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IZJAVA  
O SEZNANITVI S POSLEDICAMI OB ODPOVEDI ALI PRENEHANJU 

PROSTOVOLJNEGA SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA 
 
 
 
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. 74/21).           
 
 
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 na 
dolžnosti iz 10. člena te uredbe brez opravičenega razloga ni odzval. Prav tako se šteje, da 
se je vojak prostovoljec odpovedal prostovoljnemu služenju vojaškega roka, če je bil brez 
opravičenega razloga samovoljno odsoten s prostovoljnega služenja vojaškega roka 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. 

 (3) Ugotovitveno odločbo o odpovedi prostovoljnemu služenju vojaškega roka iz prvega in 
drugega odstavka tega člena izda upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki kandidata 
vodi v evidenci. 
 

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 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 oziroma se 
omenjenih dejavnosti ne udeleži.  

 
(2) Predlog za prenehanje iz tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka poda poveljnik enote, 
v kateri vojak prostovoljec prostovoljno služi vojaški rok. 
 



(3) Odločbo o prenehanju prostovoljnega služenja vojaškega roka izda upravni organ, 
pristojen za obrambne zadeve, ki kandidata vodi v evidenci. 
 
(4) V primerih iz prvega odstavka tega člena mora vojak prostovoljec povrniti stroške in 
prejemke, ki so nastali v okviru njegove napotitve in med prostovoljnim služenjem vojaškega 
roka. 
 
(5)  Ne glede na prejšnji odstavek vojaku prostovoljcu ni treba povrniti stroškov in prejemkov: 
 
‒ če je ocenjen kot nesposoben za vojaško službo; 
‒ v primerih iz četrte alineje prvega odstavka tega člena, če ima za to opravičljiv razlog; 
‒ če se prostovoljnemu služenju vojaškega roka v skladu s prvim odstavkom 13. člena te 

uredbe pisno odpove v prvih dveh tednih prve faze usposabljanja, razen če gre za razlog 
iz tretje alineje prvega odstavka tega člena. 

 
(6) Vojak prostovoljec iz tega člena, razen iz prve in tretje alineje prvega odstavka tega 
člena, je lahko na njegovo željo ponovno napoten na prostovoljno služenje vojaškega roka, 
in sicer največ enkrat, pri čemer se upošteva njegova že pridobljena vojaška evidenčna 
dolžnost.  
 
 
 
Datum: __________ 
 

 
_____________________________ 

           (Podpis) 
 


