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Zveza:  Ukaz o ureditvi stanja prerazporejenih ur v Slovenski vojski z dne 19. 2. 2015 in 
sestanek 23. 2. 2015 z namestnikom načelnik GŠSV brigadirjem Davidom Humarjem  
 

Spoštovani. 
 
v prilogi vam posredujemo s strani vašega namestnika želen podatek o vloženih tožbah policistov 
(članek v Delu) vzporedno z sproženim kolektivnim sporom SVS X Pd 284/2013. Da pojasnimo, v 
SVS smo se odločili kot prvo za kolektivni spor (ob veliki dilemi, zaradi manjših možnosti za uspeh) 
zaradi nespoštovanja 45. člena KPJS (zaradi neplačevanja dodatka za delo preko polnega delovnega 
časa), ker je v kolektivnem sporu dokazovanje lažje in pravdnih postopkov je manj. O sproženem 
kolektivnem sporu smo 4. oktobra 2013 objavili novico SVS na naših spletnih straneh z naslovom: 
  
Vložena kolektivna tožba za izplačilo dodatkov, za opravljene ure preko polnega delovnega časa, 
ki jih pripadniki izkoristijo kot proste ure – kompenzacija 
  
Že takrat smo v SVS načrtoval individualne tožbe kot so to takrat naredili policisti, vendar smo se v 
SVS odločili prvo za kolektivni spor in nam za to ni žal, saj so vseeno zadeve danes popolnoma jasne, 
to pa smo se naučili v kolektivnem sporu in v tem času so policisti dosegli prve sodbe, ki so za njih 
pozitivne in zoper njih so izčrpana vsa pravna sredstva, revizija poteka le še za priznanje več pravic. 
  
Glede na vsebine in potek pogovora na sestanku predsednika SVS Gvida Novaka z vašim 
namestnikom brigadirjem Davidom Humarjem, pričakujemo odgovore do konca meseca februarja, saj 
bomo, kot vam je bilo pojasnjeno v naslednjem tednu odreagirali v vsakem primeru že zaradi izdanega 
Ukaza z dne 19. 2. 2015. Pričakovali smo odgovor glede plačila dodatka za delo preko polnega 
delovnega časa za vse viške ur, ki bodo postali (oz. so že postali s 1. 1. 2015) nadure s prvim dnem po 
izteku referenčnega obdobja (predan judikat na včerajšnjem sestanku) oz. s prvim dnem novega 
referenčnega obdobja, ki ste ga za Slovensko vojsko določili prvič z Ukazom z dne 19. 2. 2015 za od 
1. 3. 2015 do 31. 8. 2015, in se bodo izkoristili kot proste ure v razmerju 1:1 s predpisanim plačilom 
dodatka za delo preko polnega delovnega časa (45. člen KPJS), kot smo vas opozorili z dopisom z dne 
8. 2. 2015. Do dogovora ni prišlo. Zato pričakujemo, da boste v celoti spoštovali 2. odstavek 19. člena 
Uredbe vlade o delovnem času v državnih organih, ki določa, da se opravljeno nadurno delo (viški ur 
na dan 1. 3. 2015 postanejo za zaposlene v Slovenski vojski nadure) javnemu uslužbencu izplača ob 
mesečni plači, torej za zaposlene v SV 3. 4. 2015, lahko pa javni uslužbenec nadure izkoristi v obliki 
prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti, ali pa jih prenese v presežek oziroma primanjkljaj obveznih 
ur v okviru premakljivega začetka oziroma konca delovnega časa, v razmerju ena proti ena, pri čemer 
mu pripada plačilo dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času. V primeru da se pripadnik 
Slovenske vojske odloči, da bo nadure koristil kot proste ure, zahtevamo, da se do 10. 3. 2015 o 
tem z vsakim posameznikom sklenete pisni dogovor, kot je to praksa v drugih državnih organih. 
Konkretno zahtevamo podpis pisnih sporazumov v 10 dneh ob smiselni uporabi že omenjenih določil 
Uredbe vlade ter Kolektivne pogodbe za policiste (Aneks št. 2, 10 odst. 2. č., v prilogi),  ki določa, da 
se policist in neposredni vodja lahko v 10 dneh po poteku referenčnega obdobja pisno dogovorita, 
da policist v dveh mesecih po poteku referenčnega obdobja izkoristi presežek ur iz prejšnjega 
odstavka. V tem primeru se za presežek ur izplača dodatek za delo prek polnega delovnega časa. 
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Večkrat smo vas pozvali k socialnemu dialogu do katerega glede reševanja nastale situacije ni prišlo. 
V tem času, pa ste brez vednosti SVS enostransko izdali popolnoma nezakonit Ukaz o ureditvi 
stanja prerazporejenih ur v Slovenski vojski z dne 19. 2. 2015, s katerim ste določili referenčno 
obdobje od 1. 3. do 31. 8. 2015 kar je pozitivno in prvič določeno referenčno obdobje 
pozdravljamo, ne moremo pa se strinjati z vsemi določili Ukaza, ki enostransko določa koriščenje 
vseh nadur, ki bodo to postale s 1. 3. 2015 po izteku predhodnega referenčnega obdobja. Po veljavnem 
pravnem redu v Republiki Sloveniji lahko delodajalec prosto (oz. pod določenimi pogoji) odreja 
opravljanje polnega delovnega časa v začasno prerazporejenem ali neenakomerno razporejenem 
delovnem času ob upoštevanju dnevnih, tedenskih in mesečnih ter obdobnih omejitev, vendar le v 
okviru določenega referenčnega obdobja (za SV 6 mesecev), nikakor pa ne more odrejat koriščenja 
nadur, kar ste odredili z Ukazom. Enostransko ste z ukazom odredili izdelavo načrtov koriščenja 
prerazporejenih nadur (po vašem prerazporejenih ur) za pripadnike enot s katerimi se mora mesečno 
koristiti najmanj 8% prerazporejenih ur nastalih pred tem datumom. Podpis pisnega soglasja s 
pripadniki ni predviden in zato je takšna ukazana ureditev v neskladju s predpisanimi višjimi akti. 
 
Še posebej nam ni jasno, kako bodo pripadniki z več kot tisoč ur viškov (s 1. 1. 2015 oz. 1. 3. 2015 
nadur) lahko izvršili (oz. njihovi nadrejeni z ukazanimi pripravami načrtov koriščenja) vaš sporen 
Ukaz po mesečnem koriščenju 8% "prerazporejenih ur" ob spoštovanju 97.b člena ZObr, ki določa, da 
pripadnik pri neenakomerno razporejenem delovnem času ne sme delati manj kot štiri ure na dan. 
 
Zaradi opisanega nesprejemljivega enostranskega odrejanja koriščenja nadur po 1. 3. 2015 brez 
pisnega soglasja vsakega pripadnika, do katerega lahko pride le po volji posameznika in to brez bilo 
kakršne prisile, saj je prvotno nadure potrebno izplačati,  
 
ZAHTEVAMO, da nemudoma in najkasneje do 1. 3. 2015 prekličete sporen Ukaz  
 
v delu, ki nezakonito enostransko odreja (pospešeno) koriščenje ur, katerih prenos v ure za 
koriščenje je dopusten le ob predhodni odpovedi izplačila nadur vsakega posameznika v pisni 
obliki s podpisanim dogovorom.  
 
V kolikor do 1. 3. 2015 zahtevan preklic Ukaza ne bo realiziran, bo SVS podal prijavo Inšpektoratu za 
delo ter sprožil postopke zaradi kazenske odgovornosti, saj smo v SVS prepričani, da so s spornimi 
določili Ukaza kršene temeljne pravice delavcev, med katere plačilo nadur zagotovo sodi. 
 
Ponovno vas pozivamo k obojestranskemu socialnemu dialogu v katerem bomo skupaj iskali 
rešitve, ki bodo sprejemljive za obe strani in vas pozivamo, da se vzdržite enostranskega odrejanja z 
akti vodenja in poveljevanja na delovno-pravnih področjih, kjer predpisi za pripadnike Slovenske 
vojske veljajo enako kot za vse ostale delavce. Dokler ne bo vzpostavljen obojestranski socialni dialog 
pa vas pozivamo, da naša opozorila ter priporočila jemljete resneje. 
 
S spoštovanjem,  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 
 

 
 
Prilogi: 
– Aneks št. 2 h Kolektivi pogodbi za policiste 
– Delo_Pravobranilstvo v enem dnevu dobilo 1066 tožb policistov_6.9.2013 
 
Poslano z e-pošto: 
– naslovnik; 
– namestnik načelnika Generalštaba brigadir David Humar; 
– Miloš Bizjak, državni sekretar; 
– Konfederacija slovenskih sindikatov; 
– arhiv. 
 
Seznanitev članov SVS in zainteresirane javnosti z objavo na spletnih straneh SVS. 
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A N E K S   š t. 2
h Kolektivni pogodbi za policiste

1. člen
V Kolektivni pogodbi za policiste (Uradni list RS, št. 41/12 

in 97/12) se v 3. členu 3. točka spremeni tako, da se glasi: 
»Časovna veljavnost: pogodba se sklene za pet let.«.

2. člen
Peti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri neenakomerni razporeditvi in začasni preraz-

poreditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot 
povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše 
od štirih mesecev, s pisnim soglasjem policista pa se lahko 
upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost 
v obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev (v nadaljnjem 
besedilu: referenčno obdobje). Pisno soglasje policista velja do 
njegovega pisnega preklica, preklic pa se upošteva od začetka 
naslednjega koledarskega leta dalje.«.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi:

»(6) Posamezno referenčno obdobje se začne 1. janu-
arja, 1. maja in 1. septembra v koledarskem letu, konča pa 
30. aprila, 31. avgusta in 31. decembra v koledarskem letu. Če 
policist da pisno soglasje iz prejšnjega odstavka, se referenčno 
obdobje začne 1. januarja in 1. julija v koledarskem letu, konča 
pa 30. junija in 31. decembra v koledarskem letu.«.

Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in 
osmi odstavek.

Za osmim odstavkom se dodajo novi deveti, deseti, enaj-
sti, dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek, ki se glasijo:

»(9) Če je bilo policistu, ki ima neenakomerno razporejen 
delovni čas oziroma začasno prerazporejen delovni čas, v 
posameznem referenčnem obdobju odrejeno delo preko pov-
prečne delovne obveznosti v tem obdobju, se mu ne glede na 
dnevno, tedensko ali mesečno omejitev dela preko polnega 
delovnega časa ta presežek šteje kot delo prek polnega de-
lovnega časa.

(10) Ne glede na prejšnji odstavek se policist in nepo-
sredni vodja lahko v 10 dneh po poteku referenčnega obdobja 
pisno dogovorita, da policist v dveh mesecih po poteku refe-
renčnega obdobja izkoristi presežek ur iz prejšnjega odstavka. 
V tem primeru se za presežek ur izplača dodatek za delo prek 
polnega delovnega časa.

(11) Policistu, ki ima neenakomerno razporejen delovni 
čas oziroma začasno prerazporejen delovni čas, se iz prej-
šnjega referenčnega obdobja v novo referenčno obdobje lah-
ko izjemoma prenese primanjkljaj največ 12 ur, vendar ne v 
dveh referenčnih obdobjih zaporedoma. Ne glede na navedeno 
omejitev lahko policist neposrednemu vodji pisno predlaga, da 
prenese v novo referenčno obdobje primanjkljaj največ 12 ur, 
če je nastal v zadnjem tednu referenčnega obdobja. Policistu, 
ki je prenesel primanjkljaj ur v naslednje referenčno obdobje, 
se v tem referenčnem obdobju poveča delovna obveznost za 
število ur prenesenega primanjkljaja.

(12) Za policiste, ki se sredi referenčnega obdobja zapo-
slijo ali premestijo na delovna mesta, na katerih se delo opra-
vlja v neenakomerno razporejenem delovnem času oziroma 
začasno prerazporejenem delovnem času, se prvo referenčno 
obdobje dela v neenakomernem delovnem času skrajša in 
konča na datum zaključka referenčnega obdobja iz šestega 
odstavka tega člena.

(13) V primeru neenakomerne razporeditve in začasne 
prerazporeditve delovnega časa polni delovni čas posamezne-
ga tedna ne sme preseči 52 ur in ne sme biti krajši od 24 ur. Ob 
upoštevanju odrejenega dela preko polnega delovnega časa, 
kot to ureja 72. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji 
(Uradni list RS, št. 15/13 in 11/14), delovni čas posameznega 
tedna ne sme preseči 56 ur.

(14) Ne glede na prejšnji odstavek lahko policist neposre-
dnemu vodji pisno predlaga drugačno tedensko razporeditev 
delovnega časa, tako da se upošteva samo določba, da delovni 
čas posameznega tedna ne sme presegati 56 ur. Drugačna 
tedenska razporeditev delovnega časa velja do policistovega 
pisnega preklica predloga, preklic pa se upošteva od začetka 
naslednjega referenčnega obdobja dalje.«.

3. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:

»17.a člen
(odrejanje pripravljenosti)

(1) Policist ima pravico do seznanitve s pripravljenostjo za 
najmanj sedem dni vnaprej po razporedu dela.

(2) Če število opravljenih ur rednega dela in ur, opra-
vljenih v času pripravljenosti, presega število ur policistove 
mesečne delovne obveznosti, se razlika ur šteje kot delo prek 
polnega delovnega časa.

(3) Delo, opravljeno v času pripravljenosti na dan, ko je 
policist že opravil dnevno delovno obveznost na podlagi razpo-
reda dela, se šteje kot delo po posebnem razporedu.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se ure, opravljene v 
času pripravljenosti, ki so odrejene na podlagi 73. člena Zakona 
o organiziranosti in delu v policiji za dokončanje začete naloge, 
štejejo kot delo preko polnega časa.

(5) Pripravljenost se lahko odredi tudi najmanj 24 ur pred 
njenim začetkom, pri čemer se opravljene ure štejejo kot delo 
po posebnem razporedu. Izjemoma se lahko pripravljenost 
odredi tudi v manj kot 24 urah pred začetkom, pri čemer se 
opravljene ure štejejo kot delo prek polnega delovnega časa.«.

4. člen
Za 19. členom se dodata nova 19.a in 19.b člen, ki se 

glasita:

»19.a člen
(letni dopust za posebne pogoje dela)

(1) Letni dopust, ki pripada policistom skladno s predpisi, 
ki urejajo merila in kriterije ter število dni letnega dopusta za 
javne uslužbence v državni upravi, se v skladu s to kolektivno 
pogodbo poveča za delo v posebnih pogojih dela, in sicer:

a. policistom, ki so pri izvajanju posebno zahtevnih na-
log na delovnih mestih, za opravljanje katerih se zahtevajo 
posebna znanja in spretnosti in so določena v aktu o orga-
nizaciji in sistemizaciji, izpostavljeni večjim obremenitvam in 
nevarnostim:

– 4 dni policistom, ki več kot 9 mesecev v letu opravljajo 
delo na specifičnih delovnih mestih,

– 2 dni policistom, ki več kot 6 mesecev v letu opravljajo 
delo na specifičnih delovnih mestih;

b. policistom, ki opravljajo delo v manj ugodnem delov-
nem času (neenakomerno razporejen delovni čas, delo v izme-
nah, delo ob sobotah, nedeljah, praznikih ali drugih dela prostih 
dnevih, delo prek polnega delovnega časa, popoldansko ali 
nočno delo in delo v deljenem delovnem času):

– 2 dni policistom, ki več kot polovico polnega letnega de-
lovnega časa opravljajo delo v manj ugodnem delovnem času,

– 1 dan policistom, ki več kot tretjino polnega letnega de-
lovnega časa opravljajo delo v manj ugodnem delovnem času;

c. 1 dan policistom, ki se štejejo kot nočni delavci;
d. policistom, ki delajo preko polnega delovnega časa v 

izjemnih in nujnih primerih, skladno z zakonom, ki ureja orga-
niziranost policije:

– 2 dni policistom, ki so najmanj tridesetkrat v letu opra-
vljali delo preko polnega delovnega časa v izjemnih in nujnih 
primerih,

– 1 dan policistom, ki so najmanj osemnajstkrat v letu 
opravljali delo preko polnega delovnega časa v izjemnih in 
nujnih primerih;
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e. policistom, ki neposredno izvajajo posebno nevarne 
naloge z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja:

– 6 dni policistom, ki več kot 6 mesecev v letu opravljajo 
delo v Specialni enoti,

– 3 dni policistom, ki več kot 3 mesece v letu opravljajo 
delo v Specialni enoti,

– 2 dni policistom, ki več kot 200 ur v letu opravljajo delo 
v Posebni policijski enoti,

– 1 dan policistom, ki več kot 100 ur v letu opravljajo delo 
v Posebni policijski enoti,

– 1 dan policistom, ki so več kot petkrat letno opravljali po-
sebno nevarne naloge z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja ne-
posredno skupaj s Specialno enoto ali Posebno policijsko enoto;

f. policistom, ki pretežni del polnega letnega delovnega 
časa opravljajo delo v drugih pogojih dela oziroma nevarnostih, 
povezanih z opravljanjem dela:

– 1 dan policistom, ki opravljajo delo na prostem, v neu-
godnih in spremenljivih klimatskih razmerah, hrupu ali prahu,

– 1 dan policistom, ki opravljajo delo pri umetni razsve-
tljavi oziroma z večjimi vidnimi zahtevami oziroma v umetno 
zračenih prostorih,

– 1 dan policistom, ki opravljajo delo z večjimi fizičnimi 
obremenitvami, pogosto delo v prisilnem položaju, delo na 
višini ali v globini ali delo na delovnih mestih s predpisanimi 
osebnimi zaščitnimi sredstvi,

– 1 dan policistom, ki opravljajo delo na električnih inšta-
lacijah in opremi pod električno napetostjo ali v povezavi z njimi 
in v njihovi bližini oziroma so izpostavljeni elektromagnetnemu 
valovanju,

– 1 dan policistom, ki pri svojem delu uporabljajo nevarne 
kemikalije ali snovi ali je njihovo zdravje izpostavljeno nevarnim 
kemikalijam ali snovem oziroma obstaja nevarnost okužbe pri 
delu,

– 1 dan policistom, ki opravljajo delo, izpostavljeno večjim 
psihosocialnim tveganjem in večjim psihičnim obremenitvam;

g. policistom, ki opravljajo naloge pod posebnimi obre-
menitvami:

– 5 dni policistom, ki so več kot polovico polnega letnega 
delovnega časa razporejeni na delovnih mestih, na katerih tudi 
dejansko opravljajo operativno delo potapljačev,

– 3 dni policistom, ki so več kot polovico polnega letnega 
delovnega časa člani posadke policijskih zrakoplovov,

– 1 dan policistom, ki več kot desetkrat ob svojem rednem 
delu izvajajo še naloge psihološke podpore,

– 1 dan policistom, kriminalističnim tehnikom, ki izvajajo 
forenzične postopke z umrlimi;

h. policistom, ki opravljajo delo pod vplivom ionizirajočih 
sevanj:

– 5 dni policistom, ki so po predpisih o varstvu pred ioni-
zirajočimi sevanji in jedrski varnosti kot poklicno izpostavljene 
osebe razvrščeni v kategorijo A,

– 3 dni policistom, ki so po predpisih o varstvu pred ioni-
zirajočimi sevanji in jedrski varnosti kot poklicno izpostavljene 
osebe razvrščeni v kategorijo B, in opravljajo nadzorovano delo 
s prenosnimi rentgenskimi aparati,

– 2 dni policistom, ki so po predpisih o varstvu pred ioni-
zirajočimi sevanji in jedrski varnosti kot poklicno izpostavljene 
osebe razvrščeni v kategorijo B, in opravljajo nadzorovano delo 
s pretočnimi rentgenskimi aparati,

– 1 dan policistom, ki po predpisih o varstvu pred ionizi-
rajočimi sevanji in jedrski varnosti niso razvrščeni kot poklicno 
izpostavljene osebe in uporabljajo pretočne rentgenske apa-
rate, pri katerih se izvaja dozimetrija delovnih mest in letna 
izpostavljenost sevanju ne preseže predpisane vrednosti mejne 
efektivne doze in mejnih ekvivalentnih doz za kategorijo B;

i. policistom, ki opravljajo delo z eksplozivi:
– 5 dni policistom, ki delajo z eksplozivi, vključno z deak-

tivacijo, razminiranjem, uničevanjem in zasegom,
– 2 dni policistom, ki delajo z eksplozivi, vključno z odkri-

vanjem in zasegom,
– 1 dan policistom, ki opravljajo pomožna dela z eksplo-

zivi.

(2) Policistu se letni dopust zaradi pogojev dela iz točk b 
in f prejšnjega odstavka poveča skupno za največ 3 dni, zaradi 
pogojev dela iz točk h in i prejšnjega odstavka pa skupno za 
največ 5 dni. Policistom, ki po predpisih o varstvu pred ionizi-
rajočimi sevanji in jedrski varnosti niso razvrščeni kot poklicno 
izpostavljene osebe in uporabljajo opremo z virom ionizirajo-
čega sevanja, pri katerem se ne izvaja dozimetrija in pri redni 
uporabi naprave ne more priti do izpostavljenosti sevanju, se 
dopust zaradi pogojev dela iz točke h ne poveča.

(3) Pri določitvi dodatnega števila dni letnega dopusta 
zaradi pogojev dela iz tega člena se upoštevajo podatki o de-
lovnem mestu oziroma razporeditvi v enoto in podatki o opra-
vljenem delu v posebnih delovnih pogojih oziroma delovnem 
času v preteklem letu.

19.b člen
(določitev letnega dopusta)

Za določitev letnega dopusta za policiste se še naprej 
uporablja Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, 
št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 
41/94, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02 – ZJU), razen 
prve alineje prvega odstavka 38. člena in drugega odstavka 
38. člena zakona.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
Referenčna obdobja v letu 2014 se začnejo s 1. januarjem 

2014 in tečejo skladno z novim šestim odstavkom 16. člena 
kolektivne pogodbe.

6. člen
(1) Letni dopust za leto 2014 se policistom določi v skladu 

s predpisi ali to kolektivno pogodbo, pri čemer se upošteva 
ugodnejša odmera letnega dopusta.

(2) Preverjanje izpolnjevanja pogojev dela za določitev 
letnega dopusta za policiste za leto 2014 se izvede glede na 
stanje 1. marca 2014.

7. člen
Ta aneks je sklenjen z dnem podpisa obeh strank, veljati 

pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 007-371/2014/9
Ljubljana, dne 2. junija 2014
EVA 2014-1711-0054

Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.

minister za notranje zadeve

Reprezentativna sindikata v policiji:
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE

Zoran Petrovič l.r.
predsednik

POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Radivoj Uroševič l.r.

predsednik

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 3. 6. 2014 izdalo potrdilo št. 10101-1/2012-14 
o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za policiste vpisan 
v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o 
kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno 
številko 46/2.
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