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Zadeva: Enostransko odrejanje letnega dopust v Slovenski vojski – zahteva za prenehanje 

 

Zveza: Usmeritve o dolžnem koriščenju letnega dopusta pred napotitvijo na delo ali čakanje doma  

 

 

Spoštovani. 

 

Člani se množično obračajo na nas zaradi usmeritev poveljujočim, da morajo pripadnikom odrejati 

koriščenja letnega dopusta pred odreditvijo dela doma ali čakanja na delo doma. 

 

V okviru Konfederacije slovenskih sindikatov smo pridobili mnenje pristojnega ministrstva za delo 

glede opisanega odrejanja koriščenja letnega dopusta, ki ga z dopisom KSS s pojasnili vlade prilagamo. 

 

V skladu s pozitivnimi predpisi in kot odgovarja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti ter navodili vlade, se v času epidemije, ko ni možnosti za počitek in rekreacijo leteni dopust 

ne sme odrejati enostransko. Kot izhaja iz pojasnil vlade »Letni dopust se izrablja v dogovoru med 

delavcem in delodajalcem. O načinu in času izrabe sicer odloča delodajalec, pri tem pa mora upoštevati 

tudi možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter njegove družinske obveznosti in ne samo potrebe 

delovnega procesa. Delodajalec mora torej omogočiti delavcu, da ga ta predhodno seznani s svojimi 

predlogi oziroma potrebami za izrabo letnega dopusta.«, mora biti s pripadnikom dosežen dogovor. 

 

Člani iz vseh enot Slovenske vojske nam o opisanem javljajo in zahtevajo ukrepanje. Usmeritve 

poveljujočim so, da pripadnikom lahko ostane največ 10 dni letnega dopusta pred odreditvijo dela doma 

ali čakanja na delo doma, nekateri poveljniki pa to še zaostrijo s svojimi usmeritvami, da pripadnikom 

lahko ostane največ 4 dni letnega dopusta. 

 

Zahtevamo, da se opisana praksa nemudoma prekine in, da se opisane usmeritve prekličejo, o tem pa 

nas seznanite, saj bomo v nasprotnem dodatno ukrepali. 

 

 

S spoštovanjem,       Gvido Novak  

           predsednik 

 

 

 

Priloge: 
 

Dopis KSS z dne 10.10.2020: Enostransko odrejanje letnega dopusta v času epidemije zaradi višje sile 

Odgovor MDDSZ št. 1001-2648/2020/4 z dne 10.11.2020: Enostransko odrejanje letnega dopusta  

Pojasnila vlade z dne 3.6.2020: Regres za letni dopust, odsotnost z dela zaradi razlogov višje sile 

            in letni dopust 
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