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Zadeva:  Prijava kršitev zaradi ne izplačevanja nadur pripadnikom Slovenske vojske in 

odrejanja koriščenja viškov ur polnega delovnega časa v neskladju s predpisanim 
brez izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa po 46. členu KPJS 

 

Zveza:    2. ods. 148. č. in 7. ods. 147. č. ZDR-1, 2. ods. 97.b č. ZObr, 2. ods. 19. č. Uredbe o 
delovnem času v organih državne uprave in Direktiva 2003/88/ES in sodna praksa ter  
akti SVS, MORS in GŠSV ter trije sestanki med SVS in MORS ter GŠSV  

 
 
Sindikat vojakov Slovenije vam podaja prijavo zaradi kršitev 2. o. 148. č. in 7. o. 147. č. ZDR-1, 
2. o. 97.b č. ZObr ter 2. o. 19. č. Uredbe o delovnem času v organih državne uprave, s tem, ko se 
pripadnikom Slovenske vojske in tako našim članom z Ukazom o ureditvi stanja prerazporejenih ur 
v Slovenski vojski št. 386-16/2015-3 z dne 19. 2. 2015 Generalštaba Slovenske vojske: 
 
 
− v točki 3. IZVEDBA, a. Koncept, (2) Koriščenje prerazporejenih ur do uveljavitve tega ukaza – 

prehodno obdobje enostransko,  
− z določilom v 1. alineji, ki odreja za prerazporejene ure, ki so nastale v zadnjem 5 letnem 

obdobju izdelati splošen načrt (ukaz) koriščenja do 30.4.2015; 
− z določilom 2. alineje, ki odreja koriščenje prerazporejenih ur nastalih pred več kot 5 leti 

(neizkoriščene ure nastale pred 1.3.2010), ki se naj vodijo v ARDČ, pripadniki pa jih po 
načrtih nadarjenih koristijo do konca leta 2016; 

− v točki 3. IZVEDBA, b. Usmeritve,  
− 3. točka, ki odreja, da poveljujoči in vodje na vseh ravneh za pripadnike , ki imajo na dan 

1.3.2015 več kot 60 prerazporejenih ur, izdelajte individualne načrte koriščenja, NKK (NKK 
- ne kasneje kot) 30.4.2015; 

− v točki 6., ki odreja, da od 1.9.2015 pripadnike, ki imajo več kot 200 prerazporejenih ur ne 
napotuje na MOM, MSSVT in VIU dokler ne izkoristijo presežka ur; 

− v točki 10., ki odreja, da se proučijo anomalije ročnih pripisov prerazporejenih ur v 
preteklem obdobju (2010-2015; 

− v točki 12., ki odreja, da se pri ocenjevanju poveljnikov in vodstvenih oseb upošteva 
realizacija ukaza v točki vodstvene sposobnosti – organiziranje in načrtovanje 

− v točki 3. IZVEDBA, c. Naloge, točka (3), 
− alineja 2, ki odreja, da se izdelajo načrti koriščenja ur prehodnega obdobja za pripadnike enote; 
− alineja 3, ki odreja, da se od 1.3.2015 naprej mesečno koristi najmanj 8% prerazporejenih ur 

nastalih pred tem datumom. 
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V Slovenski vojski se ni nikoli izdeloval letni razpored delovnega časa in se ni določalo obdobje v 
katerem bi se ob neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa lahko 
spremljalo upoštevanje polnega delovnega časa kot povprečno delovno obveznost v obdobju, ki ne 
sme biti daljše od šest mesecev. Posledično o tem zaposleni niti sindikat niso bili obveščeni, kar 
predstavlja kršitev 2. odstavka 148. člena ZDR-1. V obdobju od uvedbe pogodbenega koncepta 
delovnih razmerij s spremembo Zakona o delovnih razmerjih v letu 2002 se v Slovenski vojski ni 
spoštovalo predpisov iz področja razporejanja delovnega časa in tako ima danes ogromno 
pripadnikov Slovenske vojske polnega delovnega časa po več 100 ur viška in od teh jih je mnogo s 
številom ur viška 1.000 in tudi preko 1.500 ur. Po podatkih Generalštaba je povprečje viškov ur na 
zaposlenega od 7.138 zaposlenih v Slovenski vojski 65 ur.  
 
Sindikat vojakov Slovenije je od Ministrstva za obrambo po izteku koledarskega leta 2014 zahteval 
letni razpored delovnega časa in določitev tako imenovanega referenčnega obdobja, kar do danes 
še ni prejel in še čakamo na obljubljen odgovor do 20. 3. 2015. Opisane kršitve niso predmet te 
prijave, saj bomo po potrebi prijavo podali po prejemu odgovora ministrstva. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Predmet te prijave je Ukaz Generalštaba o ureditvi stanja prerazporejenih ur v Slovenski vojski 
št. 386-16/2015-3 z dne 19. 2. 2015, s katerim je bilo odrejeno vse uvodoma v alinejah navedeno in je 
v neskladju s predpisanim na področju razporejanja delovnega časa. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Sindikat vojakov Slovenije je od Generalštaba zahteval preklic nezakonitih delov spornega Ukaza in 
Generalštab Ukaza noče preklicati kljub očitnim kršitvam in mestoma celo grožnjam v primeru 
neizvrševanja Ukaza. Na tem mestu bi želeli izpostaviti, da je v Slovenki vojski potrebno Ukaze 
izvrševati brezkompromisno, saj gre za vojaške akte s katerimi se vojsko vodi in se ji z njimi poveljuje 
in zato zoper Ukaze v zvezi z pravicami iz delovnega razmerja po predpisih, ki veljajo za zaposlene 
v Slovenki vojski ni dovoljeno ugovarjati in zoper Ukaze ni sodnega varstva pravic na delovnih 
sodiščih. Zaradi navedenega v predhodnem stavku se Generalštab tudi nebi smel pojavljati v vlogi 
delodajalca kot se je v konkretnem primeru s spornim Ukazom, medtem ko Ministrstvo za obrambo v 
vlogi delodajalca še pripravlja odgovore na naše zahteve in opozorila o kršenju temeljnih pravic 
delavcev do plačila za opravljeno delo, pripravlja kot jo je poimenoval "celovito rešitev".  
 
S spornim Ukazom se odreja vse navedeno uvodoma v alinejah v neskladju s predpisanim in s tem sta 
kršena Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o obrambi, zato podajmo to prijavo obema 
inšpektoratoma, za delo in obrambo. Od obeh inšpektoratov pa zahtevamo, da nemudoma izvedeta 
vse potrebno za preklic nezakonitih delov spornega Ukaza, ki so navedeni uvodoma v alinejah in 
odrejajo kršenje predpisov iz področja razporejanja delovnega časa. 
 
Zaradi vsega opisanega se danes v celotni Slovenski vojski izdelujejo enostranski načrti 
pospešenega koriščenja viškov ur prerazporejenega delovnega časa v obdobju prioritetno iz zadnjih 
petih let (zaradi zastaranja na delovnih sodiščih) in še od prej. Ti viški ur so s 1.1.2015 postali nadure, 
ki bi jih bilo potrebno izplačati zaposlenim, lahko pa bi se te ure prenesle v ure za koriščenje s pisnim 
dogovorom med predstojniki in zaposlenimi. Takšnega dogovora v Slovenski vojski od zaposlenih 
nihče doslej ni niti omenil, kaj šele, da bi ga kdo podpisal. Ob sklenitvi pisnega dogovora o prenosu 
ur polnega delovnega časa v fond ur za koriščenje bi se zaposlenim moral izplačati dodatek za delo 
preko polnega delovnega časa v višini 30% osnovne urne postavke v skladu z 46. členom Kolektivne 
pogodbe za javni sektor, ki pa se nezakonito ne izplačuje, saj ni sklenjenih dogovorov. Ker ni 
sklenjenih dogovorov, bi se vsi viški ur na dan 31.12.2014 morali izplačati kot nadure a jih 
nezakonito delodajalec ne izplača. Namesto tega pa se zaposlenim ukazuje pospešeno koriščenje 
viškov ur, za katere bi od volje zaposlenih moralo biti odvisno ali jih bodo prenesli v fond ur za 
koriščenje ali ne. Enostransko odrejanje koriščenja z grožnjami v vojaških Ukazih po odškodninski in 
disciplinski odgovornosti ter slabi službeni oceni ni dopustno in je nezakonito. 



 
V Ukazu se tudi diskriminira vse zaposlene z viški ur polnega delovnega časa za katere oni niso 
odgovorni, saj se jih omejuje pri napotitvah na mednarodne operacije in misije, kar je nedopustno.  
 
Zaposleni ne morejo trpeti škode zaradi nespoštovanja predpisanega s strani delodajalca, saj so 
zaposleni naredili vse kot jim je bilo s strani delodajalca odrejeno in v skladu z njegovimi navodili, ki 
pa jih na tem področju doslej ni bilo, vsaj po našem prepričanju ne ustreznih.  
 
Dopustno ni tudi to, da sporen Ukaz določa ugotavljanje upravičenosti opravljenih viškov ur za 
pet let nazaj, po tem ko je vsakemu zaposlenemu ob koncu vsakega meseca neposredno nadrejeni 
podpisal mesečno urno kartico in se je s podatki o prerazporejenem polnem delovnem času na njej 
strinjal,  spreminjanje teh podatkov in stanja ur v osebnih evidencah zaposlenih je nezakonito in to se s 
spornim Ukazom odreja. 
 
Za vse ure, ki so jih pripadniki Slovenske vojske, člani Sindikata vojakov Slovenije in ostali 
pripadniki v zadnjih petih letih od 1.7.2010 že izkoristil bi že morali prejeti plačilo dodatka za delo 
preko polnega delovnega časa v višini 30% osnovne urne postavke v skladu z 46. členom 
Kolektivne pogodbe za javni sektor a ga niso prejeli, kar je nezakonito.  
 
Zahtevamo, da v skladu z vašim pristojnostmi odredite spoštovanje predpisanega na tem področju 
in da dosežete izplačilo dodatka, ki pripada pripadnikom Slovenske vojske za vse že izkoriščene 
viške ure, ki so se prenašale iz enega v drugo referenčno obdobje (kar se sploh ni spremljalo), ki je po 
sodni praksi bilo določeno v Slovenski vojski po samem Zakonu o delovnih razmerjih. Ker se gibanja 
ur v Slovenki vojski ni spremljalo je dejansko potrebno izplačati dodatek za vse že izkoriščene ure 
najmanj od 1.7.2010 vsem pripadnikom Slovenske vojske in mi to zahtevamo najmanj za naše člane. 
 
Ministrstvu za obrambo in Slovenski vojski smo v skladu s pristojnostmi sindikata (sindikat ne more 
podpisati dogovora na tem področju, ker gre za individualne pisne dogovore o prenosih in koriščenju 
viškov ur) ponudili več možnih rešitev nastale situacije a se niso bili pripravljeni o njih 
pogovarjati in v tem času zavlačevanja so izdali sporen Ukaz, ki je po našem prepričanju neskladen 
s predpisanim na tem področju in ga je potrebno nemudoma odpraviti.  
 
Edina obrazložitev za arbitrarno odzivanje na naše zahteve in opozorila je s strani odgovornih ta, da za 
pripadnike Slovenke vojske splošni predpisi iz tega področja ne veljajo, saj smo mi pripadniki 
Slovenske vojske nekaj posebnega in imamo to urejeno v Zakonu o obrambi drugače. Ob tem želimo 
poudariti, da nismo nič posebnega in, da sta 7. odstavek 148. člena Zakona o delovnih razmerjih in 2. 
odstavek 97.b člena Zakona o obrambi popolnoma identična, drugačna ni niti ena črka ali vejica v 
celotnem odstavku in zato smo prepričani, da ta obrazložitev odgovornih na ministrstvu in v vojski ne 
zdrži, po našem mnenju pa služi le izgovoru za nespoštovanje predpisov in kršenje temeljne 
pravice zaposlenih do plačila za opravljeno delo, kot je to v tej državi predpisano.  
 
Vse navedeno izhaja iz prilog tej prijavi in izmenjanih stališč na sestankih z državnim sekretarjem 
mag. Milošem Bizjakom ter ostalimi 5. januarja in 9. marca ter na Generalštabu Slovenske vojske z 
namestnikom načelnika Generalštaba brigadirjem Davidom Humarjem 23. februarja, vse v 2015. 
 
S tem je prijava obrazložena in naslovnike naprošamo, da nas obveščajo o poteku postopka obravnave 
prijave in o ugotovljenem ter izvedejo vse potrebno, da se popravi storjena škoda pripadnikom 
Slovenske vojske ter, da do nadaljnjih kršitev v bodoče ne bo prihajalo. 
 
Zahtevamo in pozivamo vas, da nemudoma ustavite nadaljevanje očitnih kršitev predpisov v zvezi 
z razporejanjem delovnega časa in še posebej, da ustavite izvajanje Ukaza Generalštaba, ki odreja 
poveljujočim enostransko izdelovanje načrtov koriščenja ur (neozirajoč se voljo posameznikov), ur, ki 
se lahko koristijo le ob pisnem soglasju posameznikov, pridobitev katerega pa v spornem Ukazu ni 
predvidena in se ne izvaja. 
 



Z odločnim in hitrim ukrepanjem boste preprečili veliko škodo, ki bo za državo nastala z vlaganjem 
individualnih tožb h katerim bomo pripadnike Slovenske vojske pozvali v kolikor opisana 
problematika ne bo rešena po tej podani prijavi.   
 
Pričakujem, da boste zoper odgovorne osebe ustrezno in dolžno ukrepali, saj gre pri tukaj opisanih 
kršitvah za kršenje temeljnih pravic delavcev z zlorabo uradnega položaja in pripadnikom 
Slovenske vojske je zaradi njih že nastala ogromna škoda in se z vsakim dnem povečuje.  
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 
 

 
 
 
 
 
Priloge: 
 
– Judikat Višjega Delovnega in socialnega sodišča 

 

– dopisi Sindikata vojakov Slovenije s prilogami: 
− Letni razpored dela in določitev referenčnega obdobja in neustrezno upoštevanje  

delovnega časa v pripravljenosti po ZObr št.  
MO15/1 z dne 1. 1. 2015 

− Za SVS sprejemljive rešitve za vzpostavitev zakonitega stanja s predlogom ter opozorila v 
zvezi z letnim razporedom dela ter določitvijo referenčnega obdobja 
št. MO15/1-1 z dne 8.2.2015 

− Pričakovanja Sindikata vojakov Slovenije z zahtevo po delnem preklicu ukaza in 
posredovanje podatkov o tožbah policistov 
št. GŠSV 24/1 z dne 24. 2. 2015 
  

– dopis ter akt in objava Ministrstva za obrambo in Generalštaba s prilogami: 
 

− Letni razpored dela in določitev referenčnega obdobja in neustrezno upoštevanje delovnega 
časa v pripravljenosti po ZObr – pojasnilo 
št. 101-1/2015-7 z dne 30.01.2015 

− objava OOJ SV (Oddelek za obveščanje javnosti Slovenske vojske) na internem spletu 
Ministrstva za obrambo dne 2.3.2015 z naslovom: 
− Pojasnilo Generalštaba pripadnicam in pripadnikom kot odgovor na poziv Sindikata 

vojakov Slovenije, v zvezi z zahtevo po preklicu ukaza o ureditvi stanja 
prerazporejenih ur v Slovenski vojski 

− Ukaz o ureditvi stanja prerazporejenih ur v Slovenski vojski 
št. 386-16/2015-3 z dne 19. 2. 2015 

 
  
Poslano z e-pošto: 
 

– naslovnikoma; 
– Vlada Republike Slovenije, Miro Cerar, predsednik; 
– Vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije, Borut Pahor, predsednik; 
– seznanitev članov SVS in zainteresirane javnosti z objavo na spletnih straneh SVS; 
– Konfederacija slovenskih sindikatov; 
– arhiv. 
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