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in Direktiva 2003/88/ES ter Pravno mnenje IPDR in Evropske Komisije
Spoštovani.
V Slovenski vojski imajo pripadniki veliko neenakomerno razporejenega ter začasno prerazporejenega
delovnega časa v skladu s splošnim Zakonom o delovni razmerjih – ZDR-1 in specialnim Zakonom o
obrambi – ZObr, oboje pa v skladu z Direktivo 2003/88/ES.
Zaradi spremljanja neenakomerno in začasno razporejenega delovnega časa v zakonsko dopustnih
okvirih dnevnih, tedenskih in obdobnih obremenitev delavcev se je v Republiki Sloveniji uveljavila
praksa skladna s priloženim Mnenjem Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, da delodajalec
določi referenčno obdobje v trajanju koledarskih 6 mesecev v letu in ga upošteva pri izdelavi
letnega razporeda delovnega časa, izdelavo katerega mu določa 2. odstavek 148. člena ZDR-1.
Drugi odstavek 148. člena ZDR-1 glede razporejanja delovnega časa določa obvezo delodajalca, da
pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta določi letni razpored delovnega časa in o
tem pisno obvesti delavce in sindikate pri delodajalcu. Isti 148. člen ZDR-1 v sedmem odstavku tudi
določa, da se pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa upošteva polni
delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev in zato
se je v Republiki Sloveniji tudi uveljavila praksa določanja 6 mesečnih referenčnih obdobij, ki pa
se v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti lahko določijo v skladu z Direktivo 2003/88/ES tudi za
krajše časovno obdobje, kot je to v primeru Kolektivne pogodbe za policiste, kar dopušča tudi ZObr v
2. odstavku 97.b člena, a doslej ni bilo volje socialnih partnerjev za ureditev tega področja ugodneje
od splošnih določil za pripadnike Slovenske vojske oz. ta volja še ni bila izražena in z naše strani
verjetno v kratkem času bo. Ministrstvo za obrambo kot delodajalec po splošnih in specialnih
predpisih za pripadnike Slovenske vojske tudi ni odvezano od opisanih zakonskih obvez in Direktive.
Zaradi opisanih zakonskih okvirjev za spremljanje neenakomerno in začasno razporejenega delovnega
časa ZAHTEVAMO, da dosledno spoštujete določila drugega odstavka 148. člena ZDR-1 in, da na
njegovi podlagi pripadnike Slovenske vojske in nas nemudoma obvestite o določenem letnem
razporedu delovnega časa za leto 2015 ter v zvezi z njim povezanim referenčnim obdobjem, ki ste
ga bili na podlagi 7. odstavka 147. člena ZDR-1 in 2. odstavka 97.b člena ZObr dolžni določiti in
upoštevati pri izdelavi letnega razporeda delovnega časa za leto 2015.
ZAHTEVO vam podajmo, ker do izteka leta 2014, torej pred začetkom koledarskega leta 2015 letnega
razporeda delovnega časa niti določenega referenčnega obdobja še nismo prejeli oz. po našem
vedenju naši člani in ostali pripadniki Slovenske vojske z njim za leto 2015 še niso seznanjeni.
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To zahtevo vam podajamo predvsem zaradi želje in vztrajanju pri spoštovanju predpisov v
Slovenski vojski in za ureditev spremljanja neenakomerno in začasno razporejenega delovnega
časa, ki ga danes pripadniki niti sindikati ne moremo spremljati oz. ugotavljati morebitnih
kršitev zakonsko določenih dnevnih, tedenskih in obdobnih obremenitev pripadnikov Slovenske
vojske in temu primerno je omogočeno sistemsko kršenje predpisov glede obremenitev in plačila
pripadnikov, do katerih smo prepričani prihaja redno, saj se ob zaključkih referenčnih obdobij, kot je
to v Republiki Sloveniji že redna ustaljena praksa, v Slovenski vojski ne izravnavajo manjki in viški
opravljenih ur glede na povprečen polni delovni čas v 6 mesecih. Nekateri pripadniki imajo po naših
podatkih tudi po več kot tisoč viška ur, ki so si jih nabrali v več letih, kar je nedvomno nezakonito.
Manjki ur polnega delovnega časa gredo po praksi (tudi sodni, mnenje v prilogi) v Republiki
Sloveniji v škodo delodajalca, ker ni omogočil delavcu, da opravi s pogodbo o zaposlitvi določeno
polno delovno obvezo v referenčnem obdobju in viški gredo v izplačilo kot nadurno delo, saj se
morajo ure polne delovne obveze ob koncu referenčnega obdobja izravnati na nulo.
V zvezi z opisano problematiko bi vas želeli opozoriti tudi na sodno prakso Sodišča Evropske Unije,
da je potrebno delovni čas v pripravljenosti na delovnem mestu ali določenem kraju šteti kot redni
delovni čas, ko se ugotavlja dopustnost dnevnih, tedenskih in štiri mesečnih obremenitev delavcev in
to velja tudi za pripadnike Slovenske vojske, kot izhaja iz mnenja Evropske Komisije Sindikatu
vojakov Slovenije z naslovom Your query registered with us under reference number
Ares(2014)432112, 21. 2. 2014, ki smo vam ga že dostavili z dopisom št. MJU-2/2014 z dne 7. 10.
2014 v vednost in ga ponovno prilagamo. Enako izhaja tudi iz tukaj priloženega mnenja Mnenja
Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Opozarjamo vas zato, ker je ZObr v 2. odstavku 97.e
člena (in enako določila o straži, 97.č ZObr) v popolnem nasprotju z Direktivo 2003/88/ES in sodno
prakso Evropskega sodišča, saj ZObr za obrambno področje določa pripravljenost za delo na
določenem kraju in delovnem mestu, ki se ne všteva v število ur tedenske oziroma mesečne delovne
obveznosti. Menimo, da opisano predstavlja očitno kršitev Direktive 2003/88/ES in s tem pravnega
reda Evropske unije, saj so roki za prevzem v nacionalno zakonodajo minili že pred več kot desetimi
leti oz. je ZObr v tako nedopustni obliki bil sprejet po že uveljavljeni Direktivi EU v pravni red. V
zvezi z opozorjenim vas pozivamo, da nas obvestite o morebitnih načrtih za odpravo kršitev
pravnega reda Evropske unije oz. morebitnih drugačnih pogledih v zvezi z opozorjenim.
V Sindikatu vojakov Slovenije smo pripravljeni za sklenitev morebitnega dogovora oz. kolektivne
pogodbe s katero bi se celovito uredilo področje letnega razporeda dela in določitve referenčnega
obdobja ter odrejanja in izvajanja pripravljenosti na delovnem mestu ali določenem kraju v
Slovenski vojski skladno z pravnim redom Evropske unije, vendar po tukaj zahtevani izpolnitvi
zakonskih obvez glede razporeda delovnega časa in določitvi referenčnega obdobja.
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