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Ministrstvo za obrambo 
 

Andreja Katič, ministrica 
 

 

Zahteva po spremembi obdobja za izplačilo nadur v odredbi iz petih na sedem let  

 
Spoštovana ministrica. 
 

V preteklem tednu ste po podani zahtevi SVS 14. junija 2015 izdali ODREDBO (št. 020-20/2017-4 z 

dne 27.6.2017) za izplačilo nadur vsem pripadnikom Slovenske vojske za ure, ki so se kot višek 

polnega delovnega časa prenašale med referenčnimi obdobji. Po podani zahtevi SVS 14. junija 2015 

(priložena) se je začel uvajati letni razpored delovnega časa v Slovenski vojski. Z odredbo ste izpolnili 

del naše zahteve po izplačilu nadur in dodatka za delo preko polnega delovnega časa. Izdana odredba 

v celoti potrjuje kršenje predpisov pripadnikom Slovenske vojske, kot smo odgovornim na ministrstvu 

prvič pojasnjevali v dopisu z dne 1. januarja.2015 in zapisano pojasnili naslednji dan 2. januarja 2015. 

Še vedno pa ni ugodeno naši zahtevi po štetju pripravljenosti na delovnem mestu in določenem kraju v 

polni delovni čas pri plačilu, za kar menimo, da bomo utemeljenost naše zahteve dokazali na sodiščih. 
 

V zvezi z izpolnitvijo zahteve po izplačilu nadur in dodatka za delo preko polnega delovnega časa z 

dne 14. junija 2015 od vas zahtevamo, da v Odredbi št. 020-20/2017-4 z dne 27.6.2017 spremenite 

drugo točko tako, da bo glasila: "Pripadnikom se neizkoriščene presežne ure izplačajo tudi za 7 let 

pred datumom uveljavitve te odredbe v višini, kot izhaja iz 1. točke te odredbe. " ali zagotovite 

izplačilo po prvi točki odredbe za sedem let nazaj na drug način, torej izplačilo prenesenih viškov ur 

med referenčnimi obdobji, prvič s stanjem viškov ur na dan 30. junij 2010 in dalje.  
 

To zahtevo vam podajamo zato, ker menimo in smo v to prepričani, da se je v obdobju od junija 2015 

do izdane odredbe zavestno kršilo predpise, saj je SVS v prvi polovici leta 2015 odgovornim na 

Ministrstvu za obrambo (prvič na sestanku 2. januarja 2015) v zadostni meri pojasnil kršitve. S podano 

zahtevo 14. junija 2015, naslovljeno na vas v vlogi zakonitega zastopnika delodajalca, smo vam 

vse pojasnili (zahteva s prilogami na 264 straneh) in kot sindikat od vas zahtevali, da se s kršitvami 

nemudoma preneha in se izplačajo vse nadure in dodatek za delo preko polnega delovnega časa, ki 

še niso zastarale (pet let), kar ste storili šele v preteklem tednu z izdano odredbo, vendar le za pet let za 

nazaj. S poplačilom dolga za pet let nazaj ste pripadnike Slovenske vojske oškodovali za več 

milijonov evrov s tem, da ne bodo dobili plačila po odredbi za obdobje od junija 2010 do junija 2012. 
 

V obdobju dveh let nadaljevanja kršenja temeljnih pravic delavcev - pripadnikov Slovenske vojske v 

zvezi z razporejanjem delovnega časa ter plačila smo od vas pričakovali takojšnje ukrepanje, do 

katerega pa je prišlo šele sedaj, po več kot dveh letih. Zaradi opisanega oškodovanja pripadnikov 

Slovenske vojske bo SVS storil vse, da se ugotovi vaša osebna odgovornost in, da se na ta način 

povzročena škoda v celoti odpravi. 

 

S spoštovanjem,          Gvido Novak 

  predsednik        
 

Poslano z e-pošto: 

 naslovnik, Andreja Katič, ministrica;  

 Urad predsednika RS, DZ RS, Vlada RS;  

 Odbor za obrambo, Generalštab SV, KSS; 

 članom SVS in zainteresirani javnosti z objavo na spletu. 
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