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Zadeva: Prijava kršitev temeljnih pravic delavcev do plačila za opravljeno delo pripadnikom SV  
 

Zveza: Predpisi s področja urejanja delovnega časa in opravljeno delo brez plačila 
 
Sindikat vojakov Slovenije kot reprezentativen sindikat v dejavnosti obrambe vam podaja prijavo 
kršitev temeljnih pravic delavcev, njegovim članom in ostalim pripadnikom Slovenske vojske zaradi: 
 
− nezmožnosti spremljanja obremenitev polnega delovnega časa kot povprečne delovne 

obveznosti v 6 mesečnih obdobjih, ker za zaposlene v Slovenski vojski ne določajo letnega 
razporeda delovnega časa in posledično z njim v Slovenski vojski zaposlenih ter sindikatov pri 
delodajalcu Ministrstvo za obrambo ne obvešča. Sindikat vojakov Slovenije kot reprezentativen 
sindikat pri delodajalcu ni bil obveščen za leti 2014 in 2015, pred tem še sindikat ni bil 
reprezentativen. Člani sindikata, torej zaposleni v Slovenki vojski pa niso bili obveščeni od 
ustanovitve sindikata v letu 2009, torej za leta 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015;  

 

− neizplačila nadur nastalih prvi dan po iztečenem zadnjem z Zakonom o delovnih razmerjih  
koledarsko določenem referenčnem obdobju, torej na dan 1. januar 2015 v številu ur polnega 
delovnega časa, ki presega s pogodbo o zaposlitvi določen polni delovni čas (40 ur tedensko) 
preteklega referenčnega obdobja s stanjem ur na zadnji dan iztečenega referenčnega obdobja, 
torej na dan 31. december 2014; 

 

− neizplačevanja dodatka za delo preko polnega delovnega časa v višini 30% urne postavke po 
za Ministrstvo za obrambo veljavni Kolektivni pogodbi za javni sektor, 46. člen. Dodatek se za 
ure, ki se prenašajo iz enega v drugo referenčno obdobje in se koristijo kot proste ne izplačuje v 
zadnjih najmanj petih letih odkar obstaja Sindikat vojakov Slovenije, za ostale že izkoriščene ure 
pred tem pa je obveza plačila dodatka že zastarala. Dodatek se ne izplačuje tudi po opozorilu 
sindikata z dopisom št. MO15/1-1 z dne 8. 2. 2015; 

 

− enostranskega odrejanja koriščenja prenesenih ur polnega delovnega časa iz enega v drugo 
referenčno obdobje.  

 
Vse kršitve na Ministrstvu za obrambo priznavajo in se jih dobro zavedajo, a kljub temu ne ukrenejo 
ničesar za vzpostavitev zakonitega stanja. Narejeno je bilo le to, da se je izdal ukaz, s katerim se sledi 
ureditev nezakonitega stanja. Z ukazom pa je namesto vzpostavitve zakonitega stanja prišlo do še 
večjih in bolj grobih kršitev temeljnih pravic delavcev, kot smo vam opisali v prijavi št. I 2015-3/1 z 
dne 18.3.2015.    
 
Vse dopise med Sindikatom vojakov Slovenije in Ministrstvom za obrambo v obdobju od prvega 
dopisa z dne 1. 1. 2015 vam prilagamo. Iz vseh priloženih dokumentov izhaja, da smo kot 
reprezentativen sindikat Ministrstvo za obrambo na kršenje 2. odstavka 148. člena in 7. odstavka 147. 
člena ZDR-1 opozorili z dopisom z dne 1. 1. 2015. Kasneje smo ministrstvo opozorili tudi na vse 
ostalo predpisano v zvezi z urejanjem delovnega časa, predvsem na 2. odstavek 19. člena Uredbe o 
delovnem času v organih državne uprave glede plačila. Seznanili smo jih tudi s sodno prakso v kateri 
so se izoblikovala jasna stališča v zvezi s predmetno problematiko, ki jo prilagamo tudi tej prijavi.  
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Prijavo vam podajamo zaradi kršitev splošnih predpisov. Ob tem bi vas želeli opozoriti na trditve 
Ministrstva za obrambo, da je to področje za zaposlene na obrambnem področju urejeno drugače s 
posebnim Zakonom o obrambi. Temu po našem trdnem prepričanju ni tako, saj sta 2. odstavek 97.b 
člena ZObr in 7. odstavek 148. člena ZDR-1 popolnoma enaka. 97. člen v Zakonu o obrambi ureja 
celo razmerja glede neenakomernih razporeditev dela in ne delovnega časa, nedvomno pa Zakon o 
obrambi ne določa nič drugače ali posebej kot to določa Zakon o delovnih razmerjih. Ministrstvo 
za obrambo v zadnjem odgovoru kljub jasni sodni praksi celo napotuje zaposlene v tožbe, saj 
gre za že zapadle denarne terjatve iz delovnega razmerja in zahteve pri delodajalcu niso potrebne. 
 
S tem je prijava obrazložena in naprošamo vas, da nas obveščate o poteku postopka obravnave prijave 
in o ugotovljenem ter, da izvedete vse potrebno, da se popravi storjena škoda pripadnikom Slovenske 
vojske ter, da do nadaljnjih kršitev v bodoče ne bo prihajalo. Zahtevamo in pozivamo vas, da 
nemudoma ustavite nadaljevanje očitnih kršitev predpisov v zvezi z razporejanjem delovnega časa 
in še posebej glede plačila za opravljeno delo. Z odločnim in hitrim ukrepanjem boste preprečili 
veliko škodo, ki bo za državo nastala z vlaganjem individualnih tožb h katerim bomo pripadnike 
Slovenske vojske pozvali v kolikor opisana problematika ne bo rešena po tej podani prijavi.   
 
Pričakujemo, da boste zoper odgovorne osebe ustrezno in dolžno ukrepali, saj gre pri tukaj opisanih 
kršitvah za kršenje temeljnih pravic delavcev z zlorabo uradnega položaja in pripadnikom 
Slovenske vojske je zaradi njih že nastala ogromna škoda in se z vsakim dnem povečuje.  
 
S spoštovanjem,  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 
 

 
 

Priloge: 
– Judikat Višjega Delovnega in socialnega sodišča 
– Prijava št. I 2015-3/1 z dne 18.3.2015, pri naslovniku;   
– dopisi Sindikata vojakov Slovenije s prilogami: 

− Letni razpored dela in določitev referenčnega obdobja in neustrezno upoštevanje  
delovnega časa v pripravljenosti po ZObr št. MO15/1 z dne 1. 1. 2015 

− Za SVS sprejemljive rešitve za vzpostavitev zakonitega stanja s predlogom ter opozorila v 
zvezi z letnim razporedom dela ter določitvijo referenčnega obdobja 
št. MO15/1-1 z dne 8.2.2015 

− Pričakovanja Sindikata vojakov Slovenije z zahtevo po delnem preklicu ukaza in 
posredovanje podatkov o tožbah policistov, št. GŠSV 24/1 z dne 24. 2. 2015 

– dopis ter akt in objava Ministrstva za obrambo in Generalštaba s prilogami: 
− Letni razpored dela in določitev referenčnega obdobja in neustrezno upoštevanje delovnega 

časa v pripravljenosti po ZObr – pojasnilo, št. 101-1/2015-7 z dne 30.01.2015 
− objava OOJ SV (Oddelek za obveščanje javnosti Slovenske vojske) na internem spletu 

Ministrstva za obrambo dne 2.3.2015 z naslovom: 
− Pojasnilo Generalštaba pripadnicam in pripadnikom kot odgovor na poziv Sindikata 

vojakov Slovenije, v zvezi z zahtevo po preklicu ukaza o ureditvi stanja 
prerazporejenih ur v Slovenski vojski 

− Ukaz o ureditvi stanja prerazporejenih ur v Slovenski vojski 
št. 386-16/2015-3 z dne 19. 2. 2015 

− Letni razpored dela in določitev referenčnega obdobja – pojasnilo 
št. 101-1/2015-30 z dne 20. 3. 2015 

 
Poslano z e-pošto: 
– naslovniku; 
– Vlada Republike Slovenije, Miro Cerar, predsednik; 
– Vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije, Borut Pahor, predsednik; 
– Konfederacija slovenskih sindikatov; 
– seznanitev članov SVS in zainteresirane javnosti z objavo na spletnih straneh SVS; 
– arhiv. 
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