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Zadeva: Prevedba vojaških činov in vpis v evidenco – usmeritve za delovanje
Zveza: Dopis Zveze Slovenskih častnikov (ZSČ), štev. 13/16-2019, z dne 21.2.2019 (IRDG, 

št. 811-9/2019-1, z dne 21.2.2019)

V okviru realizacije omenjenega dopisa ZSČ, vam posredujem usmeritve glede ravnanja pri vpisu 
prevedbe zainteresiranim podčastnikom in častnikom, ki se bodo zaradi urejanja prevedb vojaških činov 
oziroma vpisov činov in izdaje vojaških knjižic, zglasili pri vas.

Podane usmeritve imajo podlago v Pravilniku o vojaški knjižici (št. 831-11/96, z dne 14.3.1996) in 
četrtem odstavku 8. člena Zakona o vojaški dolžnosti (ZVojD-UPB1, Uradni list RS, št. 108/2002).

Do nove vojaške knjižice niso upravičeni tisti, ki niso več vojaški obvezniki (t.j. črtanje iz evidence 
zaradi starosti). Ravno tako niso upravičeni do vpisa v vojaške knjižice, tisti pripadniki, ki imajo knjižice, 
ki so bile izdane v času SFRJ. 

Vpis prevedbe vojaških činov lahko uredijo zgolj tisti, ki imajo slovenske vojaške knjižice. Pripadniki s 
slovensko vojaško knjižico se lahko zglasijo pri vas oziroma v pisarnah, kjer jim v knjižice vpišete čin, ki 
ustreza podatkom iz uradnih evidenc. Dejstvo, da so oziroma niso več vojaški obvezniki, ne sme biti 
ovira, kajti zakonodaja določa, da se podatki o imenovanju, napredovanju, odvzemu čina, hranijo trajno. 
Za pripadnike, ki nimajo slovenske vojaške knjižice lahko izdate potrdilo o činu iz uradnih evidenc.

Glede problematike prevedb nekaterih činov, ki niso bili več določeni za veljavne čine (prevedba v letu 
1993 in 2002), oziroma nestrinjanja nekaterih članov ZSČ v zvezi z neutemeljenim razlikovanjem pri 
prevedbi, je odločalo Ustavno sodišče (U-I-293/05-6, z dne 20.9.2007) in zavrnilo pobudo za začetek 
postopka za oceno ustavnosti 22. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi  z 
obrazložitvijo, da je imel zakonodajalec za prevedbo razumne razloge. Zato morebitne takšne zahteve 
ali pritožbe članov ZSČ, ki bi  lahko bile posredovane na Uprave za obrambo, nikakor ne morejo biti 
predmet reševanja ali odločanja.

Vsekakor pa urejanje vojaških knjižic, oziroma prevedba činov izpisanih vojaških obveznikov, ne sme 
biti vaša prednostna naloga. 

S spoštovanjem.

Srečko Zajc
sekretar

generalni direktor
Poslano:

– Naslovnikom,
– Predsedstvu Zveze slovenskih častnikov,
– Sektorju za vojaške zadeve.
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