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Spoštovani, 
 

z e-pošto ste nam v mnenje posredovali predlog novega pravilnika o letnem dopustu. 

 
K predlaganemu predlogu pravilnika dajemo negativno mnenje, ker je predlagano nezakonito. 

 
Negativno mnenje dajemo, ker predlagan nov pravilnik ni skladen z veljavnim Zakonom o 

delovnih razmerjih. Enako velja za še veljaven Pravilnik o letnem dopustu št. 017-02-15/2002-13 z 

dne 20. 02. 2003, št. 017-02-15/2002-34 z dne 18. 04. 2003, šifra 017-02-15/2002-52 z dne 05.04. 

2004 in št. 0070-15/2009-9 z dne 25. 05. 2009, za katerega v SVS menimo, da je nezakonit in zato 

bomo njegovo razveljavitev zahtevali na pristojnem sodišču zaradi opisanih razlogov v nadaljevanju.  

 

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013, v nadaljevanju ZDR-1) v 

160. členu določa, da se daljše trajanje letnega dopusta, kot to določa ZDR-1 v 159. členu, lahko 

določi s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Pripadniki Slovenske vojske trajanje letnega 

dopusta nimamo določenega v pogodbah o zaposlitvi in zato je edini zakonit način določanja daljšega 

trajanja letnega dopusta s kolektivno pogodbo. 

 

Na osnovi določil ZDR-1, ki je sistemski zakon za področje pravic iz delovnega razmerja in vsekakor 

mlajši od ZObr, v SVS menimo, da je pri določanju trajanja letnega dopusta potrebno spoštovati 

ZDR-1 in določiti daljše trajanje letnega dopusta od predpisanega v ZDR-1 s kolektivno 

pogodbo. ZObr je v neskladju z v Republiki Sloveniji leta 2002 uveljavljenim pogodbenim 

konceptom urejanja delovnih razmerij, ki je standard demokratičnih družb, še posebej v Evropski uniji 

katere del je Slovenija. Glede specialnosti zakonov na obrambnem področju, pa je razmejitev 

specialnosti že določila odločba Ustavnega sodišča U-I-244/08-14 z dne 21. 1. 2010, ki v 17. točki 

pravi, da je ZObr "lex specialis" za ustavno materijo vrste, obsega in organizacije obrambe 

nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja Republike Slovenije, kar pa trajanje letnega dopusta 

pripadnikov Slovenske vojske nikakor ni.  

 

Kot je opisano v 17. točki omenjene odločbe Ustavnega sodišče velja tudi za obravnavano tematiko 

letnega dopusta, gre namreč za materijo, ki je bila od uveljavitve pogodbenega koncepta delovnih 

razmerij v Sloveniji z novim Zakonom o delovnih razmerjih sprejetim maja 2002 urejena nezakonito s 

pravilnikom, saj bi že od uveljavitve tega zakona s 1.1.2003 moralo področje daljšega trajanja letnega 

dopusta za pripadnike SV biti urejeno s kolektivno pogodbo, ker urejanje letnega dopusta pripadnikov 

SV ni nobena izmed odločitev iz prvega odstavka 124. člena Ustave, ki jih ne bi bilo mogoče 

spremeniti z navadno večino poslanskih glasov, kar je bilo storjeno z Zakonom o delovnih razmerjih. 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201321#%21/Uradni-list-RS-st-21-2013-z-dne-13-3-2013


ZObr-C, ki je določal urejanje daljšega trajanja letnega dopusta v 97. g členu je bil uveljavljen 7 

mesecev pred Zakonom o delovnih razmerjih, ki je določal urejanje trajanja letnega dopusta s 

kolektivnimi pogodbami. Kot pravna podlaga za danes veljaven Pravilnik o letnem dopustu je 

zato ZObr-C od 1. 1. 2013 bil uporabljen napačno, saj bi se moralo že od uveljavitve ZDR s 1. 1. 

2013 pristopiti k sklenitvi kolektivne pogodbe, če ne že prej z veljavnostjo pogodbe od uveljavitve 

Zakona o delovnih razmerjih, saj je Pravilnik o letnem dopustu od sprejetja 20. 2. 2003 nezakonit.  

 

Kot primer vsebinskega nestrinjanja s predlaganim novim pravilnikom je naše mnenje, da bi vsi 

pripadniki Slovenske vojske morali imeti 5 dodatnih dni letnega dopusta zaradi podvrženosti 

predpisom, ki veljajo za zaposlene na obrambnem področju oz. še ožjih, ki veljajo za pripadnike 

Slovenske vojske, vključno z civilnimi osebami zaposlenimi v Slovenski vojski, ker tudi za njih velja 

večina zaključene celote predpisov za pripadnike Slovenske vojske, kar civilne osebe nedvomno so. 

Ker za takšno rešitev ni zakonske podlage je niti predlagati ne moremo za vnos v nov pravilnik, ki ga 

predlagate, vsekakor pa bi to bilo možno zakonito urediti v kolektivni pogodbi. 

 

ZDR-1 je ravno zaradi v primeru opisane in ostale specifike po posameznih dejavnostih in poklicih 

urejanje te občutljive tematike prepustil kolektivnemu pogajanju in zato je nedopustno, da se na 

Ministrstvu za obrambo sprejme predlagan pravilnik v nasprotju z sistemskim zakonom 

urejanja delovnih razmerij ("delavska ustava"), in se tako nadaljuje dozdajšnja nezakonita praksa, 

pa tudi če bi to bilo v soglasju z reprezentativnimi sindikati, saj gre dejansko za nezakonit pravilnik.  

 

Zaradi podanega mnenja in opisanega nezakonitega stanja na področju določanja daljšega trajanja 

letnega dopusta zaposlenih na Ministrstvu za obrambo z pravilnikom vas pozivamo, da pričnemo s 

pogajanji za kolektivno pogodbo. Enako smo vas pozvali tudi v zadnjem podanem mnenju k sklenitvi 

posebne kolektivne pogodbe za urejanje statusa pripadnikov na MOM, na kar pa ni bilo odziva. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano z e-pošto: 

– naslovniku; 

– minister Roman Jakič; 

– GŠSV; 

– KNSS – Neodvisnost; 

– arhiv. 

 

Obveščanje članov SVS z objavo na spletu.  
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