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Zadeva: Predlog za plačilo nadur iz viškov ur vsem pripadnikom Slovenke vojske  

   in za podajo poravnalnega predloga za vse naše člane, ki so že v tožbi ali še bodo  

 

Zveza: Sodbi Vrhovnega sodišča RS, pravnomočne sodbe Višjega delovnega sodišča  

v vzorčnem postopku ter za druge naše člane 

 

 

Spoštovani. 

 

Zaradi viškov ur polnega delovnega časa, ki so se v Slovenski vojski prenašali iz enega v drugo 

referenčno obdobje nezakonito brez plačila nadur, je Sindikat vojakov Slovenije pred letom in 

pol svojim članom in ostalim pripadnikom Slovenske vojske pojasnil nezakonito 

obračunavanje ur dela Ministrstva za obrambo. Na podlagi našega poziva se je do sedaj 

odločilo za tožbo 225 članov v letu 2016 in 295 članov v letu 2017, za njih je naš pooblaščeni 

odvetnik tudi vložil tožbe in nekaj je že pravnomočnih. Trenutno se izdelujejo izračuni 

tožbenih zahtevkov za dodatnih 167 pripadnikov in za njih bodo vložene tožbe takoj po 

izdelanih izračunih, zagotovo pa do 5. avgusta, ko se izteče rok zastaranja za zadnje referenčno 

obdobje izpred petih let. Do 5. avgusta bodo za vseh 225 in 295 že omenjenih članov SVS 

vložene tožbe za še 100% ure, saj so za njih bile vložene tožbe z zahtevki v višini 30%, za 

dodatek za delo preko polnega delovnega časa, po nedavni sodbi Vrhovnega sodišča RS pa jim 

pripada za vtoževane ure še 100% ure, tudi če so te ure bile koriščene kot proste v naslednjih 

referenčnih obdobjih. Zahtevki za 167 članov, za katere bodo tožbe vložene v naslednjih dneh, 

pa bodo oblikovani že v začetku za celotne nadure v višini 130%, kot izhaja iz nedavne sodbe 

Vrhovnega sodišča RS. Potrebno dokumentacijo za vlaganje tožb še vedno dobivamo 

vsakodnevno, saj je oškodovanih pripadnikov Slovenske vojske veliko. 

 

Zaradi opisanega vas pozivamo, da se poskušate z Ministrstvom za obrambo dogovoriti, da: 

 

1. se vsem pripadnikom Slovenske vojske izplačajo vse nadure za vse v zadnjih petih letih 

prenašane viške ur med referenčnimi obdobji; 

 

2. da se v bodoče nadure ob prenosu viškov ur med referenčnimi obdobji izplačujejo redno 

ob nastanku ali se začnejo ob pristanku posameznika sklepati dogovori o koriščenju 

viškov ur v naslednjem referenčnem obdobju z izplačilom dodatka za delo preko polnega 

delovnega časa v višini 30% ure za vse z dogovorom prenesene ure; 



3. našemu pooblaščenemu odvetniku Mitji Pukšiču, ki zastopa naše člane v tožbah, podate 

poravnalni predlog za vseh 687 članov čim prej zaradi bližajočega se 5. avgusta, ko se 

izteče zastaralni rok za prehod med referenčnimi obdobji izpred petih let.  
 
 

K ureditvi nezakonitega stanja vas pozivamo zato, ker se z Ministrstvom za obrambo o 

vzpostaviti zakonitega stanja na področju viškov ur ne moremo dogovoriti.  

 

Medtem ko je Ministrstvo za notranje zadeve obakrat, takoj po izdanih sodbah Vrhovnega 

sodišča RS, izplačalo vse kar policistom po sodbah pripada tako in vsem policistom. 

 

Delovanje SVS je zelo moteno zaradi vlaganja vseh nepotrebnih tožb in sledenje našemu 

pozivu bi nam zelo olajšalo delovanje, državi pa prihranilo visoke stroške pravdnih postopkov 

in obresti. 

 

Na žalost v SVS ugotavljamo, da Ministrstvo za obrambo ni naš socialni partner, ampak je prej 

nasprotnik, saj partnerji v sporih poskušajo doseči za obe strani sprejemljiv dogovor. Odnos 

med Ministrstvom za obrambo in SVS bi bil bolje opredeljen kot odnos socialnih nasprotnikov 

in ne partnerjev, saj se glede večine sporov učinkovito pogovarjamo le preko vas in naših 

odvetnikov na sodiščih. 
 

V pričakovanju čim prejšnjega odgovora vas lepo pozdravljamo. 

 

S spoštovanjem. 

 

 
 

 

 

 Gvido Novak 

predsednik 

 

 

 

     

 

 
 

Poslano z e-pošto: 
 

 naslovniku; 

 Ministrstvo za obrambo; 

 Generalštab Slovenske vojske; 

 

 

Obveščanje članov SVS z objavo na spletu. 
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