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Zveza:

Poslanec Žan Mahnič je na ministra za obrambo Janka Vebra naslovil pisno poslansko
vprašanje v zvezi s problematiko neizkoriščenih prostih dni tedenskega počitka. Poslanec se
sklicuje na dopis Sindikata Ministrstva za obrambo in Sindikata vojske, obrambe in zaščite
glede sporazumne ureditve zahtevkov v zvezi z nadomestili za neizkoriščene dni tedenskega
počitka. V njem sindikata izpostavljata problematiko večjega števila članov, pripadnikov
Slovenske vojske, ki pri opravljanju nalog v tujini niso imeli možnosti koriščenja pripadajočih
prostih dni tedenskega počitka. Zaradi tega so bili pred delovnimi in socialnimi sodišči že
sproženi posamični sodni postopki, ki so se končali v prid oškodovanim pripadnikom Slovenske
vojske. Sindikata ocenjujeta, da je takih oškodovancev približno 3.000. Ker sta sindikata
konstruktivno pristopila k reševanju problematike, da bi bile finančne posledice za državo čim
blažje, predlagajo poravnave, ki pa se jih Ministrstvo za obrambo brani. Poslanec ministra
sprašuje, zakaj ministrstvo zavrača utemeljene zahtevke pripadnikov Slovenske vojske, zakaj
ministrstvo in Državno pravobranilstvo ne upoštevata veljavne zakonodaje in načel pravne
države, ali se odgovorni na ministrstvu zavedajo, da povzročajo sodne zaostanke ter kdo in
kako bo odgovarjal za nastale nepotrebne stroške. V nadaljevanju posredujemo odgovor na
zastavljeno vprašanje.
V Ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski z vso resnostjo in skrbnostjo obravnavamo
primere (delovnopravne zahtevke, tožbene zahtevke), ki bi lahko povzročili finančne posledice.
Vsak finančni odliv pa mora imeti v predpisih utemeljeno podlago. Glede na specifičnost
izvajanja vojaške službe, pri kateri so običajno prisotni posebni pogoji dela, kar vključuje tudi
delo v nevarnih razmerah, kot na primer v mednarodnih operacijah in misijah (v nadaljevanju:
MOM), in ob upoštevanju dejstva, da so pripadniki Slovenske vojske statusno vključeni v sistem
javnih uslužbencev, je občasno relevantna sodna praksa tista, ki dokončno razjasni posamezna
odprta delovnopravna vprašanja. Do takrat pa z dobro vero sledimo veljavnim predpisom, pri
čemer je treba izpostaviti, da smo pri delovanju predvsem vezani na predpise s področja
obrambe, ki določene delovnopravne institute, upoštevaje naravo vojaške službe, urejajo
nekoliko drugače
Pravica do tedenskega počitka je temeljna pravica iz delovnega razmerja, vendar pa so
dopustni različni načini uresničevanja te pravice. Odstop od splošne ureditve navedene pravice
dopušča tudi 158. člen Zakon o delovnih razmerjih (veljaven v obdobju, na katerega se zahtevki
pripadnikov nanašajo). Po določbi 53. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS
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št. 68/07 in 58/08-ZSJPJS-I) (v nadaljevanju ZSSloV) je odgovornost poveljnika, da pri
odrejanju potrebnega počitka pripadnikom upošteva vrsto nalog in druge razmere, ki obstajajo
na misiji. Način izvajanja tedenskega počitka pa je podrobneje urejen v Pravilniku o ureditvi
določenih vprašanj delovno pravnega statusa pripadnikov Slovenske vojske, napotenih v
mednarodne operacije in misije, ki je bil kot interni pravni akt Ministrstva za obrambo sprejet
7.2.2014.
Trenutno odprti sodni spori in zahtevki za izplačilo nadomestil za neizrabljene dneve
tedenskega počitka na MOM se nanašajo na obdobje po avgustu 2007, ko je stopil v veljavo
Zakon o službi v Slovenski vojski. Po naši oceni gre za različne primere dejanskih stanj, s
katerimi pripadniki utemeljujejo svoje zahtevke. Zato ni mogoče sprejeti načelni predlogov
sindikatov za sporazumno rešitev zahtevkov o nadomestilu za neizrabljene dneve tedenskega
počitka, saj je treba obravnavati vsak primer posebej. Iz pregleda doslej dostopne
prvostopenjske sodne prakse o zagotavljanju tedenskega počitka na MOM izhaja, da imajo tudi
sodišča različne poglede na to, kako razumeti in uporabljati določbo 53. člena Zakona o službi v
Slovenski vojski ter kdaj se šteje, da je počitek zagotovljen oziroma katere so tiste aktivnosti, ki
jih morajo pripadniki Slovenske vojske, kljub počitku, izvajati v času organiziranega bivanja v
vojaških bazah na MOM.
Glede na dejstvo, da določilo 53. člena ZSSloV ureja pomembno pravno vprašanje o
zagotavljanju (potrebnega) počitka pripadnikom na MOM, upoštevaje vrsto nalog in razmere, o
čemer vrhovno sodišče še ni odločalo, ocenjujemo, da bi bilo treba v tem primeru počakati na
dokončno odločitev sodišča, tudi z vložitvijo morebitne revizije zoper pravnomočno odločitev
nižjega sodišča in s tem priti do jasnega odgovora na vprašanje o ustrezni realizaciji te pravice
v okoliščinah izvajanja vojaške službe izven države.
Glede na vse navedeno ocenjujemo, da je predlog obeh sindikatov za sporazumno rešitev
zahtevkov o nadomestilu za neizrabljene dneve tedenskega počitka, kar razumemo kot predlog
za poravnavo, v tej fazi še preuranjen. Pri razreševanju predmetnih sodnih sporov smo v
stalnem kontaktu z Državnim pravobranilstvom Republike Slovenije, ki v konkretnih sodnih
sporih zastopa republiko Slovenijo in smo z njimi, tako glede pravne argumentacije, kot tudi
uporabe vseh možnih pravnih sredstev, usklajeni.
S spoštovanjem,
Janko Veber
minister
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