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Zadeva:    Poziv k odpravi povzročene škode pripadnikom Slovenske vojske  

    z nezakonitimi deli Pravilnika o letnem dopustu 
 

Zveza: Sodba višjega sodišča o Pravilniku o letnem dopustu v kolektivnem sporu X Pdp 1690/2014  
 
 
Spoštovani. 
 
Od 13. decembra 2013 velja nov Pravilnik o letnem dopust, ki se v Slovenski vojski uporablja od 1. 
januarja 2014. Na osnovi njega je pripadnikom Slovenske vojske bil določen letni dopust za leti 2014 
in 2015 in kot se je sedaj izkazalo v določenih delih nezakonito. 
 
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 omenjen Pravilnik predpis, ki ni 
skladen z Ustavo Republike Slovenije ter več 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 smo sprožili kolektivni spor na delovnem sodišču. 
 
Vzporedno smo aktivno sodelovali v kolektivnem sporu z opr. št. X Pd 103/2014 na prvi stopnji, ki ga 
je sprožil Sindikat ministrstva za obrambo in sporu se je Sindikat vojakov Slovenije pridružil kot 
stranski udeleženec in tudi podal pritožbo na prvostopenjsko sodbo, ki je bila za nas negativna. 
Včeraj 13.3.2015 je naš pooblaščeni odvetnik Peter Kos prejel sodbo Višjega delovnega in socialnega 
sodišča v kateri je razsojeno, da je Pravilnik o letnem dopustu Ministrstva za obrambo nezakonit 
v 1. do 3. alineji 1. odstavka 8. člena. Sodba je pravnomočna in izvršljiva. 
 
Sodba v praksi pomeni, da bi se za leti 2014 in 2015 pripadnikom Slovenske vojske starim nad 50 
let moral povečati letni dopust za 5 dni in ne le starim nad 55 let, kot je to nezakonito določil vaš 
pravilnik. Kot drugo pa pomeni, da bi pripadniki z najmanj 60% telesne okvare in invalidi morali 
imeti enako za leti 2014 in 2015 povečan letni dopust za 5 dni in ne le za tri dni, kot je to 
nezakonito določil vaš pravilnik. Oboje v pravilniku pa je kot izhaja iz sodbe višjega sodišča zato, ker 
določa Zakon o delavcih v državnih organih pripadnikom Slovenske vojske več pravic in ta zakon 
velja tudi za pripadnike Slovenske vojske, saj tega Zakon o obrambi ne določa drugače. 
 
Pozivamo vas, da se v 8 dneh opredelite do načina odprave škodljivih posledic pripadnikom 
Slovenske vojske, povzročenih z uporabo nezakonitih delov Pravilnika o letnem dopustu v letu 2014 
in 2015. Zanima nas predvsem, ali boste za pripadnike Slovenske vojske odpravili nastalo škodo v 
letu 2014 in 2015 ali ne, saj bodo naši člani v primeru, da ne boste izdali novih aktov o letnem 
dopustu za leti 2014 in 2015, pozvani k vlaganju individualnih tožba zaradi nezakonito določenega 
števila dni letnega dopusta v letu 2014 in 2015, torej v neskladju z Zakonom o delavcih v državnih 
organih in zaradi posledičnega prikrajšanja.  
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Obveščamo vas tudi, da je Sindikat vojakov Slovenije v zvezi z spornim Pravilnikom o letnem 
dopustu 17. februarja 2015 sprožil nov kolektivni spor, ki pa ga delovno sodišče še ni uvedlo.  V tem 
kolektivnem sporu gre za  ugotovitev nezakonitosti in protiustavnosti po našem mnenju in prepričanju 
tudi ostalih nezakonitih in protiustavnih členov Pravilnika o letnem dopustu in ne le 1. do 3. 
alineje 1. odstavka 8. člena, za kar se je že izkazalo, da je nezakonito, gre za 4., 12. in 13. člen. 
 
Nov Kolektivni spor smo pričeli zato, ker ste na naš poziv za spremembo pravilnika zaradi neenake 
obravnave pripadnikov Slovenske vojske št. MO15/1-1 z dne 27. januarja 2015 in poziv k odpravi 
povzročene škode odgovorili (odgovor v prilogi), da področje dolžine letnega dopusta za delavce na 
obrambnem področju, celovito ureja Zakon o obrambi v 97. g členu in, da je treba je upoštevati 
temeljno pravno načelo, da specialen predpis derogira splošnega. 
 
Kot izhaja iz priložene pravnomočne in izvršljive sodbe višjega sodišča vaša naziranja ne držijo in 
zato smo prepričani, da bo delovno sodišče razveljavilo tudi ostale izpodbijane (4., 12. in 13. člen) 
nezakonite člene Pravilnika o letnem dopustu. V izogib nepotrebnim stroškom vas ponovno  
pozivamo, da sporne dele pravilnika spremenite sami in odpravite povzročeno škodo pred uvedbo 
kolektivnega spora v strani delovnega sodišča. 
 
 
S spoštovanjem,  
 
 
 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
Priloga: 
− Sodba višjega sodišča o Pravilniku o letnem dopustu v kolektivnem sporu z opr. št. X Pdp 

1690/2014  
− Odgovor MORS na Pobudo za spremembo pravilnika zaradi neenake obravnave pripadnikov SV 

in poziv k odpravi povzročene škode 
 
Poslano z e-pošto: 
− naslovniku, glavna pisarna MORS; 
− Miloš Bizjak, državni sekretar, Franc Javornik,  
− Generalštab Slovenske vojske; 
− arhiv. 
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