejo več opravljati; 

 

4. za pripadnike Slovenske vojske veljajo predpisi o varovanju in dostopu do tajnih podatkov, ki 

pogojujejo opravljanje dela s tajnimi podatki s strogimi merili za podelitev dovoljenja za dostop 

do tajnih podatkov, ki je predpogoj za dostop in seznanitev vojaških oseb s tajnimi podatki;  

 

5. vsi pripadniki Slovenske vojske, ki so od uveljavitve ZPIZ-2 1.1.2013 do sedaj zapustili 

Slovensko vojsko in so zato prekinili delovno razmerje mnogo pred upokojitvijo, so se po 

naših podatkih  odločili za izplačilo privarčevanih sredstev iz SODPZ in ob tem plačali višji 

davek, kot bi ga letno glede na višino njihovih dohodkov; 

 

6. ob izplačilu privarčevanih sredstev iz SODPZ so "bivši" pripadniki Slovenske vojske morali 

plačati dosti višji davek, zaradi možnosti le enkratnega izplačila sredstev na osnovi izjeme iz 

ZPIZ-2 (5. odstavek 206. člena), ki so se na osebnem računu zbirala 13 let. V kolikor bi se ta 

sredstva izplačevala mesečno ob plači bi se plačal davek glede na dejanski dohodek in ne višji; 

 

7. zaradi do sedaj opisanih posebnosti opravljanja vojaškega poklica je zakonodajalec že predvidel 

izjemo v 5. odstavku 206. člena ZPIZ-2 za pripadnike Slovenke vojske, ki so opravljali vojaško 

službo najmanj 10 let ali zaradi dosežene starosti 45 let za vojake, da si privarčevana sredstva iz 

SODPZ lahko izplačajo za lažjo vključitev v civilno življenje in zaposlitev po prenehanju 

opravljanja vojaške službe, saj se na Ministrstvu za obrambo in Slovenski vojski zavedajo 

problematike vključevanja "bivših" vojaških oseb v družbo in predvsem iskanja nove zaposlitve.  

 

 

V SVS menimo, da navedeni razlogi v zadostni meri utemeljijo naš predlog vsaj do te mere, da se o 

predlogu resno razmisli. V kolikor pa se vam zdi predlog sprejemljiv, upamo, da boste na resornem 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za delovna razmerja ter pokojninski 

sistem uspeli zakonodajalcu predlagati ustrezne spremembe ZPIZ-2, ki bi nam vsem olajšale življenje.  

 

S predlaganimi spremembami ZPIZ-2 bi tudi sistem poklicnega upokojevanja postal sprejemljiv za 

vse, ki opravljajo težavne poklice v Sloveniji in jih zato ne morejo opravljati do starosti kot drugi 

državljani. Edina moteča poklicna skupina v sistemu poklicnega upokojevanja so vojaške osebe in z 

uvedbo tukaj predlaganih sprememb bi rešili mnoge težave s katerimi se srečujemo na Ministrstvu za 

obrambo, Slovenski vojski in pripadniki Slovenske vojske v vsakdanjem življenju. Pripadniki 

Slovenske vojske, ki po večini ne bodo dočakali upokojitve zaposleni v Slovenski vojski zaradi 

opisanih razlogov in se jim po predlogu nebi več vplačevalo v SODPZ, pa bi prejemali ta denar kot del 

plače, ki je v teh kriznih časih že tako zelo nizka.  

 

Pripadniki Slovenske vojske, ki bodo dočakali upokojitev še vedno zaposleni v Slovenski vojski bi z 

uveljavitvijo predlaganega in ob spoštovanju 5. odstavka 206. člena ZPIZ-2 v kolikor se bi odločili za 

izplačilo v enkratnem znesku dosegli polno odmero starostne pokojnine, kar danes nikakor ne morejo 

doseči zaradi omejitve opravljanja dela na obrambnem področju do izpolnitve pogojev za poklicno 

upokojitev, ki jo je uvedel v prehodnih določbah ZPIZ-2 (10. odstavek 413. člena). 

  

                                                 
1
 Vir, podatki na dan 3. 4. 2014: http://www.slovenskavojska.si 



Tudi v tujini imajo vojaki neprimerljivo višjo plačo od drugih poklicev zaradi dela po pogodbi za 

določen čas (pogodbeni vojaki), saj poklica vojaka ni možno opravljati do upokojitve in zato, ker je 

vsakemu jasno, da se tega dela ne da opravljati tako dolgo kot druga dela.  

 

V Sloveniji smo vojaki glede upokojevanja obravnavani kot vsi drugi javni uslužbenci, čeprav imajo 

vsi drugi javni uslužbenci pogodbe za nedoločen čas. Z vstopom v Nato smo profesionalizirali 

Slovensko vojsko, a ob tem gre dejansko za uvedbo pogodbene vojske in danes imamo pogodbeno 

vojsko, čemur pa predpisi iz področja delovnih razmerij niso sledili v celoti in po našem mnenju enako 

velja za predpise, ki urejajo upokojevanje vojaških oseb. 

 

V upanju na upoštevanje in realizacijo našega predloga vas lepo pozdravljamo, 

 

 

 

  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

 

 

 

 

Poslano z e-pošto: 

 

– naslovniku; 

– Ministrstvo za obrambo; 

– Generalštab Slovenske vojske; 

– Vrhovni poveljnik obrambnih sil; 

– Ministrstvo za notranje zadeve; 

– Vlada RS; 

– Državni zbor RS; 

– Odbor za obrambo DZ RS; 

– Zveza slovenskih častnikov; 

– arhiv. 
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