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Zveza: Vaš dopis št. 0070-75/2011-20 z dne 12.11.2013 

 

Spoštovani, 
 

v vašem odgovoru na Mnenje SVS k Predlogu novega pravilnika o letnem dopustu, dodatna 

obrazložitev z dne 30. 10. 2013 ste navedli vašo pravilno ugotovitev, da vsebinskih pripomb na 

predlagan pravilnik nismo podali. V mnenju je tudi obrazloženo zakaj nismo podali vsebinskih 

pripomb, ker je po našem prepričanju sam pravilnik v večjem delu nezakonit, saj ZDR določa 

kolektivno pogodbo za urejanje vsebin, ki jih predlagan pravilnik. Tudi če bi podali vsebinske 

pripombe, bi te bile zaradi določil ZObr nezakonite in jih vi nebi smeli upoštevati v nižjem aktu, torej 

predlaganem pravilniku, kar smo vam tudi nazorno obrazložili na primeru 5 dni dopusta za opravljanje 

vojaške službe in z našo obrazložitvijo se tudi vi strinjate, kot izhaja iz vašega odgovora na mnenje in 

zato niste mogli realizirati našega predloga. Zaradi opisanega in z vaše strani potrjenega tudi nismo 

podajali vsebinskih pripomb. 

 

Mi ne trdimo, da bi naj bilo sklepanje kolektivnih pogodb predmet tega postopka, trdimo le, da je 

vsaka druga rešitev kot kolektivna pogodba na ravni dejavnosti nezakonita, saj tako določa ZDR.  

 

Popolnoma se z vami strinjamo tudi glede razlage o uporabi predpisov na obrambnem področju in v 

zvezi s tem, da bi bila uporaba ZDR neustrezna pred ZObr, ZSSloV in ZJU. Ob tem vas želimo 

opozoriti, da ste spregledali preprosto dejstvo, da vsi zakoni, ki se za zaposlene na obrambnem 

področju morajo uporabiti pred ZDR nikjer ne urejajo predmetnega področja glede letnih dopustov in 

zato je prvi zakon v hierarhiji od specialnejših k splošnim ZDR, ta pa določa, da se vsebine (večina) 

predlaganega pravilnika določajo v kolektivnih pogodbah, kot smo vam v mnenju obrazložili.  

 

Od vseh v predhodnem odstavku navedenih predpisih je le eden ozek del možno urediti s pravilnikom 

drugače kot to določa ZDR, to pa so kriteriji za določitev dolžine letnega dopusta v zakonskih 

okvirih kakor izhaja iz 2. odstavka 97.g člena ZObr ter pogoje in način izrabe dodatnega dopusta 

za vojaške kontrolorje letenja in člane posadk vojaških zrakoplovov, vojaških pirotehnikov in 

vojaškim potapljačem za ohranjanje telesne psihofizične pripravljenosti, v okviru danih pooblastil 

ministru za 15 dni dopusta. 
 

Predlagan pravilnik v poglavju III. POGOJI IN NAČIN IZRABE LETNEGA DOPUSTA, ki vsebuje 

naslednje člene: 10. člen (določanje trajanja letnega dopusta), 11. člen (pravica do sorazmernega dela 

letnega dopusta), 12. člen (izraba letnega dopusta), 13. člen (način izrabe letnega dopusta), 14. člen 

(neveljavnost odpovedi pravici do letnega dopusta) poskuša brez zakonske podlage urejati področje 

pogojev in načina izrabe letnega dopusta za kar pa zakon daje ministru pooblastilo le za ozko poklicno 

skupino za posebnih 15 dni dopusta za ohranjanje telesne psihofizične pripravljenosti, kar je izrecno 

navedeno v 3. odstavku 97.g členu. 



ZObr ministru ne daje pooblastila za določanje pogojev in načina izrabe letnega dopusta vsem 

zaposlenim na obrambnem področju, saj to področje ureja 163. člen sistemskega ZDR, obenem pa 
dopušča urejanje tega področja v kolektivnih pogodbah dejavnosti, kot smo v mnenju obrazložili.  
 

Na dveh primerih vam želimo prikazati nedopustnega urejanja načina izrabe letnega dopusta v 

neskladju z zakonom s pravilnikom, saj nekaj drugačnih besed določilom iz zakona v pravilniku daje 

vsebinsko določilom popolnoma drug pomen.  

 

Pri prvem primeru ZDR v 1. odstavku 163. člena določa, da se letni dopust izrablja upoštevaje potrebe 

delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske 

obveznosti. Kar pomeni, da je pri načrtovanju letnega dopusta potrebno upoštevati oboje. Predlog 

pravilnika pa v prvem odstavku 13. člena določa oz. kot dodaten pogoj vnaša  "ter če je mogoče" in 

nadaljuje upoštevaje njegove družinske obveznosti. Dejansko gre za spreminjanje zakonskih določil v 

škodo delavca, saj vneseni del daje delodajalcu pooblastilo, da lahko letni dopust delavcu načrtuje brez 

upoštevanja njegovih družinskih obveznosti samovoljno brez soglasja delavca, to pa je nedopustno 

spreminjanje zakonskih določil v nižjem aktu in kot takšno predstavlja protiustavno in nezakonito 

urejanje letnega dopusta zaposlenim na obrambnem področju.   

 

V naslednjem odstavku istega člena se s predlogom pravilnika poskuša podobno kot v prvem primeru 

vnesti dodaten pogoj za izrabo enega dneva letnega dopusta po volji delavca. Dodaten pogoje se 

poskuša vnesti z besedilom "če to resneje ne ogroža delovnega procesa, ", citirano iz predloga 

pravilnika. ZDR v tretjem odstavku 163. člena jasno določa, da ima delavec pravico izrabiti en dan 

letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni 

pred izrabo. V ZDR ni nobenega govora o ogroženosti delovnega procesa, ki predstavlja dodaten 

nezakonit pogoj v škodo delavcev. 

 

Ravno v zvezi z opisanimi primeri oz. situacijami smo se v SVS srečavali največkrat. V preteklosti so 

imeli člani SVS največ težav, ker so jim nadrejeni želeli enostransko odrejati dopust brez njihovega 

soglasja, njihove pravice do enega dne dopusta pa niso spoštovali. Na nas se je s takšnimi težavami 

obrnilo veliko članov in enako velja za druge pripadnike Slovenske vojske, ki so se na nas obračali.  

 

Koriščenje letnega dopusta mora po našem mnenju biti stvar dogovora med delavcem in nadrejenim 

ter po možnosti znotraj celotnega ožjega kolektiva in tako tudi določa ZDR. Če pa imajo poveljujoči 

moč urejanja izrabe letnega dopusta z ukazi pa to še ne pomeni, da lahko s tem kršijo predpise iz tega 

področja, kar pa se na žalost v praksi dogaja in s predlaganim pravilnikom se takšno početje poskuša 

legalizirati. Pripadniki Slovenske vojske imajo družinsko življenje kot drugi državljani in predpisi 

veljajo enako za njih kakor za druge državljane in zato apeliramo na vas, da ne omogočite 

poveljujočim enostranskega odrejanja dopusta ter kršenja pravic pripadnikom Slovenske vojske s 

sprejetjem predlaganega pravilnika v nespremenjeni obliki. 

 

Zaradi podanega mnenja in dodatno obrazloženega tukaj glede predlaganega pravilnika bomo naša 

naziranja preizkusili tudi na pristojnem Ustavnem sodišču, če bo pravilnik s katerim nismo soglašali 

sprejet in bo tako področje letnih dopustov urejeno enostransko čeprav določa ZDR urejanje teh 

vsebin v socialnem dialogu ali individualno s pogodbami. 

 

S spoštovanjem, 

 

Poslano z e-pošto: 

 Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

– naslovniku; 

– minister Roman Jakič; 

– GŠSV; 

– KNSS – Neodvisnost; 

– arhiv. 

 

Obveščanje članov SVS z objavo na spletu.  
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