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ZADEVA: Pobuda za ureditev statusa vojnega invalida za vojaške osebe Slovenske
vojske v primerih nesreč povezanih z opravljanjem vojaške službe
Zveza društev vojnih invalidov Slovenije (ZDVIS) je na svoji 4. seji izvršnega odbora 15. 2.
2016 in na 22. seji skupščine ZDVIS sprejela sklep, da poda pobudo na Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za obrambo, da se ustrezno
spremenita Zakon o vojnih invalidih in Zakon o obrambi tako, da lahko vojaške osebe
Slovenske vojske, ki so utrpele poškodbo ali bolezen pri opravljanju vojaške službe, pridobijo
status vojnega invalida. Pobudi se je na 44. seji Koordinacije domoljubnih in veteranskih
organizacij 14. 6. 2016 pridružila tudi Zveza Slovenskih Častnikov (ZSČ).
S tem v zvezi predlagamo, da se spremeni Zakona o vojnih invalidih (Ur. l. RS, št. 63/95,
19/07, 75/97 in 19/14), prav tako pa se posledično v novi Zakona o obrambi vnesejo ustrezne
določbe.
I. Spremembe in dopolnitve Zakona o vojnih invalidih (Ur. l. RS, št. 63/95, 19/07, 75/97 in
19/14)
V 3. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Vojaški mirnodobni invalid je oseba iz 1. člena tega zakona, državljan Republike
Slovenije, ki je kot vojaška oseba Slovenske vojske dobil okvaro zdravja pri opravljanju
vojaške službe v Republiki Sloveniji ali izven Republike Slovenije, v okviru
mednarodnih obveznosti, ki jih je prevzela Republika Slovenija.«
121. člen se spremeni tako, da glasi:
»Zahteva za priznanje statusa in pravic vojnega invalida, opredeljenih v 2., 3. in 4. členu
tega zakona, na podlagi okvare zdravja ali poslabšanja bolezni dobljenih v okoliščinah
za priznanje statusa vojnega invalida, ter priznanje družinskim članom osebe, ki je
umrla zaradi posledic bolezni dobljene v takšnih okoliščinah je lahko dve leti po
uveljavitvi te spremembe zakona.«
V določila Zakon o vojnih invalidih, ki govorijo o vložitvi zahtevka za pridobitev statusa
vojnega invalida je treba dodati:
Zahtevek za pridobitev statusa vojnega invalida lahko vložijo tudi pripadniki Slovenske
vojske, ki po dosedanji zakonodaji niso pridobili status vojnega invalida. Prosilec, ki je
pridobil status vojnega invalida, in že ima po dosedanji zakonodaji status delovnega
invalida lahko obdrži tisto pravico, če je zanj ugodnejša.
II. Ustrezno je treba spremeniti določila, ki so v dosedanjem Zakona o obrambi (Ur. l. RS,
št.: 103/04 UPB 1 in 95/15). zapisane v 17. in 18. členu in jih umestiti v novi zakon, ki je v
pripravi (13. 4. 2016, EVA 2016-1911-0001).
»Poškodba ali bolezen vojaške osebe Slovenske vojske, ki nastane pri opravljanju
vojaške službe, se šteje kakor poškodba ali bolezen v skladu z Zakonom o vojnih
invalidih.« (sedanji prvi odstavek 17. člena ZObr).
»Družinski člani državljana, ki je izgubil življenje pri opravljanju obrambnih dolžnosti,
imajo po njem pravico do pokojnine ter druge pravice v skladu z Zakonom o vojnih
invalidih.« (sedanji tretji odstavek 17. člena ZObr)
Vsebine iz četrtega odstavka 17. člena se črtajo.
Obrazložitev:
Vojaške osebe Slovenske vojske, ki opravljajo vojaško službo v domovini ali tujini so v
odnosu na ostale vojne invalide v neenakopravnem položaju glede pridobitve statusa vojnega
invalida in iz tega izhajajočih pravic. Dejstvo je da opravljajo vojaško službo, ki je podobna
ali enaka kot ob delovanju v vojnem stanju. Poleg tega pa tudi v drugih članicah Nato
pridobijo vojaške osebe ob poškodbi ali bolezni pri opravljanju vojaške službe status vojnega
invalida in temu primerno zaščito in varstvo pravic.
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