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Spoštovani!

Prejeli smo vaš dopis, naveden v zvezi, s katerim ste podali negativno mnenje k predlaganemu 
pravilniku o letnem dopustu.

Ugotavljamo, da z izjemo predloga za dodelitev dodatnih dni letnega dopusta iz naslova  
podvrženosti predpisom, ki veljajo za zaposlene na obrambnem področju, niste podali 
vsebinskih pripomb na predlagani pravilnik. 

V zvezi z omenjenim predlogom za določitev dodatnih dni letnega dopusta je treba pojasniti, da 
kot ugotavljate že sami, Zakon o obrambi, ki predstavlja pravno podlago za sprejem pravilnika 
in hkrati določa kriterije na podlagi katerih se lahko določijo dodatnih dnevi letnega dopusta, 
tovrstnega povečanja ne predvideva, zato ocenjujemo, da predloga ni mogoče realizirati.

Glede na navedeno ter upoštevajoč dejstvo, da sklepanje kolektivne pogodbe ni predmet tega 
postopka, sklepamo, da konkretnih pripomb neposredno povezanih z materijo, ki jo ureja 
predlagani pravilnik, nimate. 

V zvezi z vašimi navedbami, da je urejanje kriterijev za določitev letnega dopusta s pravilnikom 
nezakonito, ker je skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih slednje dopustno urejati le 
s kolektivno pogodbo, menimo, da tovrstno povzemanje in razlaga določb Zakona o delovnih 
razmerjih ni ustrezno. Dejstvo je namreč, da je v zvezi z navedenim potrebno primarno 
spoštovati temeljno načelo, ki določa, da specialni predpis derogira splošnega. To pomeni, da 
se za delovna razmerja delavcev na obrambnem področju primarno uporablja Zakon o obrambi 
oziroma Zakon o službi v Slovenski vojski, za področja, ki jih navedena predpisa ne urejata se 
uporablja Zakon o javnih uslužbencih in šele za področja, ki niso urejena v nobenem izmed 
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navedenih predpisov, se uporabljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih. Slednje izrecno 
izhaja iz določb prvega  odstavka 88. člena Zakona o obrambi, prvega odstavka 5. člena 
Zakona o javnih uslužbencih ter prvega odstavka 2. člena Zakona o delovnih razmerjih.

S spoštovanjem,

Zoran Klemenčič
Državni sekretar

Poslano:
– naslovniku po e-pošti. 
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