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Zadeva: Mnenje SVS k predlogu Pravilnika o ureditvi določenih vprašanj delovno pravnega
statusa pripadnikov Slovenske vojske, napotenih v mednarodne operacije in misije

Zveza: 10. septembra posredovan znotraj Slovenske vojske in ministrstva usklajen predlog pravilnika

Spoštovani,

z e-pošto 10. 9. 2013 ste nam v mnenje posredovali predlog Pravilnika o ureditvi določenih vprašanj
delovno pravnega  statusa pripadnikov Slovenske vojske, napotenih v mednarodne operacije in misije,
ki je v Slovenski vojski in ministrstvu usklajen.

K predlaganemu predlogu pravilnika dajemo negativno mnenje, obenem pa podpiramo
pripravljenost in namen ureditve delovno pravnega statusa napotenih pripadnikov Slovenske vojske v
mednarodne operacije in misije in smo pri tem pripravljeni tvorno sodelovati.

S predlogom se ne strinjamo, ker se z njim ureja že določeno zakonsko materijo na novo drugače in
to z nižjim aktom kar pravilnik je, in zato, ker predlog predvideva enostransko odrejanje elementov
delovnega razmerja z akti vodenja in poveljevanja, ki so po zakonu in našem mnenju lahko le
predmet pogodbe o zaposlitvi oziroma njenega aneksa z veljavo za čas opravljanja nalog na MOM.

Menimo in na osnovi 5. odstavka 26. člena ZJU ter 100.b člena ZObr zahtevamo, da je potrebno
predlog pravilnika pred sprejetjem uskladiti do te mere, da bodo v njem upoštevani naši predlogi oz. iz
njih izvedene rešitve z upoštevanjem obrazložitev za nas nesprejemljivega v nadaljevanju.

K 2. členu:

Napotitev na MOM se ne more izvajati z ukazi oz. akti poveljevanja, kot to predvideva 2. člen
predloga pravilnika brez predhodno pridobljenega soglasja pripadnika, ki se ga napotuje na MOM.
Pred izdajo ukaza oz. akta o napotitvi, bi vsak pripadnik moral skleniti pogodbo za opravljanje
formacijske dolžnosti na MOM v obliki aneksa h pogodbi o zaposlitvi ali posebno pogodbo. Varuhinja
človekovih pravic je v svojem mnenju pripadniku Slovenske vojske št. 4.3-49/2010-22-VO z dne 6. 7.
2011 (priloženo) jasno zapisala, da je po njenem mnenju treba tudi v primerih razporeditev po ZObr
upoštevati določbo drugega odstavka 149. člena ZJU, ki določa, da je premestitev zaradi delovnih
potreb (razporeditev zaradi službenih potreb po ZObr) dopustna le, če kraj opravljanja dela v primeru
premestitve od dotedanjega kraja dela ni oddaljen več kot 70 km oziroma več kot eno uro vožnje z
javnim prevozom. Varuhinja je ugotovila tudi, da izrecne določbe, ki bi določala, da ta določba ne
velja za zaposlene na obrambnem področju, ni moč najti ne v ZJU in ne v ZObr. Zapisala je tudi, da je
napotitev na delo v kraj, ki je bolj oddaljen, vedno mogoča v soglasju s posameznikom in ravno to je
zahteva SVS v zvezi z napotitvami na MOM, da se spoštuje veljavna zakonodaja.



Tudi varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da se soglasje za napotitve izven zakonsko dopustnega
doseže s podpisom pogodbe, ki je predvidena v 98. c členu ZObr. Njeno mnenje je tudi, da ne glede na
omenjene določbe ZJU dikcija "razporejen ... v drug kraj ..." sama po sebi ne sme pomeniti, da je
zaposlenega na tej podlagi moč razporediti na delo v kateri koli kraj na zemeljski obli. Obrazložila
je, da je kraj opravljanja dela ena bistvenih sestavin pogodbe o zaposlitvi, kot jih določa Zakon o
delovnih razmerjih in enako trdimo v SVS.

Ne nazadnje je varuhinja tudi ugotovila, da ni skladno z varovanjem pravic zaposlenih, ki so
nedvomno šibkejše stranke v razmerju do delodajalca, da lahko delodajalec poljubno in neodvisno od
volje zaposlenega, le tega razporeja na delo kamorkoli. Varuhinja meni, da mora biti vloga vsakega
pravnega sredstva, torej tudi ugovora zoper akt poveljevanja prav tako v tem, da so iz odločitve o
pravnem sredstvu jasni razlogi te odločitve.

Splošna ugotovitev glede varstva pravic varuhinje v primeru v tujino napotenega pripadnika proti
njegovi volji je bila, da je pripadniku bila ob napotitvi v tujino z ukazom kršena pravica do
učinkovitega varstva pravic. Enako menimo v SVS in zato ter zaradi vsega zgoraj navedenega se z 2.
členom predlaganega pravilnika ne moremo strinjati.

V SVS že pripravljamo zahtevo za presojo ustavnosti 30. čelna ZObr-D, ki bo vložena na ustavno
sodišče še ta mesec ali v začetku meseca oktobra. Ta člen namreč določa, da se prevedbe in
imenovanje vojaških oseb v naziv javnih uslužbencev izvaja z akti vodenja in poveljevanja, ter, da so
takšne prevedbe in imenovanja izenačena z razporejanjem na formacijsko dolžnost po zakonu o
obrambi ter zamenjujejo prevajanje in imenovanje po predpisih o javnih uslužbencih. Te določbe
dejansko ustvarjajo samostojen sistem znotraj enotnega sistema javnih uslužbencev, ne določajo pa
učinkovitega varstva pravic. Kot je ugotovila varuhinja človekovih pravic trdimo tudi v SVS, da je
z določbami 30. člena ZObr-D pripadnikom Slovenske vojske onemogočeno učinkovito varstvo
pravic. Zoper ukaz je dopustno ugovarjati le na uradnem razgovoru po službeni poti (5. odstavek 45.
člena in 3. odstavek 98.a člena v povezavi z 2. odstavkom 100.a člena ZObr) na katerem pa ne more
biti predmet razgovora urejanje delovno pravnega statusa (97. točka Pravil službe v SV), ki se po
zakonu o obrambi ureja po delovno pravni poti. Uveljavljena sodna praksa vse do Vrhovnega sodišča
je, da zoper ukaz ni možno sodno varstvo in posledično tako ni možno tudi varovanje pravic, ki
izhajajo iz delovnega razmerja, saj o pravicah iz delovnega razmerja vključno z višino plače dejansko
odloči načelnik generalštaba z ukazom o razporeditvi. Zoper ukaz pa ni možno sodno varstvo. Torej
odločba s katero se odloči o plači pripadnika dejansko le povzema vse že odločeno z ukazom s tem, ko
se z ukazom pripadniku določi naziv v katerem opravlja dela in naloge na formacijski dolžnosti
razporeditve, ostali del odločbe pa povzema le elemente plače, ki izhajajo iz formacije za dolžnost
razporeditve. Iz navedenega izhaja, da zoper ukaz, ki dejansko odloči o pravicah, ki izhajajo iz
delovnega razmerja pripadniki nimamo nikakršnega varstva pravic. Iz sodb delovnega sodišča
celo izhaja, da je o pravicah iz delovnega razmerja dejansko odločil ukaz in ne odločba o plači, ki je
na sodišču v individualnem sporu izpodbijana in zaradi tega dejstva pripadniki izgubljajo sodne spore
in so jim pravice iz delovnega razmerja grobo kršene, kar je za SVS nedopustno. Tudi zaradi
obrazloženega v tem odstavku se z 2. členom predlaganega pravilnika ne strinjamo in v kolikor bo kot
je predlagan pravilnik uveljavljen bomo ta člen v zahtevo ustavnemu sodišču vključili v delu, kjer
bomo zahtevali razveljavitev podzakonskih predpisov, katerim je pravna podlaga 30. člen ZObr-D.

K 4. členu:

Predpogoj za izdajo odločbe o plači je lahko le podpisan aneks k pogodbi o zaposlitvi, saj je le ta
zagotovilo, da se bodo spoštovala določila Zakona o javnih uslužbencih o dopustnosti premeščanja
zaposlenih na delovna mesta, ki se opravljajo v nazivu iste stopnje kot ga ima javni uslužbenec. Ta
določila so se do sedaj izigravala in so se pripadniki napotili na dolžnosti, ki so jih opravljali v nižjem
nazivu, kot ga imajo. Posledica takšnih razporeditev je bilo neizpolnjevanje pogojev za napredovanje,
ker so obdobje razporeditve na višji čin kot ga imajo prekinili za obdobje trajanja misije in varstvo
pravic do plače v skladu z nazivom, kot ga pripadnik ima pri delodajalcu in kasneje na delovnem
sodišču. Posledica takšnih določil so mnoge tožbe zaradi nezakonitih ukazov zoper katere ni varstva.



K 1. odstavku 5. člena:

Prvi odstavek določa nekaj, kar ni v domeni nadrejenega pripadnika SV za pripadnike, katerim so na
MOM nadrejeni poveljniki na mednarodnih dolžnostih in so zasedene s pripadniki drugih vojska
zavezništva ali partnerskih držav. Pristojnost razporejanja delovnega časa pripadnikov SV med
opravljanjem nalog v MOM za pripadnike pod poveljstvom drugih vojska ima posredno nacionalni
predstavnik v enoti ali MOM, saj on odloča o dopustnosti uporabe enot in posameznih pripadnikov na
MOM.

Predlog pravilnika bi moral določati dejansko pristojnost odločanja o razporejanju delovnega časa in
pristojnost razmejiti na neposredno in posredno ter opredeliti način sprejemanja odločitev v primeru
posredne pristojnosti za situacije, ko je to potrebno.

Na osnovi obrazloženega predlagamo novo dikcijo predlaganega prvega odstavka v dveh odstavkih:
"O razporeditvi delovnega časa pripadnikov SV med opravljanjem nalog v MOM odloča nadrejeni
poveljnik.

Ko nadrejeni poveljnik pripadniku SV ni pripadnik SV, je pripadnik SV ob načrtovanju razporejanja
njegovega delovnega časa v primeru želenih odstopanj od nacionalno predpisanega rednega delovnega
časa, ki velja za pripadnike SV, dolžan mednarodnega poveljnika na to opozoriti in ga seznaniti, da v
kolikor mu bo odrejeno opravljanje del in nalog izven nacionalno predpisanega, da mora za odreditev
takšnega dela pridobiti soglasje nacionalnega predstavnika v enoti ali MOM."

K 2. do 7. odstavku 5. člena:

V 2. do 7. odstavku 5. člena predlagane določbe so bile in so predmet mnogih pravdnih postopkov na
delovnem sodišču in to področje je potrebno urediti bolje kot je v predlogu pravilnika predvideno, saj
se lahko le z boljšo ureditvijo izognemo nepotrebnim pravdnim postopkom.

V MOM veljajo mednarodna predpisana pravila delovanja, ki se jim morajo pripadniki SV podrejati v
celoti in popolno, kot na primer odgovornost za osebno orožje, prepoved samostojnega zapuščanja
vojaških oporišč – "baz", prepoved uporabe civilnih oblačil, prepoved puščanja vozila brez nadzora,
prepoved uživanja alkohola ipd.. Ta pravila ne dopuščajo popolnega počitka, saj je pripadnik v času na
MOM, ko je na območju MOM nenehno podvržen omenjenim predpisom, ki veljajo na konkretni
MOM. Pripadniki Slovenske vojske na ta pravila ne morejo vplivati in jih spreminjati s ciljem
zagotavljanja tedenskega 24 urnega neprekinjenega počitka, ki ga določa Zakon o delovnih razmerjih
– ZDR -1 in Zakon o obrambi – ZObr v 97.f členu. Ob tem slovenska zakonodaja ne dopušča prenosa
"prikrajšanih" dni tedenskega počitka dlje kot za mesec dni, kar predlog pravilnika predvideva in
odmika koriščenje neizkoriščenih dni iz naslova tedensko prostega dne v nedoločno obdobje ob
zavedanju, da v MOM tedensko prostega dne ni možno zagotavljati nikakor. Takšna rešitev v
pravilniku je sprenevedajoča in bo povzročila ne malo trošenja prepotrebne energije na delovnem
sodišču vseh vpletenih strani po nepotrebnem.

Slovenska zakonodaja tudi ne dopušča prekinitev med 24 urnim počitkom na dan počitka v tednu,
saj določa neprekinjenih 24 ur počitka. Torej vsebuje predlog pravilnika glede tedenskega počitka
določila, ki niso skladna z ZObr in ZDR-1 v več delih oz. na več področjih in zato se v SVS s
predlaganim ne moremo strinjati, saj bo uveljavitev predlaganega  pravilnika na široko odprla vrata
delovnega sodišča, kjer je že uveljavljena sodna praksa, da na MOM ni možno zagotavljati
tedenskega počitka zaradi narave dela in Ministrstvo za obrambo v individualnih sporih samo trdi,
da v MOM ni možno zagotavljati tedensko neprekinjenega 24 urnega počitka pripadnikom SV zaradi
mednarodnih predpisov za delovanje, ki za pripadnike vseh vojska veljajo na MOM. Ob tem pa trdi,
da kljub temu pripadniki niso upravičeni do odškodnine, ker počitka ni možno zagotoviti, a kršitev
predpisov priznava. Zavedanje in zavestno nadaljevanje takšne prakse je za SVS nesprejemljivo.



V SVS predlagamo ureditev tedensko prostega dne po vzoru drugih držav kot ima to področje urejeno
recimo Italija. Za Italijo iz prakse po pripovedovanju njihovih pripadnikov vemo, da imajo oni po
vrniti iz MOM določeno število prostih dni zaradi neizkoriščenih tedensko prostih dni. Predlagamo, da
se uredi navidezno nerešljiva situacija z za pripadnike ugodnejšo ureditvijo, ki jo je po Zakonu o
kolektivnih pogodbah možno urediti v kolektivni pogodbi. Predlagamo sklenitev kolektivne pogodbe
za pripadnike SV s takšno rešitvijo,  da ima pripadnik po vrnitvi iz MOM za vsak teden prisotnosti in
opravljanja del in nalog na območju MOM 12 ur priznanega rednega delovnega časa, ki jih koristi
neposredno po vrnitvi iz MOM in opravljenih vseh formalnosti, ki jih je ob vrnitvi dolžan opraviti.

Do 12 ur smo prišli z izračunom tako, da redne delovne ure enega dne pomnožimo z 1,5, saj je tudi
plača na MOM višja in če bi upoštevali razmerje plače doma in na MOM, bi prišli do izračuna po
katerem bi pripadnik bil upravičen do še več ur.  Izračun na osnovi razmerja plače za stotnika:

doma 1.469,81 EUR   :   MOM - 2.690,71 EUR    je enako razmerju 1 : 1,83

z upoštevanjem, da gre doma za znesek bruto in na misiji neto, bi razmerje bilo še dosti višje. Oziroma
smo do tega predloga prišli ob upoštevanju upravičenosti do dodatkov za delo izven rednega
delovnega časa na dan, ko bi načeloma naj pripadniki imeli prosto, torej nedelje, ko je dodatek za delo
izven rednega delovnega časa zraven redne ure 75 %, torej skupaj 175 % redne ure ali koeficient 1,75.

Ob izračunu po predloženem, bi pripadnik po vrnitvi iz 6 mesečne MOM imel priznanih 288 ur
rednega delovnega časa (26 tednov – 2 tedna dopusta doma = 24 tednov * 8 ur = 192 * 1,5 = 288 ur).
Dejansko bi pripadnik na račun tedensko neizkoriščeni prostih dni po vrnitvi bil upravičen do počitka
v trajanju približno meseca in pol. Takšna rešitev je ugodnejša od danes uveljavljenje prakse
uveljavljanja odškodnin na delovnem sodišču zaradi tedensko neizkoriščenih dni na MOM, saj
pripadniki tako nimajo počitka. Pripadniki SV se zavedamo narave dela na MOM in smo se
pripravljeni odreči tedensko prostemu dnevu na račun predlaganega počitka po vrnitvi iz MOM.

Dnevni potreben počitek na MOM, kot ga predpisuje ZDR – 1 in ZObr pa bi ne glede na predlog ostal
v veljavi oz. bi ga nadrejeni bili dolžni zagotavljati pripadnikom, saj je le ta nujno potreben, še
posebej, če bi se tedenski uredil glede na predlog zaradi same narave dela na MOM.

K 6. členu:

Posebni dopust je predmet pogodbe o zaposlitvi oz. aneksa h pogodbi z veljavnostjo za čas opravljanja
del in nalog na MOM, za določitev pa je lahko podlaga v 7. členu pravilnika kot je zapisan.

K 8. členu:

Pripadnik na območju izvajanja MOM nima pogojev za koriščenje posebnega dopusta in še posebej ne
v razmerah, ki ne dopuščajo odhoda domov na dopust. Če razmere ne dopuščajo odhoda domov
verjetno ne dopuščajo tudi koriščenja posebnega dopusta, ki bi lahko bil odrejen za koriščenje na
območju MOM kot določa predlog pravilnika. Koriščenje posebnega dopusta na območju MOM si v
SVS ne znamo predstavljati drugače, kot da ga pripadnik koristi v vojaškem oporišču – "bazi", kar pa
ne moremo nikakor zamenjati oz. primerjati z dopustom doma v krogu bližnjih. Koriščenje posebnega
dopusta na območju MOM je izven "baze" možno le z najemom stanovanja ali v hotelu, za kar pa
pripadniki niso odšli na MOM in zato je edina sprejemljiva s strani SVS predlagana rešitev
predstavljena v nadaljevanju.

Predlagamo, da se prvi stavek 8. člena spremeni in se oblikuje tako: " Posebni dopust iz prvega
odstavka prejšnjega člena se koristi med opravljanjem nalog v MOM tako, da se pripadnik odpelje v
Republiko Slovenijo, če razmere, v katerih se opravlja vojaška služba, to dopuščajo." Doda se nov
drugi stavek, ki glasi: "V primeru, da pripadnik zaradi razmer ni koristil posebnega dopusta iz prvega
odstavka prejšnjega člena ga koristi takoj po vrnitvi domov in izraba tega dopusta ne vpliva na izrabo
dopusta iz 7. člena, katerega izraba se zamakne v primeru koriščenja dopusta iz prvega odstavka
prejšnjega člena po vrnitvi iz MOM."



Tretji odstavek 8. člena je oblikovan tako, da bo lahko prihajalo do različnih tolmačenj in zlorab v
škodo pripadnikov. Predlagamo, da se začetek in konec dopusta določi pravično in pošteno ter jasno in
nedvoumno. Predlog odstavka: "Prvi in zadnji dan posebnega dopusta pripadnik koristi, ko je v
Republiki Sloveniji brez vsake delovne obveznosti v tistem dnevu."

4. do 6. odstavek 8. člena je potrebno črtati in dodati nov odstavek, za katerega predlagamo, da glasi:

Posebni dopust v trajanju 4 dni iz drugega odstavka prejšnjega člena se izrabi skupaj z koriščenjem
posebnega dopusta iz prvega odstavka prejšnjega člena.

4. odstavek je potrebno črtati zaradi tukaj predlaganih sprememb k 8. členu. Določila 5. odstavka
postanejo nepotrebna s sprejetjem tukaj predlaganih sprememb predloga pravilnika.

Glede 6. odstavka 8. člena pa je tako, da posebni dopust iz prvega in drugega odstavka 7.  člena
predlaganega pravilnika izhajata iz mednarodnih predpisov o pravici do dopusta. Dejansko
predpisujejo mednarodni prepisi na vseh MOM pravico do dveh dni dopusta za vsak mesec na MOM
in v primeru najmanj 6 mesečne MOM še dodatnih 96 ur dopusta. Predlagano v pravilniku, določa
izrabo dveh vrst posebnega dopusta na dva različna načina, medtem ko ta dopust izhaja iz iste pravne
podlage. Pravna podlaga za obe vrsti posebnega dopusta je mednarodni predpis v prevodu: običajni
operativni postopki počitka in rekreacije  SOP – R&R – Standing Operative Procedures - Rest and
Relaxation, ki prvega iz naslova dveh dni za 30 dni opravljanja nalog na MOM podaljšuje za dodatnih
96 ur, če napotitev v MOM traja več kot 6 mesecev. SOP – R&R daje pravico do izrabe dopusta iz
obeh naslovov, dva dni na 30 dni in 96 ur na 6 mesecev, pod istimi pogoji izrabe in zato ni
sprejemljivo, da predlagan pravilnik po mednarodnih predpisih priznan dopust, ki se koristi v času
MOM deli na tistega, ki se koristi v času MOM in tistega, ki se koristi doma po povratku iz MOM.

Namen in potreba posebnega dopusta v trajanju 96 ur na 6 mesecev MOM izhaja iz dejstva, da je
trajanje MOM daljše od 6 mesecev in zato je pripadnik upravičen do dodatnega 96 urnega dopusta v
času trajanja dopusta, saj je njemu ta dopust potreben zaradi potrebnega počitka v času izvajanja
MOM in tudi zato je po mednarodnih predpisih R&R izraba tega dopusta predvidena v času izvajanja
MOM in ne po vrnitvi domov, kot to določa predlagan pravilnik. Dejansko predlog pravilnika
prisiljuje poveljujoče na MOM v kršenje mednarodnih prepisov, saj bo kršen nacionalni slovenski
pravilnik v kolikor bodo želeli delovati po mednarodnih predpisih, če pa bodo poveljujoči kršili
pravilnik in spoštovali mednarodni predpis SOP – R&R pa bodo disciplinsko in odškodninsko
odgovorni zaradi kršenja nacionalnih predpisov, skratka v vsakem primeru bodo v prekršku.
Pripadniki SV pa bodo mednarodnim poveljnikom na MOM vedno lahko zatrdili, da Slovenija ne
spoštuje določil SOP – R&R, ker nimajo posebnega dopusta v trajanju 96 ur v času MOM, ki jim jo
daje SOP – R&R.

Manjkajoče določbe:

Predlog ne ureja oz. določa možnosti izrabe rednega letnega dopusta v Republiki Sloveniji še do konca
naslednjega koledarskega leta po vrnitvi iz MOM. To področje ureja trenutno veljaven pravilnik iz leta
1997 s spremembami in dopolnitvami, katerega razveljavitev predvideva predlog. Takšno urejanje
zakonskih določb s pravilnikom je protiustavno (3. odstavek 153. člena Ustave RS – usklajenost
pravnih aktov). V SVS menimo, da je ureditev možnosti izrabe rednega letnega dopusta izven v
Zakonu o delovnih razmerjih določenih rokov, ki določa izrabo letnega dopusta v dogovoru z
delodajalcem do 30. junija naslednjega leta, možna le s kolektivno pogodbo. To je možno urediti s
kolektivno pogodbo zato, ker Zakon o kolektivnih pogodbah v 4. členu določa, da se z določbami v
kolektivnih pogodbah lahko določajo določbe, ki so za delavce ugodnejše od tistih določenih v
zakonih, razen ko takšne izjeme dopušča Zakon o delovnih razmerjih. Možnost izrabe letnega dopusta
v naslednjem koledarskem letu zaradi udeležbe na MOM pa je po našem mnenju ugodnejše od z
zakonom določenega in zato je to dopustno urediti z določbami kolektivne pogodbe.



V preambuli manjka navedba 53. člena Zakona o službi v Slovenski vojski, saj ta tudi daje pravno
podlago za izdajo predlaganega pravilnika oz. določa materijo, ki jo pravilnik podrobneje določa.

Upamo, da smo v zadostni meri obrazložili naše nestrinjanje s predlaganim pravilnikom in
argumentirano obrazložili razloge za negativno mnenje ter v zadostni meri podkrepili naše predloge z
argumenti.

V SVS si želimo, da se ne bi sprejemali predpisi, s katerimi se poveljujoče v Slovenski vojski sili v
njihovo kršenje, ker se drugače kršijo mednarodni predpisi ali drugi nacionalni predpisi, ki veljajo za
pripadnike Slovenske vojske doma in v tujini.

Predlagane rešitve za kolektivno pogodbo se lahko rešijo zelo hitro s posebno pogodbo za urejanje
statusa pripadnikov na MOM, ki ne rabi biti obsežna in lahko rešuje le obravnavane situacije in težave,
ki izhajajo iz opravljanja del in nalog pripadnikov SV na MOM.

S spoštovanjem,

Gvido Novak
predsednik

Priloga:
– mnenje varuhinje človekovih pravic pripadniku SV

št. 4.3-49/2010-22-VO z dne 6.7.2011.

Poslano z e-pošto:
– naslovniku;
– minister Roman Jakič;
– GŠSV;
– arhiv.

Obveščanje članov SVS z objavo na spletu.

Digitally signed by Predsednik SVS
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Številka: 4.3-49/2010-22-VO 
Datum:  06.07.2011 
 
pripadnik Slovenske vojske 
 
Spoštovani, 
 

posredujemo vam naš odgovor v zvezi z obravnavo pobude, ki ste jo vložili k Varuhu človekovih pravic RS 
(Varuh). Stališče smo posredovali tudi Ministrstvu za obrambo RS (MORS). Pojasnila MORS v zadanem 
roku nismo prejeli. Njihovega pojasnila nismo dobili tudi po naši urgenci. Pred odpremo tega našega 
pisma smo bili obveščeni, da bomo stališče MORS prejeli do 8.7.2011, vseeno pa smo se odločili, da po 
preteku dveh in pol mesecev na odgovor ne bomo več čakali. 
 

Po elektronski pošti ste nam dne 29. 10. 2010 posredovali pobudo (datum pobude 12. 9. 2010) v kateri 
opisujete, da vam je bil dne 5. 8. 2010 vročen ukaz Načelnika Generalštaba Slovenske vojske (NGŠ) o 
napotitvi na dolžnost v tujino. Navajate, da je bil ukaz izdan brez predhodnega podpisa pogodbe, kot to 
predvidevajo določbe Zakona o obrambi (ZObr). Navajate tudi, da vam je bil s to napotitvijo odvzet 
uradniški naziv. Navajate še, da pred napotitvijo na delo v tujino niste opravili vseh predpisanih 
usposabljanj oziroma izobraževanj. 
 

Uveljavili ste edino možno pravno sredstvo zoper akt poveljevanja – zoper ukaz ste vložili ugovor, ki je 
bil po liniji poveljevanja odstopljen v odločanje NGŠ. Postopek uradnega razgovora pri NGŠ je bil 
zaključen z dopisom z dne 6. 10. 2010. S tem dopisom je bila zaključena službena pot, odločitev NGŠ pa 
je štela za dokončno. 
 
Ko ste o svojih težavah obvestili tudi Predsednika Republike Slovenije, je ministrica za obrambo dne 
19. 11. 2010 izdala Sklep o imenovanju začasne komisije za izdelavo mnenja za Predsednika Republike 
Slovenije in vrhovnega poveljnika obrambnih sil. Komisiji je bil postavljen rok za izdelavo mnenja - 5. 12. 
2010. Po podatkih s katerimi razpolagamo, takšno mnenje ni bilo nikoli izdelano, niti ni bil sklep o 
imenovanju komisije preklican ali spremenjen. 
 

Inšpektorat RS za obrambo (IRSO) je 17. 12. 2010 izdal Inšpekcijski zapisnik o opravljenem izrednem 
napovedanem inšpekcijskem nadzoru napotitve pripadnikov SV na vojaško službo zunaj države v skupna 
poveljstva in mednarodne operacije in misije (Zapisnik). Zapisnik se je med drugim nanašal tudi na vaš 
položaj. IRSO je po zaključenem postopku sprejel ukrepe, s katerimi je med drugim naložil izvedbo 
vašega odpoklica nazaj v Republiko Slovenijo. Zoper Zapisnik je bila vložena pritožba Generalštaba 
Slovenske vojske. Pritožbi je bilo deloma ugodeno in je bil med drugim odpravljen 
ukrep IRSO, s katerim je bil naložen vaš odpoklic nazaj v Republiko Slovenijo. 
 

IRSO je v Zapisniku potrdil vaše navedbe, da ste bili na delo v tujino napoteni brez predhodno 
opravljenih zahtevanih usposabljanj in izobraževanj. V tem delu tudi Varuh ocenjuje vaše navedbe za 
utemeljene in ne ponavlja argumentov, ki so razvidni že iz Zapisnika. 
 

IRSO je v zapisniku podrobno obrazložil, zakaj so neutemeljeni vaši očitki, da so vam bile kršene pravice z 
odvzemom naziva. Enako meni Varuh, da vaše navedbe v tem delu niso utemljene in zato ne ponavlja 
argumentov, ki so razvidni iz Zapisnika. 
 

I.   Varuh meni, da je bistveno vprašanje pobude pobudnika, ali se lahko posameznika napoti na delo v 
tujino brez njegovega soglasja ali ne. 

 

IRSO se je v Zapisniku opredelil do vaših navedb, da ste bili na delo v tujino poslani brez predhodno 
podpisane pogodbe. Po mnenju IRSO, sklenitev pogodbe ni vedno nujno pred napotitvijo zaposlenega 
na delo v tujino, saj ZObr v tretjem odstavku 98. c člena določa, da se v takih primerih praviloma sklene 
posebna pogodba, s katero se določijo pravice in obveznosti delavca. Ker je uporabljena beseda 
praviloma, naj bi sklenitev pogodbe ne bila obvezna. Zato v takšni napotitvi brez vašega soglasja IRSO ni 
odkril nobene nepravilnosti. S takšnim stališčem se je v celoti strinjal tudi pritožbeni organ. 



V istem Zapisniku, na drugem mestu je še dodatno zapisano, da je podpis pogodbe pred napotitvijo 
delavca na delo v tujino predviden tudi v poglavju 4, točka 4, Direktive za popolnjevanje mirnodobnih 
dolžnosti SV v tujini (GŠSV, št. 804-551/2009-1-41274 z dne 21. 12. 2009; Direktiva). Direktiva določa, 
da je pripadnik SV na opravljanje MVD v tujini napoten na podlagi pogodbe o opravljanju nalog v tujini. 
Brez besede "praviloma". 
 
V tretjem odstavku 98. c člena ZObr je v nadaljevanju določeno tudi, da se posebne pogodbe praviloma 
ne sklepa, če gre za sodelovanje enote na vojaških vajah ali drugih oblikah usposabljanja in urjenja. 
 
Stališče, da soglasje posameznika za napotitev na delo v tujini ni potrebno zaradi uporabe besede 
"praviloma" po mnenju Varuha ne zagotavlja zadostne ravni varovanja pravic zaposlenih v Slovenski 
vojski. Kot že sama beseda praviloma navaja, je za napotitev zaposlenih na delo v tujino po 
pravilu potrebna sklenitev posebne pogodbe, ki je dvostranski pravni akt in posledično pomeni nujno 
soglasje volj obeh strank. Z besedo praviloma zakonska določba sicer nakazuje, da je od takšnega 
pravila mogoče izjemoma tudi odstopiti, pri čemer zakon ne navaja primerov, ko je izjemo moč 
uporabiti. V nadaljevanju istega odstavka je navedena le ena izjema od pravila sklepanja posebnih 
pogodb, ko je opredeljeno, da se takšna pogodba praviloma ne sklepa, če gre za sodelovanje enote 
na vojaških vajah ali drugih oblikah usposabljanja in urjenja. Menimo, da je zakonska določba v 
tem delu nejasna, saj ne opredeljuje izjem od pravila sklepanja posebnih pogodb. Menimo tudi, da 
poleg že opredeljene izjeme (vojaške vaje in drugo usposabljanje ali urjenje) sploh ni drugih dopustnih 
situacij, ko bi se posameznika napotilo na delo v tujino brez njegovega soglasja, saj Direktiva izrecno 
opredeljuje kot edino možnost sklepanje posebnih pogodb, pri čemer tu ni več uporabljena beseda 
"praviloma". Poudarjamo, da je Direktiva notranji akt delodajalca, ki ga delodajalec nikakor ne bi smel 
kršiti. Glede na navedeno menimo, da je treba zakonsko ureditev razlagati v korist šibkejše strani, torej 
v korist zaposlenega. Še posebej, če upoštevamo tudi relevantne določbe Zakona o javnih uslužbencih 
(ZJU). 
 
Nedvomno je ZObr v odnosu do ZJU specialnejši predpis. To izhaja iz določbe tretjega odstavka 22. ZJU, 
ki opredeljuje, da so posamezna vprašanja lahko za ... poklicne pripadnike Slovenske vojske, ... z 
zakonom drugače urejena, če je to potrebno zaradi specifične narave njihovih nalog oziroma za 
izvrševanje posebnih dolžnosti in pooblastil. ZObr v prvem odstavku 88. člena določa, da za delavce na 
obrambnem področju veljajo predpisi o javnih uslužbencih, če s tem zakonom ni določeno drugače. 
 
ZJU v 147. do 152.b členih (XX. poglavje) ureja premestitev zaradi delovnih potreb. Vprašanje je, kakšno 
je razmerje določb 98. in 98. a člena ZObr do ureditve ZJU. ZJU v svojih določbah uporablja pojem 
premestitev, ZObr pa pojem razporeditev. Menimo, da gre za primerljivo vsebino in zato se ni mogoče 
sklicevati na določbe ZJU v delu, ko so določena vprašanja v ZObr rešena drugače. Menimo pa tudi, da 
ni moč zavzeti stališča, da bi določbi 98. in 98. a člena ZObr za zaposlene na obrambnem področju 
razveljavili določbe XX. poglavja ZJU v celoti. Zato menimo, da je treba tudi v primerih razporeditev po 
ZObr upoštevati določbo drugega odstavka 149. člena ZJU, ki določa, da je premestitev zaradi 
delovnih potreb (razporeditev zaradi službenih potreb po ZObr) dopustna le, če kraj opravljanja dela 
v primeru premestitve od dotedanjega kraja dela ni oddaljen več kot 70 km oziroma več kot eno uro 
vožnje z javnim prevozom. ZJU v tretjem odstavku 149. člena izrecno navaja, da se ta določba ne 
uporablja za premestitve javnih uslužbencev ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, v okviru 
notranje in zunanje službe. Enake izrecne določbe, ki bi določala, da ta določba ne velja za zaposlene na 
obrambnem področju, ni moč najti ne v ZJU in ne v ZObr. Seveda pa je tudi napotitev na delo v kraj, ki 
je bolj oddaljen, vedno mogoča v soglasju s posameznikom. Takšno soglasje se doseže s podpisom 
pogodbe, ki je predvidena v 98. c členu ZObr in Direktivi. 



II.  Drugo vprašanje je, ali je takšno napotitev na delo v tujino moč odrediti z aktom poveljevanja 
ali ne. 

 
Razporeditev na delo v tujini vam je bila odrejena z aktom poveljevanja. Zoper akt poveljevanja 
posameznik nima drugega pravnega sredstva kot ugovor, ki ne zadrži akta poveljevanja. V 98. členu 
ZObr je izrecno opredeljeno, da se z aktom poveljevanja odloča o začasni razporeditvi na 
drugo delo. Takšna začasnost je mogoča do največ enega leta. Vi ste bili na delo v tujino napoten za čas, 
daljši od enega leta. Kot navedeno v našem mnenju pod tč. I. je bila kot podlaga za takšno napotitev 
uporabljena določba 98. a člena ZObr, ki pa ne določa izrecno, da se o takšni napotitvi odloča z aktom 
poveljevanja. 
 
Ne glede na že prej omenjene določbe ZJU pa dodajamo, da po našem mnenju dikcija "razporejen 
... v drug kraj ..." sama po sebi ne sme pomeniti, da je zaposlenega na tej podlagi moč razporediti na 
delo v kateri koli kraj na zemeljski obli. Kraj opravljanja dela je namreč ena bistvenih sestavin pogodbe 
o zaposlitvi, kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih. Menimo, da ni skladno z varovanjem pravic 
zaposlenih, ki so nedvomno šibkejše stranke v razmerju do delodajalca, da 
lahko delodajalec poljubno in neodvisno od volje zaposlenega, le tega razporeja na delo kamorkoli. 
Menimo, da bi morale biti predvsem možnosti napotitve na delo v tujino izrecno zakonsko opredeljene, 
in sicer z jasno opredeljenimi pogoji, kdaj se zaposleni na takšno delo lahko napoti tudi brez njegovega 
soglasja. Menimo tudi, da ni ustrezno tako široko tolmačenje pooblastil, ki jih ima delodajalec v okviru 
izdaje aktov poveljevanja. Z odločitvijo o napotitvi na delo v tujino gre po našem mnenju za tak poseg v 
enega izmed bistvenih elementov pogodbe o zaposlitvi, ki bi moral zaposlenemu zagotavljati tudi 
delavnopravno varstvo, saj bi le na tak način bilo mogoče zagotoviti, da bodo takšne odločitve vedno 
sprejete ob upoštevanju vseh pravic zaposlenih. Menimo, da ugovor zoper akt poveljevanja ne more v 
celoti nadomestiti delavnopravnega varstva. To se je izkazalo tudi v vašem primeru, saj ste v zvezi s 
svojim ugovorom prejeli dopis/odločitev NGŠ, ki je sicer izčrpno opredeljeval vse postopke, ki so 
pripeljali do vaše napotitve na delo v tujino, niti v enem elementu pa v dopisu ni opredeljeno, zakaj naj 
bi bil vaš ugovor po vsebini neutemeljen, saj se do tega dopis sploh ni opredeljeval. Ta okoliščina je še 
dodatno zaskrbljujoča ob upoštevanju dejstva, da je bilo v 
postopku odločanja o vloženem ugovoru zoper akt poveljevanja pridobljeno mnenje Sektorja za 
pravne zadeve Združenega sektorja za kadre Generalštaba Slovenske vojske z dne 10. 9. 2010, da je vaš 
ugovor utemeljen. Menimo, da mora biti vloga vsakega pravnega sredstva, torej tudi ugovora zoper 
akt poveljevanja prav tako v tem, da so iz odločitve o pravnem sredstvu jasni razlogi te odločitve. V 
konkretnem primeru ste obrazložitev razlogov proti vašemu ugovoru prejeli šele v izpeljanem 
inšpekcijskem postopku IRSO. 
 
Glede na gornje navedbe menimo, da vam je bila kršena pravica do učinkovitega varstva pravic. 
 
MORS smo predlagali, da preuči in izvede morebitne potrebne ukrepe za zagotovitev višje stopnje 
varovanja pravic posameznikov, vključno s pripravo in posredovanjem morebitnih potrebnih popravkov 
veljavne zakonodaje v nadaljnjo obravnavo. Predlagali smo tudi, da MORS preuči in izvede morebitne 
potrebne ukrepe za ureditev vašega položaja. Po prejemu njihovega odgovora bomo naše stališče 
dopolnili skladno z morebitnimi relevantnimi navedbami MORS. 
 
Vaš primer bomo vključili v letno poročilo, problematiko bomo izpostavljali tudi na druge primerne 
načine in bomo tako skušali zagotoviti odpravo posegov v vaše pravice in preprečitev ponavljanja 
podobnih posegov v bodoče. 
 
Lepo pozdravljeni, 
 
dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med. 
varuhinja človekovih pravic 
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