Na podlagi 9. člena Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka (Uradni list RS, št.
81/03, 116/07,102/12 in 6/2014) skleneta
1. Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova 55, Ljubljana, davčna
številka____________, ki ga na podlagi pooblastila, št. ______________ z
dne________________ zastopa __________________________, vodja Uprave za
obrambo____________________________, ( v nadaljevanju: ministrstvo )

in
2. _________________________, EMŠO_______________________, stanujoč__________
(ime in priimek)

_______________________________, končana___________________________________
______, _____ stopnja strokovne izobrazbe, davčna številka_________________,__
številka transakcijskega računa_____________________________in številka OZZ
____________ - kandidat za prostovoljno služenje vojaškega roka (v nadaljevanju kandidat
oziroma vojak prostovoljec),

naslednjo
POGODBO O PROSTOVOLJNEM SLUŽENJU VOJAŠKEGA ROKA
1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da kandidat izpolnjuje pogoje za sklenitev pogodbe za
napotitev na prostovoljno služenje vojaškega roka. V skladu s prvim in tretjim odstavkom 9.
člena Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka skleneta pogodbo o prostovoljnem
služenju vojaškega roka v Slovenski vojski v ______________________________ v času
od________________ do _______________.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, pogodbeni stranki soglašata, da je
lahko vojak prostovoljec, zaradi razlogov zagotovitve nemotene izvedbe usposabljanja, med
služenjem vojaškega roka izjemoma premeščen v drugo vojašnico na podlagi ukaza
pristojnega poveljstva Slovenske vojske.

2. člen
Kandidat se zaveže, da se bo na vabilo oziroma poziv upravnega organa, pristojnega za
obrambne zadeve, ki ga vodi v evidenci, odzval na:
– zdravniški pregled za oceno sposobnosti za vojaško službo;
– prostovoljno služenje vojaškega roka;
3. člen

Ministrstvo bo kandidatu v primeru, da še nima opravljenega zdravniškega pregleda za
oceno sposobnosti za vojaško službo, zagotovilo izvedbo zdravniškega pregleda v pristojni
zdravstveni organizaciji. Stroške zdravniškega pregleda plača ministrstvo.
4. člen
Na prostovoljno služenje vojaškega roka se kandidata napoti, če je na Komisiji za
ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo ocenjen kot sposoben oziroma
delno sposoben za vojaško službo.
5. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da se kandidatu na njegovo prošnjo odloži prostovoljno
služenje vojaškega roka do naslednje napotitve:
v primeru bolezni ali poškodbe, če predloži potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela
oziroma potrdilo pooblaščenega zdravnika, če je nezaposlen;
zaradi rojstva otroka;
v primeru smrti v ožji družini, pri čemer se za ožjo družino štejejo starši, zakonec,
izvenzakonski partner, otroci, bratje in sestre;
zaradi nujne pomoči družini v primeru naravnih ali drugih nesreč.
Kandidat se zaveže, da bo prošnjo za odložitev vložil pri upravnem organu, pristojnem za
obrambne zadeve, ki ga vodi v evidenci, po kraju njegovega stalnega prebivališča,
najpozneje v osmih dneh po prejemu vabila ali poziva oziroma takoj, ko nastane razlog za
odložitev prostovoljnega služenja vojaškega roka in da bo prostovoljno služenje vojaškega
roka opravil v naslednjem terminu v skladu z letnim načrtom sprejema kandidatov na
prostovoljno služenje vojaškega roka.
6. člen
Kandidat ali vojak prostovoljec se lahko prostovoljnemu služenju vojaškega roka odpove. Za
odpoved prostovoljnemu služenju vojaškega roka se šteje tudi, če se kandidat na vabilo
oziroma poziv upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, brez opravičenega
razloga ni odzval na zdravniški pregled oziroma na prostovoljno služenje, če je vojak
prostovoljec samovoljno odsoten s prostovoljnega služenja vojaškega roka brez
opravičenega razloga za več kot 48 ur ali če v primeru zdravstvene nezmožnosti najkasneje
v petih dneh od pričetka odsotnosti ne dostavi enoti, v kateri prostovoljno služi vojaški rok,
ustreznega zdravniškega potrdila.
7. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da za vojaka prostovoljca med prostovoljnim služenjem
vojaškega roka veljajo pravice in dolžnosti, določene z Zakonom o vojaški dolžnosti (Uradni
list RS, št. 108/02 - uradno prečiščeno besedilo), Zakonom o službi v Slovenski vojski
(Uradni list RS, št. 68/07) in s Pravili službe v Slovenski vojski (Uradni list RS, št., 82/03),
razen, če s to pogodbo ali uredbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka ni določeno
drugače.

8. člen
Prostovoljno služenje vojaškega roka se prekine vojaku prostovoljcu, ki je med prostovoljnim
služenjem vojaškega roka ocenjen kot začasno nesposoben za vojaško službo.
Vojaku prostovoljcu se lahko služenje vojaškega roka na njegovo prošnjo prekine zaradi
rojstva otroka, smrti ali hude bolezni v družini ali zaradi naravne ali druge hude nesreče, če
bi zaradi njegove odsotnosti njegova družina zašla v težak položaj, za toliko časa, dokler
trajajo navedeni razlogi, vendar najdlje za eno leto.
Vojaku prostovoljcu se lahko služenje vojaškega roka na prošnjo pristojne strokovne ali
znanstvene organizacije prekine zaradi udeležbe na mednarodnih srečanjih ali strokovnega
oziroma znanstvenega izpopolnjevanja v tujini, z njegovim soglasjem, vendar najdlje za eno
leto.
Prostovoljno služenje vojaškega roka se lahko vojaku prostovoljcu na njegovo prošnjo in na
prošnjo pristojne državne športne organizacije prekine tudi zaradi priprav ali udeležbe v
sestavi reprezentance na svetovnem ali evropskem tekmovanju ali na olimpijskih igrah.
Vojaka prostovoljca se lahko na njegovo željo napoti na doslužitev prostovoljnega služenja
vojaškega roka po poteku roka določenega v odločbi o prekinitvi.

9. člen
Prostovoljno služenje vojaškega roka preneha vojaku prostovoljcu:
ki je med prostovoljnim služenjem vojaškega roka ocenjen kot nesposoben za vojaško
službo;
- za katerega je bil ob varnostnem preverjanju skladno s predpisi o obrambi ugotovljen
varnostni zadržek;
- ki je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
ali je bil obsojen na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju
več kot tri mesece;
ki se je odpovedal prostovoljnemu služenju vojaškega roka v skladu s 6. členom te
pogodbe;
če težje krši vojaško disciplino.
10. člen
Ministrstvo za obrambo kandidatu med prostovoljnim služenjem vojaškega roka (v
nadaljevanju: vojak prostovoljec) zagotavlja zdravstveno varstvo, pokojninsko in invalidsko
zavarovanje za ožji obseg pravic ter nezgodno zavarovanje v skladu z zakonom.

11. člen
Vojaku prostovoljcu med prostovoljnim služenjem vojaškega roka pripadajo prejemki za
izvajanje vojaške službe, določeni od osnove, ki jo predstavlja 65 % minimalne plače v
Republiki Sloveniji in znašajo:

ob nastopu služenja 13 %;
prvi mesec služenja 18 %;
drugi mesec služenja 27 %
tretji mesec služenja 40 %
Znesek iz prve alineje prejšnjega odstavka se izplača ob nastopu služenja. Zneski iz druge,
tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka se izplačajo mesečno do 15. v mesecu za pretekli
mesec glede na število dni prostovoljnega služenja vojaškega roka oziroma najkasneje 15
dni po koncu služenja za mesec, v katerem je vojak prostovoljec zaključil prostovoljno
služenje vojaškega roka.
12. člen
Vojaku prostovoljcu, ki je uspešno končal prostovoljno služenje vojaškega roka, pripada
dodatni prejemek v višini 90 % od osnove, ki jo predstavlja 65 % minimalne plače v Republiki
Sloveniji. Ta prejemek se izplača najkasneje v 15. dneh po koncu prostovoljnega služenja
vojaškega roka.

13. člen
Vojaku prostovoljcu se povrnejo stroški za prevoz od kraja enote služenja do doma in nazaj v
primeru odobrenih izhodov ob koncu tedna ali za praznike. Ti stroški se povrnejo po
prejemku zahtevka praviloma skupaj ob izplačilu prejemkov iz 11. člena te pogodbe.
14. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da pogodba o prostovoljnem služenju vojaškega roka preneha
veljati, ko sta obe pogodbeni stranki izpolnili vse svoje obveznosti.
Pogodba preneha veljati tudi, če:
1. se kandidat prostovoljec odpove prostovoljnemu služenju po podpisu pogodbe, ko še
ni nastopil služenja in ni bilo stroškov v zvezi z napotitvijo na služenje, z izdajo
ugotovitvene odločbe o odpovedi služenju;
2. je kandidat ocenjen kot začasno nesposoben ali nesposoben za vojaško službo, z
dnem ocenitve sposobnosti za vojaško službo;
3. se kandidat odpove prostovoljnemu služenju po podpisu pogodbe, ko še ni nastopil
služenja, nastali pa so že stroški v zvezi z napotitvijo na služenje;
4. se vojak prostovoljec odpove prostovoljnemu služenju med služenjem;
5. vojak prostovoljec težje krši vojaško disciplino;
6. vojak prostovoljec v primeru zdravstvene nezmožnosti najkasneje v petih
dneh od pričetka odsotnosti ne dostavi enoti v kateri prostovoljno služi vojaški
rok, ustreznega zdravniškega potrdila;
7. je za kandidata ali vojaka prostovoljca ob varnostnem preverjanju skladno s predpisi
o obrambi ugotovljen varnostni zadržek;

8. če je bil kandidat ali vojak prostovoljec pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali je bil obsojen na nepogojno zaporno
kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju več kot tri mesece;
9. je vojak prostovoljec med služenjem ocenjen kot začasno nesposoben ali
nesposoben za vojaško službo, z dnem ocenitve sposobnosti za vojaško službo
oziroma datumom prenehanja ali prekinitve služenja;
10. če vojak prostovoljec med prostovoljnim služenjem vojaškega roka ne opravi
uspešno periodičnih
preverjanj in ocenjevanj znanja ter usposobljenosti v
skladu s programom usposabljanja;
11. je v skladu z načrtom GŠSV premalo kandidatov za prostovoljno služenje in napotitve
ni možno izvesti z dnem izdaje obvestila, razen, če se kandidat strinja z napotitvijo v
enem od naslednjih terminov;
12. kandidat ali vojak prostovoljec umre;
13. se ponovno uvede obvezno služenje vojaškega roka v skladu z zakonom.

V primeru prenehanja veljavnosti pogodbe iz 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točke prejšnjega odstavka
je kandidat oziroma vojak prostovoljec dolžan ministrstvu povrniti stroške zdravniškega
pregleda, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, nezgodnega zavarovanja, že izplačane
prejemke iz 11. člena, stroške za prevoz iz 13. člena te pogodbe ter že izplačane stroške za
prevoz do začetka služenja. Kandidat oziroma vojak prostovoljec mora obveznost poravnati v
30 dneh po prejemu zahtevka za povrnitev stroškov, ki ga pripravi ministrstvo, v nasprotnem
primeru se zaračunajo zakonite zamudne obresti, ki začnejo teči prvi dan po preteku roka za
plačilo. Tak kandidat ne more ponovno kandidirati za prostovoljno služenje vojaškega roka.
O prenehanju veljavnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka izda ministrstvo pisni sklep v
katerem se določi datum prenehanja pogodbe ter pravice in obveznosti kandidata po
prenehanju pogodbe. Sklep o odpovedi pogodbe je dokončen.
15. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da se glede pravic in obveznosti kandidata oziroma vojaka
prostovoljca, ki jih ne ureja ta pogodba, uporablja uredba o prostovoljnem služenju vojaškega
roka.
S podpisom te pogodbe kandidat potrjuje, da je seznanjen z vsebino uredbe o prostovoljnem
služenju vojaškega roka.
16. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če to ne bo
mogoče, pa pri stvarno in krajevno pristojnem sodišču.
17. člen
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
18. člen
Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih kandidat za prostovoljno služenje
prejme en izvod in ministrstvo en izvod.

Številka:
Datum: ___________

Ministrstvo za obrambo
(ime in priimek)
Naziv
Položaj

Dne_____________
Kandidat za prostovoljno služenje
služenje vojaškega roka
(ime in priimek)
Podpis___________

