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Zadeva: Pobuda za spremembo pravilnika zaradi neenake obravnave  

 pripadnikov Slovenske vojske in poziv k odpravi povzročene škode 
 

Zveza: 10. člen Pogodbe med MORS in SVS z dne 29. december 2014 
 
Spoštovani. 
 
Od 13. decembra 2013 velja nov Pravilnik o letnem dopustu (v nadaljevanju Pravilnik), ki se v 
Slovenski vojski uporablja od 1. januarja 2014. 
 
Pravilnik je bil sprejet na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi za izvrševanje 97. g člena Zakona 
o obrambi ter po predhodnih mnenjih sindikatov.  
 
V Sindikatu vojakov Slovenije menimo in smo v to prepričani, da je Pravilnik predpis, ki ni skladen z 
Ustavo Republike Slovenije ter zakoni in zato smo presojo zakonitosti in ustavnosti zahtevali od 
Ustavnega sodišča, ki je našo zahtevo z Odločbo U-I-213/14-6 z dne 8. 1. 2015 zavrglo z 
obrazložitvijo, da Ministrstvo za obrambo Pravilnika ni izdalo v funkciji opravljanja državnih funkcij 
ampak v vlogi delodajalca in zato, da gre za interni akt narave splošnega akta delodajalca za katerega 
presojo skladnosti z zakoni in ustavo Ustavno sodišče ni pristojno. V SVS kljub obrazložitvi 
Ustavnega sodišča še vedno menimo, da je Pravilnik podzakonski predpis, katerega sprejetje določa 
Zakon o obrambi v 97. g členu in, da je Ustavno sodišče našo zahtevo zavrglo neupravičeno, njihovo 
odločitev spoštujemo in zato bomo presojo skladnosti Pravilnika z zakoni preizkusili na delovnem 
sodišču, ki je v kolektivnih sporih pristojno za presojo splošnih aktov delodajalca z zakoni, pred tem 
pa vam dajemo to pobudo in poziv v upanju na za zaposlene v Slovenski vojski  ugoden odziv.  
 
Zaradi vsega opisanega v zvezi s Pravilnikom vam dajemo POBUDO, da ponovno proučitev določil 
Pravilnika ter, da ga do izdajanja odločb o letnem dopustu za leto 2015 spremenite oziroma izdate 
novega s popravki za nas nesprejemljivih določil, kot izhaja iz priložene zavržene Zahteve za presojo 
ustavnosti, ki v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (14. člen) obravnavajo pripadnike Slovenske 
vojske neenako manj ugodno od vseh ostalih javnih uslužbencev. POZIVAMO vas tudi, da z 
določili sprememb pravilnika ali novim popravite oziroma odpravite že povzročeno škodo 
pripadnikom Slovenske vojske, ki so jo utrpeli v letu 2014 z neenako manj ugodno obravnavo v 
primerjavi z javnimi uslužbenci zaposlenimi izven Slovenske vojske ter Ministrstva za obrambo. 
 
Pobudo vam dajemo preden sprožimo kolektivni spor na delovnem sodišču, ki je pristojno za 
presojanje skladnosti splošnih aktov delodajalca z zakoni in ustavo. Kolektivni spor ne bo sprožen v 
kolikor boste sprejeli našo pobudo in popravili Pravilnik ter odpravili povzročeno škodo pripadnikom. 
 
S spoštovanjem,  
 
Priloga: 
− Zahteve za presojo ustavnosti Pravilnika, brez prilog 

  
 

Gvido Novak 
p r e d s e d n i k 

 

 

Poslano z e-pošto: 
− naslovniku, glavna pisarna MORS; 
− Miloš Bizjak, državni sekretar, Franc Javornik, arhiv. 
Seznanitev članov SVS in zainteresirane javnosti z objavo na spletu. 
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