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Zadeva: Letni razpored dela in določitev referenčnega obdobja - pojasnilo
Zveza: Dopisa Sindikata vojakov Slovenije št. MO15/1 z dne 1. 1. 2015 in št. 

MO15/1-1 z dne 8. 2. 2015 

V skladu z dogovorom in v zvezi s citiranima dopisoma, v katerih izpostavljate za vas 
neustrezno ureditev delovnega časa, letnega razporeda dela in določitve referenčnega obdobja 
v Slovenski vojski, vam po proučitvi zadeve podajamo naslednja pojasnila. 

V Ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski z vso resnostjo obravnavamo vaše pobude za 
ureditev delovnega časa pripadnikov Slovenske vojske, saj se zavedamo, da je delovni čas 
eden izmed najpomembnejših elementov delovnega razmerja vsakega zaposlenega. Vprašanje 
določitve referenčnega obdobja v Slovenski vojski ne bomo urejali na način kot ga predlagate, 
saj nas Zakon o obrambi zavezuje, da se mora presežek delovnih ur, opravljenih v okviru 
neenakomerne razporeditve dela in začasne prerazporeditve delovnega časa, izkoristiti 
najkasneje v roku šestih mesecev od njihovega nastanka, kar se bo v prihodnje tudi dosledno 
upoštevalo pri vodenju opravljenih ur pripadnikov Slovenske vojske. 

Slovenska vojska delovni čas regulira z ukazi in ob tem opozarjamo, da gre za akt vodenja in 
poveljevanja. V mesecu februarju 2015 je Slovenska vojska s ciljem celovite sistemske ureditve 
prerazporejenih delovnih ur, z ukazom o ureditvi stanja prerazporejenih ur, zagotovila 
prednostno koriščenje doslej prerazporejenih ur, v prihodnje pa v zakonsko predpisanih šestih 
mesecih od njihovega nastanka. Ugotavljamo, da javno pozivate k pojasnjevanju vsebine ukaza 
in s tem prekoračujete meje pristojnosti, ki vam jih določa zakon za vodenje socialnega dialoga 
na obrambnem področju. Ne glede na to, pa ponovno pojasnjujemo, da z navedenim ukazom 
Slovenska vojska regulira samo zatečeno stanje prerazporejenih ur, ne pa tudi ostalih vprašanj. 
O morebitnih zahtevkih posameznih pripadnikov, ki bi jih v zvezi s tem prejeli, pa se bo odločalo 
individualno, upoštevajoč tudi vsebino in način pridobitve teh ur.

S spoštovanjem,

   mag. Miloš Bizjak
DRŽAVNI SEKRETAR



Poslano:
– naslovniku po e-pošti,
– SGS,
– GŠSV. 
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