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Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
dr. Gregor Virant, minister,
vodja širše vladne pogajalske skupine za KPJS
Zadeva: Zahteva SVS za razveljavitev pravilnika Ministrstva za obrambo in ukaza Generalštaba
Zveza: Vabilo št. 0100-911/2012/147 z dne 11. 7. 2013
Spoštovani,
na osnovi razprave pod 1. točko dnevnega reda - problematika dodatka za čas stalne pripravljenosti na
sestanku 27. 6. 2013 širše vladne pogajalske skupine z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in
sodb sodišča Evropske unije ZAHTEVAMO takojšnjo razveljavitev določil Pravilnika o načinu
obračuna in izplačila nekaterih stroškov dela in nadomestilu selitvenih stroškov Ministrstva za
obrambo št. 0070-10/2013-1 z dne 27. 2. 2013, ki določajo obračunavanje kot pripravljenost za delo
na delovnem mestu ali na določenem kraju in s tem plačevanje pripadnikov Slovenske vojske v skladu
z 46. členom KPJS (stalna pripravljenost, plačana z 20% urne postavke) ko so ti na straži, dežurstvu
ali terenskih usposabljanjih.
ZAHTEVAMO tudi takojšnjo razveljavitev Ukaza Generalštaba Slovenske vojske o načinu
izvajanja pripravljenosti za delo v Slovenski vojski št. 1005-32/2013-77 z dne 22. 4. 2013, kateremu
pravna podlaga je v prvem odstavku naveden sporen pravilnik.
V kolikor ne pride do razveljavitve zahtevanega ne vidimo smisla v nadaljnjem vodenju socialnega
dialoga na temo pripravljenosti na določenem kraju, saj gre v spornem pravilniku in ukazu za očitno
nedvoumno kršitev Kolektivne pogodbe za javni sektor v delu, za katerega ste predlagali sklenitev
Aneksa št. 7 in bi naj tekla razprava v okviru socialnega dialoga na sestanku 16. 7. 2013. V primeru
vašega vztrajanja z nezakonitim plačevanjem pripadnikov Slovenske vojske na delovnem mestu
ali določenem kraju z urami, ki so po 46. členu KPJS namenjene plačevanju javnih uslužbencev, ko so
ti doma pripravljeni za prihod na delo, bo na žalost naš edini socialni partner ostalo Delovno in
socialno sodišče v Ljubljani, kjer že tečeta dva pravdna postopka na to temo v kolektivnih sporih.
S spoštovanjem,
Prilogi:
 Pravilnik o načinu obračuna in izplačila nekaterih stroškov dela in
nadomestilu selitvenih stroškov št. 0070-10/2013-1 z dne 27. 2. 2013;
 Ukaz o načinu izvajanja pripravljenosti za delo v Slovenski vojski
št. 1005-32/2013-77 z dne 22. 4. 2013.
Poslano:
 naslovniku;
 Ministrstvo za obrambo;
 Generalštab Slovenske vojske;
 Vlada Republike Slovenije;
 reprezentativni sindikati javnega sektorja;
 arhiv.
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Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12) ter
po predhodnem mnenju Sindikata Ministrstva za obrambo (št. MO-GŠ 17/12 z dne 2.12.2012)
izdajam

PRAVILNIK
o načinu obračuna in izplačila nekaterih stroškov dela in nadomestilu selitvenih stroškov

1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa način obračuna in izplačila dežurstva in straže, regresa za prehrano,
povračila stroškov za delo na terenu in povračilo selitvenih stroškov.

2. člen
(obračun dežurstva)
V Slovenski vojski se dežurstvo odreja in izvaja skladno s pravili službe.
V drugih organizacijskih enotah ministrstva dežurstvo odreja minister.
Dežurstvo se organizira tako, da se ure dežurstva štejejo v ure tedenske oziroma mesečne
delovne obveznosti, pri čemer gre za prerazporeditev delovnega časa, vendar pa ne gre za
izmensko delo.
Dnevna delovna obveznost za posameznega delavca lahko traja največ 12 ur, ki se obračunajo
kot redno delo. Če pa mora biti delavec prisoten v službi tudi po opravljenih 12 urah dežurstva,
pa ni obremenjen z delovnimi nalogami in efektivno ne dela, se mu lahko nadaljnjih 12 ur šteje
in obračuna kot pripravljenosti za delo na delovnem mestu ali na določenem kraju, skladno s
46. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 16/09,
23/09, 33/09, 48/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10 in 59/11).
V primeru izrednega dogodka ali zaradi dokončanja začete naloge med dežurstvom se lahko
delovni čas izjemoma podaljša, pri čemer se ure efektivnega dela, ki jih delavec opravi po že
opravljenih 12 urah štejejo kot ure, opravljene preko polnega delovnega časa.

3. člen
(obračun straže)
Straže praviloma trajajo nepretrgoma 24 ur do največ 7 dni.
Čas opravljanja stražarske službe se šteje za delo v deljenem delovnem času. Delavcem, ki
opravljajo stražarsko službo s prekinitvami, pripada dodatek skladno s 41. členom Kolektivne
pogodbe za javni sektor.
Med 24 urno stražo lahko traja efektivno delo največ 12 ur, ki se obračunajo kot redno delo,
ostalih 12 ur pa se šteje in obračuna kot pripravljenosti za delo na delovnem mestu ali na
določenem kraju, skladno s 46. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor.
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V primeru izrednega dogodka ali zaradi dokončanja začete naloge med stražo se lahko delovni
čas izjemoma podaljša, pri čemer se ure, ki jih delavec opravi po že opravljenih 12 urah štejejo
kot ure, opravljene preko polnega delovnega časa. V tem primeru se število ur, ki se štejejo in
obračunajo kot pripravljenost za delo, zmanjša za število ur, opravljenih preko polnega
delovnega časa.

4. člen
(regres za prehrano)
Delavcem na določenih delovnih mestih oziroma formacijskih dolžnostih, ki so pri svojem delu
izpostavljeni posebnim obremenitvam pripada poseben obrok prehrane, če je tako določeno s
posebnim aktom ministra, za Slovensko vojsko pa v posebnem aktu, ki ga v soglasju z
ministrom izda načelnik Generalštaba Slovenske vojske.
Pripadniki Slovenske vojske so v času opravljanja nalog dežurstva, straže ali terenskega dela
ter drugih nalog, za katere jim je, zaradi njihove narave dela, delodajalec dolžan zagotoviti
brezplačno prehrano, ne glede na delovno obveznost, upravičeni samo do koriščenja
brezplačne prehrane. Vrsto in število obrokov določi načelnik Generalštaba Slovenske vojske.
Pripadniki Slovenske vojske, razporejeni na formacijske dolžnosti, za katere je zaradi narave
dela določena neenakomerna razporeditev delovnega časa, imajo možnost izbire med
izplačilom regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane.

5. člen
(povračilo stroškov za delo na terenu)
Terenski dodatek predstavlja povračilo stroškov prehrane in prenočevanja in pripada delavcem
za vsakih nepretrganih 24 ur, ko bivajo in delajo na terenu in se dnevno ne vračajo v kraj
sedeža organizacijske enote oziroma v kraj stalnega ali začasnega bivališča, v višini 21
odstotkov dnevnice za službeno potovanje v državi.

6. člen
(izključitev dnevnice in terenskega dodatka)
Terenski dodatek in dnevnica se medsebojno izključujeta.

7. člen
(povračilo selitvenih stroškov)
Povračilo selitvenih stroškov se prizna pripadniku Slovenske vojske, ki je bil po službeni potrebi
razporejen ali prerazporejen na delo v drug kraj, ki je oddaljen več kot 60 km od kraja bivanja, in
se v času trajanja te razporeditve preseli bližje kraju opravljanja dela.
Selitveni stroški se povrnejo pripadniku Slovenske vojske največ v višini dejanskih stroškov za
prevoz pohištva ter drugega osebnega premoženja po predloženih računih, vendar ne več kot
znaša minimalna plača.

8. člen
(pristojnost za odločanje o selitvenih stroških)
Pripadnik stalne sestave Slovenske vojske naslovi prošnjo za povrnitev selitvenih stroškov na
Generalštab Slovenske vojske. O pravici do povračila selitvenih stroškov odloča načelnik
Generalštaba Slovenske vojske.

9. člen
(končna določba)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 10. in 16. člen Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih delavcev Ministrstva za obrambo in organov v sestavi (MO; št. 141-3168/96 z dne
30.7.1996, št. 017-02-25/97 z dne 24.11.1998, št. 017-02-19/2000-13 z dne 9.7.2000 in št. 01702-19/2000-32 z dne 23.5.2002) in Pravilnik o plačah in drugih prejemkih delavcev Ministrstva
za obrambo in organov v sestavi (MO; št. 017-02-19/2000-56 z dne 20.11.2002, šifra 017-0219/2000-79 z dne 25.11.2004 in št. 07-02-19/2000-100 z dne 30.10.2006).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po podpisu.
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