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Spo5tovani poslanke in poslanci Driavnega zbora

!

Policijski vojni veterani, zdruieni v Policijskih veteranskih druitvih in Zdruienju Sever in veterani vojne za
Slovenijo, zdruZeni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, odlodno nasprotujemo predlaganim ukrepom za
uravnoteienje javnih financ, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela in poslala kot Predlog zakona o
uravnoteZenju javnih financ (EVA2012-1611-0078)v obravnavo po nujnem postopku v Driavni zbor.Za
ukrepe smo izvedeliiz javnih informacijskih sredstev, saj nasvlada o nadrtovanem zmanj5anju upravidenj
po Zakonu o vojnih veteranih pred tem ni seznanila ali nam dala moinost sodelovanja pri oblikovanju leteh. Zato se obradamo na vas, spoitovani poslanke in poslanci DrZavnega zbora za pomod pri
uveljavljanju naiih pripomb in predlogov.
S predlaganim Zakonom o uravnoteZenju javnih financ se bistveno posega v osnovni koncept Zakona o

vojnih veteranih - UP82 (Uradni list RS,5t.59/06, 6t/06-ZDru-1. in 101/06 - Odl.US)oziroma v pravice,
ki so dolodene za vojne veterane. V obrazloiitvi sprememb v predlogu Zakona o uravnoteZenju javnih
financ pi5e: >S predlaganim zakonom se dvig starostnega pogoja za uveljavitev pravic po Zakonu o vojnih
veteranih izenadi s starostnim pogojem za uveljavitev posameznih pravic po Zakonu o vojnih invalidih. Z
ukinitvijo uveljavljanja pravice zdravili5kega in klimatskega zdravljenja po vojnih zakonih se odpravi
podvajanje uveljavljanja te pravice, saj je vsem drZavljanom Ze zagotovljena na podlagi Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Sprememba v izpladevanju pravic - izpladevanje
pravic za nazaj predstavlja izenaditev z izpladevanjem drugih pravic iz javnih sredstev. Odprava revizije

pomeni uskladitev s sodobnimi upravnopravnimi sistemi, ki revizije praktidno ne poznajo ved. S
preoblikovanjem pravice do zdravstvenega varstva po Zakonu o vojnih veteranih se ta pravica omeji
zgolj na socialno SibkejSe vojne veterane.<
V veljavnem Zakonu o vojnih veteranih so v 5. dlenu navedene pravice vojnih veteranov in sicer:
L. veteranski dodatek,

2. dodatek za pomod in postreibo,

3. letni prejemek,
4. zdravstveno varstvo,
5. zdraviliSko in klimatsko zdravljenje,
6. brezpladna voZnja,
7. pogrebnina in
8. priznanje pokojninske dobe.

Zakonodajalec je navedene pravice dolodil tudi vojnim veteranom kot priznanje za njihove zasluge v
procesih osamosvajanja Republike Slovenije in jim na ta nadin izrazil primerno priznanje in oddoliitev.

Predlog sprememb posega v dve pridobljeni pravici: ukinja pravico do zdravstvenega varstva
zdraviliSkega in klimatskega zdravljenja.
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Pravica do zdravstvenega varstva je edina materialna pravica vojnega veterana, ki pripada vsem vojnim
veteranom in je tako v bistvu edina pravica, ki ima vpliv na njegov socialni poloiaj. Pladilo dodatnega
zdravstvenega zavarovanja iz drZavnega proraduna pomeni vsakemu veteranu cca 25 EVR na mesec,
oziroma 300 EVR na leto. Veliko vojnih veteranov je Ze upokojenih in veliko jih ima minimalne pokojnine.
Zaradi tega jim je pladilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja velikega pomena, saj je 300 EVR letno
znesek, ki je pomemben za druZinsko blagajno. Todnih podatkov o socialnem stanju med vojnimi
veterani nimamo, saj nimamo zakonske osnove za zbiranje tovrstnih podatkov o dlanih. Glede na Stevilo
vlog za socialno pomod, s katerimi se dlani obradajo na ZdruZenje Sever in na Zvezo vojnih veteranov
Slovenije, ki jih je vsako leto ved, pa upravideno sklepamo, da socialni poloZaj vojnih veteranov ni roZnat.
lz teh vlog izhaja, da so njihovi prejemki izjemno, da ne redemo sramotno nizki, imajo pa tudi veliko
zdravstvenih teZav. Poudariti je treba, da se Ze zaradi ponosa in >sramote<, vojni veteran teZko odlodi za
pro5njo za socialno pomod in mora biti zares hudo, da se uporabi to moinost. Ker si bodo vojni veterani
v primeru sprejema predlaganih ukrepov za uravnoteienje javnih financ sami pladevali dodatno
zdravstveno zavarovanje, se bo njihovo socialno stanje samo 5e bistveno poslab5alo.

ee zanemarimo velik vpliv ukinitve te pravice na socialni poloZaj velikega Stevila vojnih veteranov, je
pomemben tudi simbolni pomen. Ukinitev edinega materializiranega druZbenega priznanja, ki pripada
vsem vojnim veteranom, ima izjemno negativno sporodilno vrednost za vse bodode generacije.
Pladilo zdravstvenih storitev v viSini razlike do polne vrednosti storitev zagotovljenih v okviru obveznega
zavarovanja in pladilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja sta bili edini materialni pravici, ki so jih po
50. letu starosti lahko uveljavili vsi vojni veterani. Vse druge pravice so omejene na dodatne pogoje, ki
jih vedina veteranov ne izpolnjuje. V primeru uveljavitve 119. dlena bo vedini vojnih veteranov iz leta
1991ostal le 5e spomin na svojprispevek k obrambinove domovine in razodaranje nad odvzeto pravico.

enanje zdraviliSkega in klimatskega zdravljenja bo neposredno prizadelo vojne veterane, ki so zaradi
zadobljenih ran v osamosvojitveni vojni izgubili zdravje. Nimamo podatkov o tem, koliko vojnih
veteranov iz vrst policije in Tveze vojnih veteranov je v preteklih letih na podlagi zdravstvene
dokumentacije imelo moZnost koriSdenja te pravice. Vsekakor to ni bila velika Stevilka, saj je zaradi
zapletenosti postopkov za uveljavitev te pravice vedina upravidencev obupala oziroma je bila zavrnjena.
Uveljavljanje te pravice po sploinih predpisih pomeni samo to, da bo v bodode 5e manj vojnih veteranov
imelo moZnost izboljiati svoje zdravje z zdraviliSkim zdravljenjem. Pri tej pravici ni 5lo za nobeno
podvajanje, kot je navedeno v obrazloiitvi vlade. Nihde ni mogel koristiti zdraviliSkega zdravljena po
vojnih in sploinih predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in torej ne gre za
podvajanje.

Spremembe Zakona o vojnih veteranih glede zviSevanja starostne meje za pridobitev statusa vojnega
veterana pomenijo povzroditev neenakosti pred zakonom za isto kategorijo ljudi - za aktivne udeleience

osamosvojitvenih procesih. Veterani se Ze s postavljeno mejo 50 let nismo strinjali, saj je bil
administrativno dolodena in nima nobene utemeljene osnove. Dejstvo, da je nekdo postal veteran je
nastopilo v trenutku, ko je opravil dolZnost do obrambe domovine in tu ni mesta za administrativno
dolodena leta starosti.

v

enanje dolotb o reviziji postopkov je za veterane nesprejemljivo, saj ugotavljamo, da imajo ta status
tudi osebe, ki do njega niso upravidene.
V usodnih dasih za Slovenijo smo danainji vojni veterani nesebidno dali na razpolago domovini vse svoje
znanje, sposobnosti, veliko njih svoje zdravje in kondno tudi iivljenja. Te zaradi naiega dolZnega
spoitljivega spomina na vse naie soborce, ki so na oltar domovine poloiili najved kar so imeli, svoja
)ivljenja, zahtevamo spoStljiv odnos do tega prispevka tudi od driave Slovenije. To smo dolZni materam,

odetom, ienam, sinovom in hderam padlih v vojni za Slovenijo, ranjenim in vsem, kijim je bilo prizadeto
zdravje, ki po 20 letih niso ved vredni niti te minimalne pozornosti drZave. Vsi smo svojo veliko
domovinsko zavest dokazali v najhujiih in za marsikoga usodnih dasih in svojo domovino spo5tujemo in
neizmerno cenimo tudi danes.
Za stanje v katerem je danes Slovenija nismo odgovorni vojni veterani in smo prepridani, da morajo
najvedje breme reSevanja krize nositi tisti, ki so drZavo spravili v ta poloiaj.

5e posebej bolede za nas je dejstvo, da nismo ved vredni niti toliko, da bi nam na naSo Zeljo pristojni
minister Vlade Republike Slovenije vsaj pojasnil in obrazloZil predlagane ukrepe za uravnoteienje javnih
financ, ki posegajo na podrodje t.i. vojne zakonodaje. Na pismo poslano v imenu Koordinacije
domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije tudi ni bilo vredno odgovoriti. Takien ignorantski odnos
je zadnje kar smo pridakovali in ga zavradamo.
Tudi sicer se jasno kaZe odklonilen odnos do vojnih veteranov s sprejemom nekaterih drugih odloditev
vlade. V dosedanjem dasu so imeli veterani svojega predstavnika v koordinacijskem odboru za drZavne
proslave, od letos naprej pa tam mesta nimamo ved. To ni nobena usodna odloditev, kaZe pa na odnos
odgovornih do vojnih veteranov.
Vsi predlagani ukrepi vlade Ze pridobljene pravice ukinjajo in niso zadasni oziroma niso vezani na das do

izhoda iz krize. lz tega izhaja, da teh pravic vojni veterani nikoli ved ne bodo imeli. Zaradi vsega
navedenega pozivamo poslanke in poslance Driavnega zbora, da ne potrdijo predlaganih sprememb
Zakona o vojnih veteranih oz. vloiijo na5e predloge sprememb in dopolnitev, ki jih po5iljamo v
nadaljevanju:
30.
ZAKON O VOJNIH VETERANIH
1. Predlagamo drtanje 117. dlena

Obrazloiitev:
Z drtanjem 5. alinee 5. dlena bodo prikrajiani vsi vojni veterani, ki jim je vlada od 50. leta starosti dalje

pladevala dodatno zdravstveno zavarovanje. Prizadeti bodo predvsem veterani brez ali z najniZjimi
pladami in pokojninami. Pladilo zdravstvenih storitev v viSini razlike do polne vrednosti storitev
zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja in pladilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja sta bili
edini materialni pravici, ki so jih po 50 letu starosti lahko uveljavili vsi vojni veterani. Vse druge pravice
so omejene na dodatne pogoje, ki jih vedina veteranov ne izpolnjuje. V primeru uveljavitve L19. dlena bo
vedini vojnim veteranom iz leta 1991 ostal le 5e spomin na svoj prispevek k obrambi nove domovine in
razodaranje, nad odvzeto pravico.
2. Predlagamo

inanje 119. Elena.

Obrazloiitev:
Enako kot pri L17. dlenu.
47 .2 Na pod

roiju pokojninskega in inva lidskega

zava rova nja

ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU

3. Predlagamo dopolnitev prve alinee 6. odstavka 175. ilena, tako da se za besedami >obve5devalno
varnostne sluZbe< dodajo besede >in drugih delavcev organov za notranje zadeve<, na koncu alinee pa
se doda besedilo >in so vojni veterani po 2. in 2.a dlenu ZW-UPB2(

Prva alinea 6. odstavka bi se tako glasila:

>- pokojnine pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije, policistov, operativnih delavcev
kriminalistidne in obveSdevalno-varnostne sluibe, drugih delavcev organov za notranje zadeve,
oboroZenih pripadnikov narodne za5dite ter pripadnikov enot za zveze Republike in obdin, ki so v vojaSki
agresiji na Republiko Slovenijo v iasu od 26. 6. do 18. 7.1991, opravljali dolZnosti pri obrambi Republike
Slovenije in so vojni veterani po 2. in 2.a dlenu ZW-UP82;<

Obrazloiitev:
V predlogu prve alinee 6. odstavka 175. dlena so navedeni le nekateri upravidenci, ki se jim prizna status
vojnega veterana po 2. dlenu Zakona o vojnih veteranih (ZW-UPB2). V 2.a. dlenu ZVV-UPB2 pa je
navedeno, da je vojni veteran tudi delavec organov za notranje zadeve, ki je ob osamosvojitvi Republike
Slovenije v dasu od 25. 6.1991do 18. 7.1991. kot pripadnik policijskih enot opravljal naloge, povezane z
borbenimi dejstvi in delovanjem zvez policije, kriminalistidne sluibe in varnostno-obve5devalne sluibe.

Nedopustno je, da pokojnine vojnih veteranov iz 2.a dlena ZVV ne
veteranov iz 2. dlena.

bi bile izenadene z pokojninami

Spoitovane poslanke in poslanci DZ Republike Slovenije!

V imenu vseh veterank in veteranov, ki smo sodelovali v vojni za Slovenijo, vas prosimo, da naSe
predloge in mnenja sprejmete z razumevanjem ter onemogodite nadaljnje kratenje pravic kot priznanje
za nai prispevek k lastni driavnostiv letih 1990 in 1991.
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