
 
______________________________________ 
                      
______________________________________ 
                 
______________________________________ 
                 (Ime in priimek, naslov, pošta) 

 
 
 
 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
DIREKTORAT ZA OBRAMBNE ZADEVE 
 
UPRAVA ZA OBRAMBO ____________________________ 
 
___________________________________ 
                             
___________________________________ 
                        (Naslov in pošta) 

 
 
 
 
ZADEVA:   IZJAVA KANDIDATA/KE k vlogi za prostovoljno služenje vojaškega roka z 

dne _______________ 
 
 
 
Podpisani/a kandidat/ka ___________________________, EMŠO ____________________, 
izjavljam, da sem seznanjen/a s 13. in 17. členom uredbe o prostovoljnem služenju 
vojaškega roka (Uradni list RS, št. 81/03, 116/07, 102/12, 6/14, 4/17 in 28/18).           
 
 
 
Besedilo členov: 

 
»13. člen 

(odpoved prostovoljnemu služenju vojaškega roka) 
 
(1) Kandidat ali vojak prostovoljec se lahko prostovoljnemu služenju vojaškega roka odpove. 
 
(2) Šteje se, da se je kandidat odpovedal prostovoljnemu služenju vojaškega roka, če se v 
skladu z 10. členom te uredbe na vabilo oziroma poziv upravnega organa, pristojnega za 
obrambne zadeve, brez opravičenega razloga ni odzval. Šteje se, da se je vojak prostovoljec 
odpovedal prostovoljnemu služenju vojaškega roka, če je 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. 
 
(3) O odpovedi prostovoljnemu služenju vojaškega roka iz tega člena izda upravni organ, 
pristojen za obrambne zadeve, ki kandidata vodi v evidenci, ugotovitveno odločbo.  
 
 
 



17. člen 
(prenehanje služenja) 

 
(1) Prostovoljno služenje vojaškega roka preneha vojaku prostovoljcu: 

 
- če preneha izpolnjevati splošne pogoje iz 3. člena te uredbe, razen pogoja starosti; 

 ki je med prostovoljnim služenjem vojaškega roka ocenjen kot nesposoben za vojaško 
službo; 

 ki se je odpovedal prostovoljnemu služenju vojaškega roka v skladu s 13. členom te 
uredbe; 

 če težje krši vojaško disciplino; 

 ki med prostovoljnim služenjem vojaškega roka ne opravi uspešno periodičnih preverjanj 
in ocenjevanj znanja ter usposobljenosti v skladu s programom usposabljanja. 

 
(2) Predlog za prenehanje iz tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka tega člena poda 
poveljnik enote, v kateri vojak prostovoljec prostovoljno služi vojaški rok. 
 
(3) O prenehanju prostovoljnega služenja vojaškega roka izda upravni organ, pristojen za 
obrambne zadeve, odločbo.  
 
(4) Vojak prostovoljec iz druge in tretje  alinee prvega odstavka tega člena je dolžan povrniti 
stroške, ki so nastali v okviru njegove napotitve in med prostovoljnim služenjem vojaškega 
roka. 
 
(5) Vojak prostovoljec iz tega člena praviloma ne more ponovno kandidirati za prostovoljno 
služenje vojaškega roka.« 
 
 
V/Na _________________, dne _____________ 
 

 
_____________________________ 

        (Podpis) 
 


