
Statusne zadeve (študent, zaposlen) 

Med PSVR študent ohrani status študenta. Študent na PSVR nemoteno prejema štipendijo, ki mu 

je bila dodeljena na podlagi Zakona o štipendiranju (državna, Zoisova, za deficitarne poklice, za 

Slovence v zamejstvu in po svetu, Ad futura). V primeru drugih štipendij (kadrovska, občinska) se je 

treba o pogojih posvetovati z organizacijo, ki je dodelila štipendijo. Med PSVR se družinska pokojnina 

ne izplačuje.  

PSVR je kljub zaposlitvi možno opraviti, kar je tudi zakonsko opredeljeno. Primerno je imeti dogovor 

z delodajalcem, da je o tem obveščen in se oba strinjata z odsotnostjo. Zakonska podlaga je v 62. 

členu Zakona o vojaški dolžnosti in 53. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/2013). V 

slednjem je med primeri, ki privedejo do suspenza pogodbe o zaposlitvi, izrecno navedeno tudi PSVR. 

Isti člen tudi navaja,  da  pogodba o zaposlitvi v primerih suspenza ne preneha veljati in je 

delodajalec ne sme odpovedati, razen če so podani razlogi za izredno odpoved ali če je uveden 

postopek za prenehanje delodajalca.  

 

Dohodnina in socialni transferji 
 
Dohodki iz naslova pogodbe o PSVR se skladno z Zakonom o dohodnini vštevajo v dohodninsko 
osnovo staršev, če je vojak prostovoljec vzdrževan kot družinski član (do 26. leta starosti).  
 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa, da se dohodki, prejeti na podlagi pogodbe o 
PSVR, razen povračil stroškov, upoštevajo pri uveljavljanju denarnih prejemkov (npr. otroški 
dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija) in subvencij (npr. plačilo 
vrtca, malice za učence in dijake, itd.). 
 
Zakon o urejanju trga dela določa, da se zavarovancu, ki kot brezposelna oseba prejema denarno 
nadomestilo zavoda za zaposlovanje, denarno nadomestilo lahko zniža pod pogoji, ki jih 
določa navedeni zakon.  
 
Odlaganje PSVR 

 

Življenje nam z nepredvidljivimi zadevami lahko prekriža načrte. To se lahko zgodi tudi pred napotitvijo 

na PSVR, zato ima kandidat možnost odlaganja. Kandidatu se po podpisu pogodbe lahko nastop PSVR 

na podlagi prošnje in dokazil odloži do naslednje napotitve zaradi: 

 

 bolezni ali poškodbe, karantene ali izolacije; 

 rojstva otroka; 

 smrti v ožji družini, pri čemer se za ožjo družino štejejo starši, zakonec, otroci, bratje in sestre; 

 nujne pomoči družini ob naravnih ali drugih nesrečah; 

 drugih nepredvidljivih okoliščin, ki zadevajo kandidata. 

 

Kandidat prošnjo in dokazila odda na upravo za obrambo, ki ga vodi v evidenci. 

 

Odpoved PSVR 

Kandidat ali vojak prostovoljec se lahko PSVR odpove. V času pred napotitvijo to sporoči upravi za 

obrambo, med samim prostovoljnim služenje pa enoti, kjer opravlja PSVR.   

Šteje se, da se je kandidat odpovedal PSVR, če se na dolžnosti (zdravniški pregled, preverjanje 

gibalnih sposobnosti, razgovor za varnostno preverjanje in pozivu na PSVR) brez opravičenega 

razloga ni odzval. Prav tako se šteje, da se je vojak prostovoljec odpovedal PSVR, če je bil brez 

opravičenega razloga samovoljno odsoten s PSVR več kot 48 ur ali če zaradi zdravstvene 

nezmožnosti najpozneje v petih dneh od začetka odsotnosti ne dostavi enoti, v kateri 

prostovoljno služi vojaški rok, ustreznega zdravniškega potrdila. 



Po podpisu pogodbe za PSVR mora kandidat ali vojak prostovoljec v primeru odpovedi PSVR 

povrniti stroške in prejemke, ki so nastali v okviru njegove napotitve in med PSVR. Tega mu ni treba 

storiti, če se PSVR pisno odpove v prvih dveh tednih prve faze usposabljanja, razen če gre za 

težjo kršitev vojaške discipline.  

 

Prekinitev PSVR 

 

Vojaku prostovoljcu se PSVR prekine v naslednjih primerih: 

 

– če je ocenjen kot začasno nesposoben za vojaško službo;  

– če preseže število dni dovoljene upravičene odsotnosti v skladu s programom TVSU (do 15 

odstotkov skupnega časa posamezne faze); 

– zaradi razlogov iz 33. člena Zakona o vojaški dolžnosti (družinske okoliščine, znanstveno delo, 

vrhunski šport); 

– zaradi razlogov na strani Slovenske vojske; 

– zaradi višje sile.  

 

Vojaku prostovoljcu se PSVR prekine tudi, če se sam odloči, da ga zaključi po posamezni fazi 

programa TVSU.  

 

Vojak prostovoljec je na njegovo željo lahko napoten na doslužitev PSVR. Doslužitev se izvede v 

skladu s programom TVSU. Posamezna nedokončana faza se lahko opravlja ponovno, vendar 

največ enkrat. 

 

V primerih prekinitve vojak prostovoljec ne vrača stroškov in prejemkov, ki so nastali v okviru 

njegove napotitve in med PSVR. 

 

Prenehanje PSVR 

 

PSVR preneha vojaku prostovoljcu zaradi: 

 

– neizpolnjevanja splošnih pogojev; 

– odpovedi PSVR; 

– težje kršitve vojaške discipline;  

– neuspeha na periodičnih preverjanjih in ocenjevanjih znanja ter usposobljenosti oziroma se 

omenjenih dejavnosti ne udeleži. 

 

Vojak prostovoljec mora ob prenehanju povrniti stroške in prejemke, ki so nastali v okviru njegove 

napotitve in med PSVR. 

 

IZJEME: Kandidatu ni treba povrniti stroškov in prejemkov, če se odpove PSVR pred podpisom 

pogodbe. Vojaku prostovoljcu ni treba povrniti stroškov in prejemkov: 

 

– če je ocenjen kot nesposoben za vojaško službo; 

– če iz opravičljivih razlogov ni uspešen oziroma se ne udeleži periodičnih preverjanj in ocenjevanj 

znanja ter usposobljenosti; 

– če se PSVR pisno odpove v prvih dveh tednih prve faze usposabljanja, razen če gre za razlog 

težje kršitve vojaške discipline; 

– za že opravljeno vojaško evidenčno dolžnost. 

 

Vojaka prostovoljca se v primeru prenehanja PSVR, razen če preneha izpolnjevati splošne pogoje ali je 

težje kršil vojaško disciplino, lahko na njegovo željo ponovno napoti na PSVR, in sicer največ 

enkrat, pri čemer se upošteva njegova že pridobljena vojaška evidenčna dolžnost. 


