
 
 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

ZAKONA O SLUŽBI V SLOVENSKI VOJSKI (ZSSloV-A) 
 
 

1. člen 
 

Za 58. členom se dodajo novi 58.a, 58.b, 58.c, 58.č, 58.d, 58.e, 58f, 58.g, 58.h in 58.i člen, 

ki se glasijo: 

"58.a člen 

(pravica do stavke) 

 

Vojaškim osebam se poveča plača za 60 evrov bruto na mesec zaradi prepovedi pravice 

do stavke, ki izhaja iz prvega odstavka 99. člena Zakona o obrambi, 

58.b člen 

(pogodbe za določen čas) 

 

Vojaškim osebam se poveča plača za 60 evrov bruto na mesec zaradi urejanja delovnih 

razmerij s pogodbami za določen čas na podlagi prvega odstavka 92. člena Zakona o obrambi. 

58.c člen 

(urejanje plač) 

 

Zaposlenim v plačni podskupini C4 (vojaškim osebam) se poveča plača za 60 evrov bruto 

na mesec zaradi uvrščanja v plačne razrede z uredbo na podlagi drugega odstavka 13. člena 

Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 

58.č člen 

(omejitev odpovedi) 

 

Pripadnikom Slovenske vojske se poveča plača za 60 evrov bruto na mesec zaradi omejitve 

odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi posebnih zahtev in odgovornosti na obrambnem 

področju. Na podlagi 64. člena Zakona o službi v Slovenski vojski pripadnik zaradi posebnih 

zahtev in odgovornosti na obrambnem področju ne more, kljub pogodbi o zaposlitvi, med 

povišano pripravljenostjo oziroma med izvajanjem posebno pomembnih nalog, prenehati delati 

v vojski.  

58.d člen 

(štetje delovnega časa) 

 

Pripadnikom Slovenske vojske se poveča plača za 60 evrov bruto na mesec zaradi 

posebnosti na obrambnem področju, da se pripravljenost na delovnem mestu ali določenem 

kraju ne šteje v delovni čas. Posebnost določa iz 97.e člen Zakona o obrambi. 

58.e člen 

(posebni pogoji dela) 

 

Pripadnikom Slovenske vojske se poveča plača za 60 evrov bruto na mesec zaradi 

opravljanja dela v posebnih pogojih, ki jih določa 88. člen Zakona o obrambi. 



 
 

58.f člen 

(izvrševanje aktov vodenja in poveljevanja in posebno urejanje varstva pravic) 

 

Pripadnikom Slovenske vojske se poveča plača za 60 evrov bruto na mesec zaradi 

dolžnega izvrševanja aktov vodenja in poveljevanja (ukazov, povelj) brez možnosti 

ugovarjanja, ki izhaja 46. člena Zakona o obrambi in 63. točke Pravil službe v Slovenski vojski, 

v povezavi s tretjim odstavkom 100.a členom Zakona o obrambi, ki določa posebno 

uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja za zaposlene na obrambnem področju. 

58.g člen 

(podčastniki) 

 

Podčastnikom se vrnejo doseženi razredi napredovanj, ki so jih izgubili ob napredovanju iz 

V. tarifnega razreda v VI. tarifni razred in tistim, ki so jih izgubili ob napredovanju iz V. ali VI. 

tarifnega razreda v VII. tarifni razred in se dodajo doseženemu plačnemu razredu, ki ga imajo 

ob uveljavitvi tega zakona. 

58.h člen 

(prenos razredov napredovanj) 

 

Pripadnikom, ki so v časovnem obdobju od 1.7.2004 do 1.8.2008 napredovali na 

zahtevnejše delovno mesto znotraj iste tarifne skupine in so pridobili višji naziv javnega 

uslužbenca, vendar zaradi takrat veljavnih predpisov na obrambnem področju ob 

napredovanju niso prenesli že doseženih plačilnih razredov napredovanj, se pridobljeni plačilni 

razredi napredovanj doseženi pred napredovanjem v obdobju od 1.7.2004 do 1.8.2008, dodajo 

doseženemu plačnemu razredu, ki ga imajo ob uveljavitvi tega zakona. 

58.i člen 

(izobrazbeni primanjkljaj) 

 

Pripadnikom, ki so bili na podlagi 26. člena končnih in prehodnih določb Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi – ZObr-D (Uradni list RS, št. 40/04) v letu 2009 

razporejeni na nova delovna mesta zaradi izobrazbenega primanjkljaja, se vrne ob razporeditvi 

leta 2009 doseženi plačni razred in doda razrede napredovanj, ki so jih dosegli od premestitve 

v letu 2009. Obravnavani pripadniki po tem členu ostanejo na delovnih mesih, ki jih zasedajo 

ob uveljavitvi tega zakona." 

2. člen 

 

V 80. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"(4) Pripadnik ima v času opravljanja vojaške službe pravico do subvencioniranja dela 

oskrbnine za varstvo predšolskih otrok v javni varstveni ustanovi oziroma ustanovi, ki ima 

ustrezno pooblastilo za opravljanje te dejavnosti v višini 80 odstotkov." 

  



 
 

3. člen 
 

Za 80. členom se dodajo novi 80.a, 80.b, 80.c, 80.č in 80.d člen, ki se glasijo: 

"80.a člen 

(najemnine za službeno stanovanje) 

 

Pripadnik v času opravljanja vojaške službe ne plačuje najemnine za službeno stanovanje.  

80.b člen 

(povračilo plačila NUSZ) 

 

Pripadniku se v času opravljanja vojaške službe za eno nepremičnino povrne letno 

nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 

80.c člen 

(dodatno zdravstveno zavarovanje pripadnikov) 

Pripadnikom se zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti 

storitev s plačilom ali povračilom dodatnega zdravstvenega zavarovanja. 

80.č člen 

(dohodnina in izvajanje) 

Za s tem zakonom določeno v 58.a. do 58.f členu in 2. členu in 80.a do 80.c členu: 

 so pripadniki Slovenske vojske oproščeni plačila dohodnine, 

 način izvajanja predpiše minister za obrambo, če je potrebno izvajanje podrobneje 

urediti in predpisati. 

80.d člen 

(davek na motorna vozila) 

 

Pripadnik je v času opravljanja vojaške službe oproščen plačila davka na motorna vozila pri 

nakupu enega motornega vozila na vsaka tri leta." 

4. člen 
 

Za 92. členom se doda novi 92.a člen, ki se glasi: 

"92.a člen 

(odmera starostne pokojnine) 

(1) Bivšim pripadnikom, za katere je v obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2015 z odločbo 
Ministrstva za obrambo bilo ugotovljeno, da jim preneha delovno razmerje na obrambnem 
področju zaradi izpolnitve pogojev za poklicno ali starostno upokojitev in: 

 jim je odločba o priznanju pravice do starostne pokojnine že bila izdana, 

 jim odločba o priznanju pravice do starostne pokojnine še ni bila izdana, 

se jim ne glede na vsa določila Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ((Uradni 
list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – 
ZIUZGK, 38/10– ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 94/11 – odl. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4265
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4010


 
 

US, 105/11 – odl. US, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2 in 9/17 – odl. US) in 
ne glede na zatečen status ob uveljavitvi tega zakona starostna pokojnina odmeri v odstotku 
od pokojninske osnove, kot da imajo ob starostni upokojitvi 40 let pokojninske dobe za odmero.  

(2) Za upravičence po tem členu se ne upoštevajo določbe 38. člena zakona, ki ureja 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

 
(3) Po prvi alineji prvega odstavka tega člena se starostna pokojnina z odločbo odmeri na 

novo. Že izdana odločba o priznanju pravice do starostne pokojnine se z novo odpravi. 
 
(4) Po drugi alineji prvega odstavka tega člena se starostna pokojnina po tem zakonu 

odmeri ob starostni upokojitvi." 

5. člen 

(izvršilni predpisi) 

(1) Določeno s 58.g do 58.i členom se izvede v treh mesecih od uveljavitve tega zakona z 
veljavo od dne uveljavitve tega zakona. Razlika v plači, ki jo ima pripadnik ob uveljavitvi tega 
zakona, od plače upravičenega pripadnika po 58.g do 58.i členu, do na novo določene plače 
se pripadniku obračuna in izplača za pet let nazaj od uveljavitve tega zakona. 

(2) Za določeno v četrtem odstavku 80. člena z 2. členom tega zakona in z 80.a do 80.c 
členom velja, da se v predpisih, ki jih izda minister na podlagi tretjega odstavka tega člena, 
uredi povračilo za obdobje od uveljavitve tega zakona.  

(3) Minister za obrambo izda v 80.č. členu določene predpise za izvajanje tega zakona v 
treh mesecih od uveljavitve zakona.  

(4) Določeno v 80.b členu se uporabi prvič za leto v katerem se uveljavi ta zakon. 

(5) Določeno z 92.a členom se izvede v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. 

6. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa se začne prvi dan naslednjega meseca po uveljavitvi.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4612
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0418

