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Zadeva: Pojasnilo na dopis Sindikata vojakov Slovenije v zvezi z enostranskim 
odrejanjem dopusta v Slovenski vojski.

Zveza: Dopis SVS z dne 16. 11. 2020 (IRDG, št. 101-3/2020-60 z dne 16. 11. 2020)

Sindikat vojakov Slovenije (SVS) je na državnega sekretarja MORS Uroša Lampreta in na 
načelnika Generalštaba SV brigadirja Roberta Glavaša naslovil dopis, naveden v zvezi, v 
katerem navaja, da se člani sindikata zaradi usmeritev poveljujočih obračajo nanj, ker po 
navedbah sindikata, poveljujoči odrejajo koriščenje letnega dopusta pred odreditvijo dela na 
domu ali čakanja na delo doma. Sindikat je pridobil mnenje ministrstva, pristojnega za delo, ki 
pojasnjuje oblike odrejanja koriščenja letnega dopusta in v odgovoru sindikatu pojasnjuje, da ni 
pristojno dajati pravnih nasvetov strankam v konkretnih postopkih niti podajati obvezujočih 
pravnih mnenj. Ministrstvo, pristojno za delo kot upravni organ podaja le pojasnila v zvezi z 
zakonsko ureditvijo delovnopravnih vprašanj ter oblikuje neobvezujoča pravna mnenja oziroma 
strokovna stališča z vidika splošne delovnopravne ureditve.

Uvodoma želimo pojasniti, da poleg zgoraj navedenega mnenja ministrstva, pristojnega za delo, 
ki pojasnjuje oblike odrejanja koriščenja letnega dopusta, skladno z Zakonom o delovnih 
razmerjih, izrabo letnega dopusta opredeljuje tudi 97. h člen Zakona o obrambi, in sicer da 
lahko letni dopust delavec na obrambnem področju izrabi praviloma v tekočem letu glede na 
službene potrebe in opravljanje nalog iz pristojnosti ministrstva ter z upoštevanjem njegove 
želje. En dan letnega dopusta lahko delavec praviloma izrabi na tisti dan, ki ga sam določi. 
Zaradi narave ali organizacije dela se lahko izraba dopusta določi v določenem časovnem 
obdobju, praviloma v skladu z letnim načrtom.

V nadaljevanju pojasnjujemo, da je bilo zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v RS in 
posledično tudi v SV, saj se okužba širi tudi med pripadnike Slovenske vojske, potrebno sprejeti 
ukrepe, ki bodo prvič ohranjali pripadnike zdrave, drugič, da bodo zagotavljali vzdržnost ključnih 
zmogljivosti, izvajanje bistvenih nalog ter poslanstva SV in tretjič, da se delo organizira na 
način, da se zagotavlja nemoteno in varno izvajanje dela, tudi v obliki opravljanja dela na domu. 
Z namero in konceptom zagotavljanja nemotenega in varnega izvajanja dela so bila seznanjena 
vsa poveljstva in enote SV. Pri tem izpostavljamo, da se delo na domu kot oblika dela lahko 
odreja za opravljanje dela na tistih delovnih mestih, kjer je to glede na naravo dela mogoče in 
so za opravljanje dela na domu izpolnjeni tehnični pogoji za delo ter zagotovljene varne in 
zdrave razmere za delo.

Pomembno je še navesti, da se nekatere aktivnosti SV zaradi epidemiološke situacije v RS 
trenutno izvajajo v zmanjšanem obsegu in zaradi dejstva, da bo v prihodnjem letu do poletja SV 
angažirana v obsežnem sklopu vaj, je sedaj čas, da po napornem obdobju pripadnice in 
pripadnike odpočijemo na način, da koristimo presežne ure, preostali letni dopust iz leta 2019, 
ki se lahko koristi do konca letošnjega leta in letni dopust za leto 2020, ki ga je mogoče koristiti 
do konca junija prihodnje leto.
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Pri tem izpostavljamo, da je skladno s Pravili službe v SV nadrejeni dolžan poskrbeti za to, da 
pripadnik presežek ur, ki so bile opravljene v okviru neenakomerne razporeditve dela ali 
začasne prerazporeditve polnega delovnega časa, izkoristi do konca referenčnega obdobja. 

V zvezi s koriščenjem letnega dopusta pojasnjujemo, da je skladno z Zakonom o obrambi, v 
primeru, če to narekujejo službene potrebe, dovoljeno enostransko odrejanje letnega dopusta. 
Ta možnost se je uporabila v prvi polovici leta 2020 (prvi val epidemije), kjer je bilo upoštevano, 
da so imeli pripadniki takrat še kar nekaj dni letnega dopusta iz 2019, katerega je bilo treba 
izrabiti do konca junija 2020.

Glede na navedeno se koriščenje letnega dopusta načrtuje na način, da so pri tem upoštevane 
tudi načrtovane ter predvidene naloge v prihodnjem letu, in sicer do konca junija 2021. Naj pri 
tem še pojasnimo, da bodo pripadnice in pripadniki seznanjeni z aktivnosti, ki se bodo izvajale v 
prihodnjih obdobjih, nadalje v katerih obdobjih bo možno koriščenje letnega dopusta in da bodo 
lahko možnosti za koriščenje letnega dopusta v prihodnjih obdobjih, glede na načrtovane 
aktivnosti, omejene.

V zaključku naj še navedemo, da v kolikor pripadniku v določenem časovnem obdobju (zaradi 
epidemije) začasno ni možno zagotavljati dela, bodisi na delovnem mestu bodisi na domu, in 
takšen pripadnik nima več presežkov ur ali letnega dopusta iz leta 2019, se lahko uporabi 
institut čakanja na delo doma.

S spoštovanjem.

Brigadir
Robert Glavaš

načelnik Generalštaba SV

Poslano:
– naslovniku.
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