
OBISK DELEGACIJE ZVVS NA MINISTRSTVU ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE 
ZADEVE 
 
 
Z izvolitvijo nove vlade in ministra za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivana Svetlika 
smo na Zvezi veteranov vojne za Slovenijo izrazili željo po srečanju in predstavitvi 
veteranske tematike. Minister nas je s svojo delegacijo sprejel 25.02.2009. Zvezo 
veteranov so na tem srečanju predstavljali člani sekretariata ZVVS: predsednik Janez 
Pajer, Janko S. Stušek, Rina Klinar in Mitja Jankovič. Na sestanku smo izpostavili veliko 
odprtih vprašanj in  nanizali podali nekaj pobud, ki so se nanašale na ureditev socialnih in 
statusnih potreb naših članov.  
 
ZVVS je  podala pobudo o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih. 
Ugotavljamo, da sedanji zakon ni najboljši, saj v njem niso zajete določene kategorije 
udeležencev vojne za Slovenijo, kar povzroča neenakopraven odnos do ostalih 
udeležencev vojne 1991.Tudi na ministrstvu se strinjajo, da bi bile potrebne določene 
korekture omenjenega zakona, saj so tudi sami zaznali nekatere nepravilnosti in 
nelogičnosti.  
 
Sklenjeno je bilo, da bomo veterani predstavili svoje predlog sprememb in v kasnejšem 
postopku skušali uskladiti naše želje v tolikšni meri, da bodo omogočale začetek 
postopka za dopolnitev in spremembe Zakona o vojnih veteranih. Izpostavili smo tudi 
željo po spremembi zakona o dohodnini, ki v osnovo za veteranski dodatek šteje vse 
družinske prejemke. Želeli bi, da iz zakona izvzamemo prejemke, ki jih družinski člani 
prejmejo iz naslova štipendij in katastrskega dohodka. S tem bi lahko povečali število 
upravičencev veteranskega dodatka in jim zagotovili nekoliko večjo socialno varnost. 
 
Socialnega področja se je dotaknila tudi pobuda o gradnji varovanih stanovanj. 
Slovenska vojska pripravlja načrt za gradnjo stanovanj za upokojene pripadnike SV. 
Zveza veteranov je pozvala MDDSZ naj pristopi k temu projektu in iz svojih sredstev 
zagotovi določene zmogljivosti, ki bi bile namenjene prehodni oskrbi veteranov, dokler ne 
bi bile zagotovljene stalne namestitvene zmogljivost v domovih za ostarele oz. drugih 
objektih, s katerimi razpolagajo na ministrstvu. Minister dr.  Ivan Svetlik je našo pobudo 
ocenil kot sprejemljivo in v prihodnosti lahko pričakujemo, da bodo na ministrstvu tej 
temi posvetili večjo pozornost.  
 
Dotaknili smo se tudi  zaposlovanja veteranov in predstavili  pobudo, da se v sezname 
iskalcev zaposlitve vključi rubrika »status vojnega veterana«. Želimo namreč, da ima v 
primeru enakega izpolnjevanja pogojev za delo med dvema kandidatoma, kandidat z 
veteranskim  statusom določeno prednost. Pobuda se nanaša bolj na delovna mesta v 
javnem sektorju, saj v zasebnem sektorju takšnih zahtev ne moremo postavljati. Brez 
pogovora o zagotavljanju denarnih sredstev za delovanje zveze veteranov tudi ni šlo. 
Ministra smo opozorili, da smo se znašli v nezavidljivem položaju glede financiranja za 
leto 2009, saj nismo prejeli še nobenih sredstev za delovanje. Krivda za nastali položaj je 
v premeščanju financiranja veteranske organizacije iz enega ministrstva  (MDDSZ) na 
drugo (MORS) in ponovno vračanje nazaj.  
 
Minister nas je obvestil, da do sprejetja rebalansa proračuna RS pač ne more storiti 
ničesar, da pa bo po potrditvi pospešil vse postopke za začetek financiranja naše 
organizacije. Seveda o povečanju sredstev za delovanje v letošnjem letu ni bilo smiselno 
govoriti, saj se zavedamo trenutnih gospodarskih  in finančnih razmer,   je pa bila jasno 
izražena želja po povečanju v boljših  gospodarskih in proračunsko ugodnejših časih, ki 
so nedvomno pred nami. 
 
Ministrstvo smo opozorili, da se približuje  20. obletnice priprav na  slovensko 
osamosvojitev in osamosvojitveno vojno in bi bilo dobro razmisliti o povečanju sredstev 



ministrstva za postavitev spomenikov in obeležij. Izpostavili smo zlasti, da je  predvsem 
naloga države , da je določeno zgodovinsko obdobje primerno obeleženo.  
 
Na srečanju in pogovorih  sta obe strani izrazili zadovoljstvo in željo, da se srečujeta tudi 
v bodoče in neposredno izmenjujeta stališča, mnenja in poglede na veteransko 
problematiko. 
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