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Zadeva:  Zahteva za določitev letnega razporeda delovnega časa s splošnim aktom delodajalca in 

  takojšnja uveljavitev pravnega reda RS in EU o delovnem času v Slovenski vojski  

Zveza:  Dopis GŠSV Letni razpored dela v Slovenski vojski za koledarski leti 2015 in 2016 – 

 Seznanitev. Številka 0100-68/2014-314 z dne 24. 4. 2015, prejet 2.6.2015 z e-pošto, v prilogi 

 

 

Spoštovana ministrica, 

 
 

v Sindikatu vojakov Slovenije smo 2. junija prejeli dopis Generalštaba naveden v zvezi in priložen.  

 

Za utemeljitev naše zahteve vam moramo pojasniti dozdajšnji potek komunikacije oz. socialnega 

dialoga med Sindikatom vojakov Slovenije in Ministrstvom za obrambo. V dozdajšnjem dialogu na 

ravni državni sekretar – sindikat – namestnik načelnika Generalštaba na najbolj perečem področju 

socialnega dialoga, delovnega časa in plačila opravljenega dela, ni bilo možno uveljaviti spoštovanja 

prepisov in delovanja po njih za pripadnike Slovenske vojske in zato se obračamo neposredno na Vas 

in pričakujemo takojšen odziv. V nadaljevanju bomo opisali dialog in podrobneje opredelili zahtevo. 

 

 

Dialog med Sindikatom vojakov Slovenije in Ministrstvom za obrambo. 

 

 

Z dopisom številka MO15/1 z dne 1.1.2015 Letni razpored dela in določitev referenčnega obdobja in 

neustrezno upoštevanje delovnega časa v pripravljenosti po ZObr smo od Vašega predhodnika g. 

Janka Vebra ZAHTEVALI, da Ministrstvo za obrambo dosledno spoštuje določila drugega odstavka 

148. člena ZDR-1 in, da se na njegovi podlagi pripadnike Slovenske vojske in nas nemudoma obvesti 

o določenem letnem razporedu delovnega časa za leto 2015 ter v zvezi z njim povezanim referenčnim 

obdobjem, ki ste ga bili na podlagi 7. odstavka 147. člena ZDR-1 in 2. odstavka 97.b člena ZObr 

dolžni določiti in upoštevati pri izdelavi letnega razporeda delovnega časa za leto 2015. 

 

ZAHTEVO smo podali zato, ker do izteka leta 2014 letnega razporeda delovnega časa niti določenega 

obdobja za spremljanje povprečne obremenjenosti pripadnikov Slovenske vojske s polnim delovnim 

časom - referenčnega obdobja po 148. členu ZDR-1 še nismo prejeli oz. po našem vedenju naši člani 

in ostali pripadniki Slovenske vojske z njim za leto 2015 še niso bili seznanjeni. Zahtevali smo tudi 

spoštovanje pravnega reda EU glede pripravljenosti na delovnem mestu ali določenem kraju in sicer, 

da se le ta šteje v redni delovni čas, ne glede na določbe ZObr. 

 

Z dopisom številka 101-1/2015-7 z dne 30.1.2015 Letni razpored dela in določitev referenčnega 

obdobja in neustrezno upoštevanje delovnega časa v pripravljenosti po ZObr – pojasnilo nam je 

državni sekretar g. Miloš Bizjak pojasnil, da je problematika v zvezi našo zahtevo tako velika, da kot 



je bilo dogovorjeno na sestanku 5. januarja 2015 ne bo možno izpolniti zahteve do konca januarja in, 

da bo zakonska obveza izpolnjena predvidoma do konca meseca februarja. Glede kršenja pravnega 

reda EU v zvezi z opozorjenim štetjem pripravljenosti v dopisu ni nobenega pojasnila. 

 

Kot odgovor na v prejšnjem odstavku naveden dopis je SVS odgovoril z dopisom številka MO15/1-1 z 

dne 8.2.2015 Za SVS sprejemljive rešitve za vzpostavitev zakonitega stanja s predlogom ter opozorila 

v zvezi z letnim razporedom dela ter določitvijo referenčnega obdobja. V tem dopisu smo pojasnili za 

nas edini sprejemljiv in zakonit način urejanja predmetne problematike in neformalno smo vsem 

odgovornim na Ministrstvu za obrambo in Generalštabu vzporedno tudi predali pravnomočno sodbo z 

izčrpanimi vsemi izrednimi pravnimi sredstvi, ki jasno določa ustrezno ravnanje državnih organov v 

zvezi z razporejanjem delovnega časa in urami v neenakomernem in začasno prerazporejenem 

delovnem času. Omenjeno Sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 261/2014 prilagamo. 

 

Z dopisom številka 101-1/2015-30 z dne 20.3.2015 Letni razpored dela in določitev referenčnega 

obdobja – pojasnilo nam je državni sekretar g. Miloš Bizjak pojasnil, da Ministrstvo za obrambo 

določitev referenčnega obdobja v Slovenski vojski in opravljenih viškov ur v okviru neenakomerne 

razporeditve dela in začasne prerazporeditve delovnega časa ne bo reševalo v skladu z našim 

predlogom, ki temelji na veljavnih predpisih v RS in EU. Naveden razlog za takšno odločitev bi naj 

bila posebna ureditev tega področja v ZObr in sicer, da bi naj bilo v ZObr določeno, da za zaposlene v 

Slovenski vojski  velja, da viške ur lahko koristijo najkasneje v roku šestih mesecev od njihovega 

nastanka. Glede kršenja pravnega reda EU v zvezi z opozorjenim štetjem pripravljenosti v dopisu 

ponovno ni nobenega pojasnila. 

 

 

Dialog med Sindikatom vojakov Slovenije in Generalštabom Slovenske vojske. 

 

 

Vzporedno dialogu med sindikatom in ministrstvom je brez vednosti sindikata Generalštab izdal 

nezakonit Ukaz o ureditvi stanja prerazporejenih ur v Slovenski vojski z dne 19. 2. 2015 in z njim 

zlorabil institut akta vodenja in poveljevanja zoper katerega ni sodnega varstva, še posebej ne v 

kolektivnem sporu, saj se je z aktom vodenja in poveljevanja grobo poseglo v pravice zaposlenih. SVS 

je Generalštabu podal zahtevo po delnem preklicu ukaza v nezakonitih delih dne 24.2.2015 z 

naslovom Pričakovanja Sindikata vojakov Slovenije z zahtevo po delnem preklicu ukaza in 

posredovanje podatkov o tožbah policistov. Odgovora do danes nismo prejeli, dne 2. marca pa je na 

info točki internega spleta MORS bilo objavljeno 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, v prilogi, v katerem se javno pojasnjujejo razlogi 

za nezakonito stanje, način odprave nastale nezakonite situacije, da pa način odprave ni skladen s 

prepisi kot smo opozorili in zahtevali preklic ukaza v nezakonitih delih pa ni pojasnila. 

 

2. junija smo prejeli dopis Generalštaba Letni razpored dela v Slovenski vojski za koledarski leti 2015 

in 2016 – Seznanitev, št. 0100-68/2014-314 z dne 24.4.2015, naveden v zvezi in priložen. Z dopisom 

nam je na podlagi 148. člena ZDR-1 v seznanitev bila posredovana priloga Ukaza za delo v Slovenski 

vojski za leti 2015 in 2016, priloga J Letni razpored dela v SV za koledarski leti 2015 in 2016. 

Posredovana priloga nas v sindikatu ne zanima, mi želimo prejeti z 148. členom določen letni razpored 

delovnega časa delodajalca, ki ga še do danes nismo prejeli. Prejeta priloga je v neskladju s pravnim 

redom EU in Slovenskim in pri njegovi izdelavi bi se moral upoštevati letni razpored delovnega časa, 

ki pa ga Ministrstvo za obrambo kot delodajalec zaposlenih v Slovenski vojski še do sedaj ni izdalo. 

 

Oba prejeta akta Generalštaba sta akta vodenja in poveljevanja zoper katere ni sodnega 

varstva v delovnih sporih, individualnih in kolektivnih, kot izhaja iz Judikatne odločitve  

Vrhovnega sodišča v Sodbi VIII Ips 302/2002, v prilogi. 
 

 



Ukrepanje Sindikata vojakov Slovenije zoper nezakonite akte vodenja in poveljevanja 

 

 

Na Inšpektorat za delo in Inšpektorat za obrambo smo 18.3.2015 podali Prijava kršitev zaradi ne 

izplačevanja nadur pripadnikom Slovenske vojske in odrejanja koriščenja viškov ur polnega 

delovnega časa v neskladju s predpisanim brez izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega 

časa po 46. členu KPJS, št. I 2015-3/1, v prilogi. Prijavo smo 17. aprila dopolnili, dopolnilo 

prilagamo. 

Na Inšpektorat za delo smo 23.3.2015 podali Prijava kršitev temeljnih pravic delavcev do plačila za 

opravljeno delo pripadnikom SV, št. I 2015-3/2, v prilogi. 

 

Na podani prijavi z dopolnilom smo prejeli odgovora obeh inšpektoratov, ki spreminjata 

sindikalni trud za spoštovanje predpisov v farso. Oba odgovora prilagamo. 

 
Inšpektorat za obrambo ugotavlja, da je na področju priprave mnogo nepravilnosti glede na določbe 

ZObr, glede predpisanega v zvezi z prijavljenim okrog viškov ur delovnega časa in plačilo za 

opravljeno delo pa s ene opredelijo. Inšpektorat za delo pa nam pojasni v svojem odgovoru na naše 

prijave, da je v Slovenski vojski glede predpisanega v Zakonu o delovnih razmerjih vse v najlepšem 

redu in da nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. 

 

Ob ugotovitvah inšpektoratov Vas moramo opozoriti na Načelno mnenje št. 179 Komisije za 

preprečevanje korupcije, ki temelji na naših ugotovitvah, ki smo jih v letu 2009 takoj po ustanovitvi 

sindikata posredovali na komisijo. Ugotavljamo, da se do danes na tem področju ni popolnoma nič 

spremenilo, saj odgovori inšpektoratov potrjujejo mnenje komisije, da je nadziranje delovnopravnih 

zadev v Slovenski vojski koruptivno. 

   

Zaradi vsega opisanega in izhajajoče iz prilog od Vas Andreje Katič, kot ministrica za obrambo  

 

ZAHTEVAMO, da v vlogi zakonitega zastopnika delodajalca nemudoma:   

 

 določite letni razpored delovnega časa za Slovensko vojsko s splošnim aktom delodajalca 

in takoj uveljavite pravni red RS in EU o delovnem času v Slovenski vojski; 

 

zagotovite oz. v skladu z ZObr podate obvezne usmeritve za: 

 

 preklic Ukaza o ureditvi stanja prerazporejenih ur v Slovenski vojski v nezakonitih delih; 

 

 preklic Priloge J Ukaza za delo v Slovenski vojski za leti 2015 in 2016 Letni razpored dela v 

SV za koledarski leti 2015 in 2016 v delih, ki so v neskladju z Direktivo o delovnem času v 

EU, ki se po izteku prehodnega obdobja za implementacijo v letu 2013 uporablja v državah 

EU neposredno; 

 

 izplačilo nadur in dodatka za delo preko polnega delovnega časa v skladu z 2. odstavkom  

19. člena Uredbe o delovnem času v organih državne uprave; 

 

 štetje pripravljenosti na delovnem mestu in določenem kraju v polni delovni čas na 

podlagi neposredno uporabljive Direktive o delovnem času EU in sodne prakse Sodišča EU na 

tem področju, priloženi judikati.  

 

 

Od podanih prvotnih zahtev SVS je minilo več kot pol leta in zahteve še vedno niso izpolnjene oz. 

ustreznih odgovorov še vedno nismo prejeli, pri nezakonitem delovanju pa se ni še nič spremenilo. 



Z že uveljavljenimi rešitvami po podanih naših zahtevah se je šlo v še bolj nezakonito delovanje z 

namenom vzpostavitve zakonitega stanja, kar je absurdno.  

 

Menimo, da smo izčrpali vse možnosti za dogovor in spoštovanje predpisov Republike Slovenije in 

Evropske unije, vendar na žalost neuspešno in ocenjujemo, da nam ostane le še sodna pot za rešitev 

nastale situacije in iskanje osebne odgovornosti pristojnih za odločanje na Ministrstvu za obrambo in v 

Generalštabu Slovenske vojske.  

 

Neodvisno od naših nadaljnjih korakov še vedno pričakujemo spoštovanje predpisov Republike 

Slovenije in Evropske unije ter delovanje po njih in to nemudoma, saj ne more biti sprejemljivo 

kršenje vsega predpisanega in že pravnomočno razsojenega v primerljivih situacijah v Sloveniji in 

Evropski uniji ob istih predpisih. 

 

Spoštovana ga. Andreja Katič, z vsem tukaj opisanim menimo, da smo Vas v zadostni meri seznanili  s 

kršitvami temeljnih pravic delavcev - pripadnikov Slovenske vojske v zvezi z razporejanjem 

delovnega časa ter plačila in zato od Vas pričakujemo takojšnje ukrepanje, saj boste v nasprotnem 

postali del problema in tudi vaša osebna odgovornost ne bo izključena. 

 

Apeliramo na Vas, da nemudoma skličete sestanek o katerem smo že spregovorili, na katerem Vam 

bomo na kratko pojasnili tukaj opisano in naše zahteve, saj z določenim pooblaščencem mag. Milošem 

Bizjakom doslej ni bilo možno doseči uresničitve naših zahtev po spoštovanju predpisov na področju 

razporejanja delovnega časa in zakonitega plačila za opravljeno delo pripadnikov Slovenske vojske. 

   

 

S spoštovanjem, 

 

 

 
 

 
 Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 
 

 dopis SVS številka MO15/1 z dne 1.1.2015 

Letni razpored dela in določitev referenčnega obdobja in neustrezno upoštevanje delovnega časa 

v pripravljenosti po ZObr 

 

 dopis Kabineta ministra Ministrstva za obrambo številka 101-1/2015-7 z dne 30.1.2015  

Letni razpored dela in določitev referenčnega obdobja in neustrezno upoštevanje delovnega časa 

v pripravljenosti po ZObr – pojasnilo 

 

 dopis SVS številka MO15/1-1 z dne 8.2.2015  

Za SVS sprejemljive rešitve za vzpostavitev zakonitega stanja s predlogom ter opozorila v zvezi z 

letnim razporedom dela ter določitvijo referenčnega obdobja 

 

 Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 261/2014 

 

 dopis Kabineta ministra Ministrstva za obrambo številka 101-1/2015-30 z dne 20.3.2015 

Letni razpored dela in določitev referenčnega obdobja – pojasnilo 

 



 dopis SVS številka GŠSV24/1 z dne 24.2.2015  

Pričakovanja Sindikata vojakov Slovenije z zahtevo po delnem preklicu ukaza in posredovanje 

podatkov o tožbah policistov 

 

 objava z dne 2.3.2015 na info točki internega spleta MORS  

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 SV 

 

 2.6.2015 prejet dopis Generalštaba Slovenske vojske številka 0100-68/2014-314 z dne 24. 4. 2015  

Letni razpored dela v Slovenski vojski za koledarski leti 2015 in 2016 – Seznanitev. 

 

 SodbA VIII Ips 302/2002, Judikatna odločitev Vrhovnega sodišča RS z dne 23.9.2003 

 

 dopis SVS z dne 18.3.2015 Inšpektoratu za delo in Inšpektoratu za obrambo 

Prijava kršitev zaradi ne izplačevanja nadur pripadnikom Slovenske vojske in odrejanja 

koriščenja viškov ur polnega delovnega časa v neskladju s predpisanim brez izplačila dodatka za 

delo preko polnega delovnega časa po 46. členu KPJS 

 

 dopis SVS št. I 2015-3/1 z dne 23.3.2015 Inšpektoratu za delo 

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

 

 dopis SVS št. I 2015-3/2 z dne 17.4.2015 Inšpektoratu za delo in Inšpektoratu za obrambo 

DOPOLNILO Prijave kršitev zaradi ne izplačevanja nadur pripadnikom Slovenske vojske in 

odrejanja koriščenja viškov ur polnega delovnega časa v neskladju s predpisanim brez izplačila 

dodatka za delo preko polnega delovnega časa po 46. členu KPJS 

 

 Načelno mnenje št. 179 Komisije za preprečevanje korupcije 

 

 Sodbe sodišča Evropske unije: 

 

 ECLI:EU:C:2003:437    C-151/02  Sodba Jaeger, poudarek na točkah 71., 75. in 103. 

 ECLI:EU:C:2004:584     C-398/01  Sodba Pfeiffer, poudarek na točkah 54., 55., 58. in 93. 

 ECLI:EU:C:2005:728    C-14/04 Sodba Dellas, poudarek na točkah 46. - 48., 57. in 58. 

 

 

Poslano: 
 

 naslovniku; 

 KSS; 

 arhiv. 

 

Zainteresirani javnosti. 
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European  Organisation  

of Military Associations 

 
Številka: MO15/1 
Datum:   1. 1. 2015 
 
 
Ministrstvo za obrambo 
Janko Veber, minister 
 
glavna.pisarna@mors.si 
 
 
Zadeva: Letni razpored dela in določitev referenčnega obdobja in  

 neustrezno upoštevanje delovnega časa v pripravljenosti po ZObr 
Zveza:  2. ods. 148. č. in 7. ods. 147. č. ZDR-1, 2. ods. 97.b č. ZObr  

in Direktiva 2003/88/ES ter Pravno mnenje IPDR in Evropske Komisije 
 
Spoštovani. 
 
V Slovenski vojski imajo pripadniki veliko neenakomerno razporejenega ter začasno prerazporejenega 
delovnega časa v skladu s splošnim Zakonom o delovni razmerjih – ZDR-1 in specialnim Zakonom o 
obrambi – ZObr, oboje pa v skladu z Direktivo 2003/88/ES.  
 
Zaradi spremljanja neenakomerno in začasno razporejenega delovnega časa v zakonsko dopustnih 
okvirih dnevnih, tedenskih in obdobnih obremenitev delavcev se je v Republiki Sloveniji uveljavila 
praksa skladna s priloženim Mnenjem Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, da delodajalec 
določi referenčno obdobje v trajanju koledarskih 6 mesecev v letu in ga upošteva pri izdelavi 
letnega razporeda delovnega časa, izdelavo katerega mu določa 2. odstavek 148. člena ZDR-1.  
 
Drugi odstavek 148. člena ZDR-1 glede razporejanja delovnega časa določa obvezo delodajalca, da 
pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta določi letni razpored delovnega časa in o 
tem pisno obvesti delavce in sindikate pri delodajalcu. Isti 148. člen ZDR-1 v sedmem odstavku tudi 
določa, da se pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa upošteva polni 
delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev in zato 
se je v Republiki Sloveniji tudi uveljavila praksa določanja 6 mesečnih referenčnih obdobij, ki pa 
se v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti lahko določijo v skladu z Direktivo 2003/88/ES tudi za 
krajše časovno obdobje, kot je to v primeru Kolektivne pogodbe za policiste, kar dopušča tudi ZObr v 
2. odstavku 97.b člena, a doslej ni bilo volje socialnih partnerjev za ureditev tega področja ugodneje 
od splošnih določil za pripadnike Slovenske vojske oz. ta volja še ni bila izražena in z naše strani 
verjetno v kratkem času bo. Ministrstvo za obrambo kot delodajalec po splošnih in specialnih 
predpisih za pripadnike Slovenske vojske tudi ni odvezano od opisanih zakonskih obvez in Direktive.  
 
Zaradi opisanih zakonskih okvirjev za spremljanje neenakomerno in začasno razporejenega delovnega 
časa ZAHTEVAMO, da dosledno spoštujete določila drugega odstavka 148. člena ZDR-1 in, da na 
njegovi podlagi pripadnike Slovenske vojske in nas nemudoma obvestite o določenem letnem 
razporedu delovnega časa za leto 2015 ter v zvezi z njim povezanim referenčnim obdobjem, ki ste 
ga bili na podlagi 7. odstavka 147. člena ZDR-1 in 2. odstavka 97.b člena ZObr dolžni določiti in 
upoštevati pri izdelavi letnega razporeda delovnega časa za leto 2015.  
 
ZAHTEVO vam podajmo, ker do izteka leta 2014, torej pred začetkom koledarskega leta 2015 letnega 
razporeda delovnega časa niti določenega referenčnega obdobja še nismo prejeli oz. po našem 
vedenju naši člani in ostali pripadniki Slovenske vojske z njim za leto 2015 še niso seznanjeni. 

 

 
 
 

  
 
 
 

 www.sindikatvojakov.si  
 



To zahtevo vam podajamo predvsem zaradi želje in vztrajanju pri spoštovanju predpisov v 
Slovenski vojski in za ureditev spremljanja neenakomerno in začasno razporejenega delovnega 
časa, ki ga danes pripadniki niti sindikati ne moremo spremljati oz. ugotavljati morebitnih 
kršitev zakonsko določenih dnevnih, tedenskih in obdobnih obremenitev pripadnikov Slovenske 
vojske in temu primerno je omogočeno sistemsko kršenje predpisov glede obremenitev in plačila 
pripadnikov, do katerih smo prepričani prihaja redno, saj se ob zaključkih referenčnih obdobij, kot je 
to v Republiki Sloveniji že redna ustaljena praksa, v Slovenski vojski ne izravnavajo manjki in viški 
opravljenih ur glede na povprečen polni delovni čas v 6 mesecih.  Nekateri pripadniki imajo po naših 
podatkih tudi po več kot tisoč viška ur, ki so si jih nabrali v več letih, kar je nedvomno nezakonito. 
Manjki ur polnega delovnega časa gredo po praksi (tudi sodni, mnenje v prilogi) v Republiki 
Sloveniji v škodo delodajalca, ker ni omogočil delavcu, da opravi s pogodbo o zaposlitvi določeno 
polno delovno obvezo v referenčnem obdobju in viški gredo v izplačilo kot nadurno delo, saj se 
morajo ure polne delovne obveze ob koncu referenčnega obdobja izravnati na nulo. 
 
V zvezi z opisano problematiko bi vas želeli opozoriti tudi na sodno prakso Sodišča Evropske Unije, 
da je potrebno delovni čas v pripravljenosti na delovnem mestu ali določenem kraju šteti kot redni 
delovni čas, ko se ugotavlja dopustnost dnevnih, tedenskih in štiri mesečnih obremenitev delavcev in 
to velja tudi za pripadnike Slovenske vojske, kot izhaja iz mnenja Evropske Komisije Sindikatu 
vojakov Slovenije z naslovom Your query registered with us under reference number 
Ares(2014)432112, 21. 2. 2014, ki smo vam ga že dostavili z dopisom št. MJU-2/2014 z dne 7. 10. 
2014 v vednost in ga ponovno prilagamo. Enako izhaja tudi iz tukaj priloženega mnenja Mnenja 
Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Opozarjamo vas zato, ker je ZObr v 2. odstavku 97.e 
člena (in enako določila o straži, 97.č ZObr) v popolnem nasprotju z Direktivo 2003/88/ES in sodno 
prakso Evropskega sodišča, saj ZObr za obrambno področje določa pripravljenost za delo na 
določenem kraju in delovnem mestu, ki se ne  všteva v število ur tedenske oziroma mesečne delovne 
obveznosti. Menimo, da opisano predstavlja očitno kršitev Direktive 2003/88/ES in s tem pravnega 
reda Evropske unije, saj so roki za prevzem v nacionalno zakonodajo minili že pred več kot desetimi 
leti oz. je ZObr v tako nedopustni obliki bil sprejet po že uveljavljeni Direktivi EU v pravni red. V 
zvezi z opozorjenim vas pozivamo, da nas obvestite o morebitnih načrtih za odpravo kršitev 
pravnega reda Evropske unije oz. morebitnih drugačnih pogledih v zvezi z opozorjenim. 
 
V Sindikatu vojakov Slovenije smo pripravljeni za sklenitev morebitnega dogovora oz. kolektivne 
pogodbe s katero bi se celovito uredilo področje letnega razporeda dela in določitve referenčnega 
obdobja ter odrejanja in izvajanja pripravljenosti na delovnem mestu ali določenem kraju v 
Slovenski vojski skladno z pravnim redom Evropske unije, vendar po tukaj zahtevani izpolnitvi 
zakonskih obvez glede razporeda delovnega časa in določitvi referenčnega obdobja. 
 
S spoštovanjem, 
  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 
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Zadeva: Letni razpored dela in določitev referenčnega obdobja in neustrezno 
upoštevanje delovnega časa v pripravljenosti po ZObr - pojasnilo

Zveza: Dopis  Sindikata vojakov Slovenije št. MO15/1  z dne 1. 1. 2015

V zvezi z vašo zahtevo po upoštevanju določil Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakona 
o obrambi (ZObr), ki predpisujeta določitev letnega razporeda delovnega časa in določitev 
referenčnega obdobja ter odrejanja in izvajanja pripravljenosti na delovnem mestu ali 
določenem kraju v Slovenski vojski, vam posredujemo naslednje pojasnilo.

Delovni čas je v Slovenski vojski urejen z ZObr in to v členih od 96. – 98. ter z Zakonom o službi 
v Slovenski vojski (ZSSloV) v 53. členu. Določene posebnosti nadalje urejajo tudi Pravila službe 
v Slovenski vojski (V. poglavje).

O delu izven rednega delovnega čas in delu v posebnih delovnih pogojih odloča poveljnik 
bataljona, njemu enake ali višje enote v skladu s potrebami in razmerami in v skladu z ZObr. 
Delovni čas je lahko pripadnikom neenakomerno razporejen. Presežek delovnih ur, opravljenih 
v okviru neenakomerne razporeditve dela in začasne prerazporeditve delovnega časa, se mora 
izkoristiti najkasneje v roku šestim mesecev od njihovega nastanka. Presežek delovnih ur se 
lahko izkoristi kot proste ure v času obvezne prisotnosti na delovnem mestu ali kot proste dni, 
vendar tako, da s tem ni ogroženo izvajanje nalog.

Letnega razporeda dela, kot ga določa ZDR-1, Slovenska vojska ne izdeluje. ZObr kot specialni 
predpis v 3. odstavku 42. člena določa, da minister po predhodnem mnenju predsednika 
republike določa generalštabu praviloma letne usmeritve za načrtovanje operativnih, materialnih 
in organizacijskih priprav za uporabo vojske. Slovenska vojska (GŠSV s podrejenimi poveljstvi 
in enotami) izdela načrte za posamezne nivoje, ki imajo podlago v poslovnem planu za 
koledarsko leto. S tem morajo biti usklajeni tudi mesečni in tedenski načrti dela.

Skladno z navedenim Slovenska vojska razporeja delo v skladu z Ukazom o delovnem času v 
SV, št 020-18/2013-1200 z dne 23.8.2013, in Ukazom o načinu izvajanja pripravljenosti za delo 
v SV, št 21005-32/2013-77 z dne 22.4.2013. Delo v manj ugodnem delovnem času se za stalne 
naloge izvaja v skladu z mesečnimi načrti (straža, dežurstvo, VNS), medtem, ko se vaje ter 
usposabljanja izvajajo na podlagi letnih načrtov (osnovna je poslovni plan). Enote ranga 
bataljona in višje imajo določeno fiksno ali premakljivo obliko delovnega časa. 
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Kot že sami ugotavljate, v Slovenski vojski pri posameznih pripadnikih dejansko obstaja 
problem določenega presežka ur. Zaradi navedenega smo resno pristopili k reševanju tega 
vprašanja. Proučujemo dejansko stanje in na podlagi rezultatov analiz bomo sprejeli določena 
stališča oziroma morebitne ukrepe na tem področju. Ob tem ugotavljamo, da so bili roki za 
rešitev tega vprašanja na našem sestanku v začetku januarja 2015 postavljeni preoptimistično 
Namreč, gre za kompleksnejšo problematiko, ki se posledično odraža tudi pri zaposlenih, tako 
iz vidika varstva in zdravja pri delu delavcev, kot tudi stroškovnega vidika, hkrati pa mora 
Slovenska vojska zagotavljati z zakonom določene naloge. Upoštevajoč navedeno ocenjujemo, 
da bomo predlog celovite rešitve stanja na tem področju, predvsem pa predlog načina 
delovanja v prihodnje, lahko pripravili do konca meseca februarja 2015, in vam ga posredovali v 
mnenje.

106-02

Mag. Miloš Bizjak
DRŽAVNI SEKRETAR

Poslano:
– naslovniku po e-pošti
– SGS
– GŠSV
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Zadeva: Za SVS sprejemljive rešitve za vzpostavitev zakonitega stanja s predlogom ter 

 opozorila v zvezi z letnim razporedom dela ter določitvijo referenčnega obdobja 
 

Zveza:  Dopis SVS št. MO15/1 z dne 1. 1. 2015 in dopis MO št. 101-1/2015-7 z dne 30. 1. 2015  

 
Spoštovani. 
 
V zvezi z vašim odgovorom na naš dopis z dne 1. 1. 2015 navedenim v zvezi vas želimo opozoriti na 
nekatere predpisane podrobnosti od katerih ne bomo odstopali in ste jih dolžni upoštevati. Podati vam 
želimo za SVS sprejemljiv predlog rešitev z upoštevanjem kompleksnosti problematike, kot sami 
navajate. V nadaljevanju podana rešitev je minimum sprejemljivega za SVS, saj se predpisi v zvezi z 
organizacijo in načrtovanjem delovnega časa v Slovenski vojski kršijo od njenega obstoja in v zvezi 
s temi kršitvami je SVS že izgubil več kolektivnih sporov, pri katerih smo se v pravdnih postopkih 
mnogo naučili in ugotovili, da so pripadniki Slovenske vojske premnogokrat prikrajšani zaradi 
nespoštovanja splošnih in specialnih predpisov in tega SVS ne bo več dopuščal. 
 
V vašem dopisu z dne 30. 1. 2015 navajate (3. odstavek dopisa), da se presežek polnega delovnega 
časa (presežek ur) lahko izkoristi kot proste ure ali kot proste dni. V zvezi s tem vas  želimo opozoriti 
na določila v 97. b člena ZObr, ki v 1. odstavku določa, da pri neenakomerni razporeditvi ali začasni 
prerazporeditvi delovnega časa ta ne sme trajati manj kot štiri ure na dan. Enako določa Uredba o 
delovnem času v organih državne uprave v 1. odstavku 8. člena. Ob pet dnevni tedenski razporeditvi  
delovnega časa, ki jo imajo pripadniki Slovenske vojske navedeno določilo pomeni, da mora vsak 
pripadnik na vsak delovni dan opravljati svojo delovno obvezo polnega delovnega časa najmanj 4 ure 
na dan in da ni dopustno odrejati celodnevnega tako imenovanega  koriščenja ur (kompenziranja), 
saj bi to predstavljalo nezakonito odrejanje opravljanja polne delovne obveze (40 ur tedensko) z 
institutom neenakomernega razporejanja ali začasnega prerazporejanja delovnega časa.  
 
Opozoriti vas tudi želimo, da ZDR-1 ne določa izdelovanja letnega razporeda dela, kot sami navajate 
(4. odstavek dopisa) in navajate, da ga Slovenska vojska ne izdeluje. Na to vas nismo opozarjali, saj 
nam to ni dopuščeno po 100. b členu ZObr, ker v letnem razporedu dela gre za uporabo Slovenske 
vojske. Od vas smo zahtevali, da nas nemudoma obvestite o določenem letnem razporedu delovnega 
časa za leto 2015 ter v zvezi z njim povezanim referenčnim obdobjem, saj tako določa ZDR-1 v 2. 
odstavku 148. člena. V SVS nas kot že navedeno ne zanima letni razpored dela, ampak letni razpored 
delovnega časa, s katerim nas še vedno niste seznanili, niti z referenčnim obdobjem za spremljanje 
izpolnjevanja delovne obveze polnega delovnega časa pripadnikov Slovenske vojske.  
 
Mesečni in tedenski načrti (straža, dežurstvo, VNS), ki jih navajate kot načrte za opravljanje dela v 
manj ugodnem delovnem času ne omogočajo spremljanja opravljanja dela v referenčnih obdobjih 6 
mesecev kakor tudi poslovni plan, ki je po vašem osnova za izvajanje vaj ter usposabljanj. Pa tudi 
določanje oblike fiksnega ali premakljivega delovnega časa ne služi spremljanju dela v referenčnih 
obdobjih. Vse oblike načrtovanja, ki ste jih  navedli nas ne zanimajo, ampak nas zanima 
organiziranje in načrtovanje polnega delovnega časa, ki se v Slovenski vojski ne izvaja. 

 

 
 
 

  
 
 
 

 www.sindikatvojakov.si  
 



Ob pripravi predloga celovite rešitve s predlogom delovanja v prihodnje, ki ste jo napovedali do konca 
meseca februarja 2015 vas želimo opozoriti še na nekaj podrobnosti, ki izhajajo iz predpisov in sodne 
prakse oz. glede plačila nadur za enostransko odrejeno koriščenje ur je odločitev še predmet revizije:     
 
− po poteku referenčnega obdobja (1. 1. in 1. 7.) viški ur polnega delovnega časa postanejo nadure; 
 

− referenčno obdobje v Slovenski vojski je enako referenčnemu obdobju po splošnih predpisih 
(ZDR-1), torej šest mesecev oziroma v koledarskem letu od 1. 1. do 30. 6. in od 1. 7. do 31. 12.. 
Posledično to pomeni, da vsi viški ur, ki presegajo polni delovni čas in ki ostanejo na koncu 
referenčnega obdobja, pomenijo nadure; 

 

− če delavec izrabi „plus“ ure (kompenzacijske ure) po izteku referenčnega obdobja (dejansko 
nadure), ne glede na to, ali se s tem strinja ali ne, ni upravičen do plačila nadomestila plače v 
višini 130 % (do plačila celotne nadure), temveč le do dodatka za delo preko polnega delovnega 
časa v višini 30 % urne postavke (45. člen KPJS) oz. je del te navedbe, ko je delavcu enostransko 
odrejeno koriščenje viška ur (nadure) iz preteklega referenčnega obdobja, še predmet revizije; 

 

− opravljene ure preko polne delovne obveznosti, ki so se dejansko opravile so nadure, kljub temu, 
da te niso bile pisno odrejene, saj skladno s sodno prakso Vrhovnega sodišča za priznanje plačila 
nadur niti ni pomembno, da so le-te pisno odrejene; 

 

− zastaranje plačila nadur na koncu referenčnega obdobja nastopi šele po poteku tega obdobja, ko 
je prvi plačilni dan, torej ob koncu koledarsko prvega referenčnega obdobja 5. julija in ob koncu 
koledarsko drugega referenčnega obdobja 5. januarja. Zakonske zamudne obresti (3 letni 
zastaralni rok) pa se lahko uveljavljajo za zadnja tri leta pred vložitvijo zahtevka na sodišču; 

 

− na Vrhovnem sodišče še poteka revizija glede zahteve po plačilu nadur v višini 130 % za ure, ki so 
bile izkoriščene na podlagi enostranske odreditve s strani delodajalca. Tožnik v reviziji zahteva 
plačilo nadur, ker mu je koriščenje ur bilo odrejeno nezakonito, saj Uredba o delovnem času v 
organih državne uprave v 19. členu izrecno določa, da se opravljeno nadurno delo javnemu 
uslužbencu izplača in, da se lahko 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. Pri tem gre za možnost uslužbenca, njegovi 
volji pa je prepuščeno, ali se mu bodo nadure izplačale, ali pa jih bo izkoristil kot proste ure. 
Te določbe pa ni mogoče razlagati tako, da lahko delodajalec namesto plačila nadur delavcu 
preprosto odredi kompenzacijo; 

 

− enostransko odrejanje koriščenja viškov ur iz preteklega koledarsko referenčnega obdobja 
(po 1.1. in po 1.7., nadur) s strani delodajalca (z ukazi…) ni dovoljeno in je nezakonito; 

 
Vse v navedbe v alinejah zgoraj, z izjemo predzadnje alineje, so povzete iz pravnomočnih sodb 
zoper katere ne poteka revizija in so dokončne ter izvršljive, vsaj v že končanih sporih. 
 
Za pomoč pri pripravi celovite rešitve prilagamo v SVS izdelani tabeli dopustnih obremenitev 
pripadnikov Slovenske vojske z upoštevanjem predpisov Republike Slovenije in Evropske unije, ki 
veljajo in jih je potrebno upoštevati pri organizaciji in načrtovanju delovnega časa. 
 
Za v prihodnje zahtevamo in pričakujemo spoštovanje predpisov RS in EU, za vzpostavitev 
zakonitega stanja v Slovenski vojski pa je naš predlog rešitev od katerega ne bomo odstopali naslednji: 
 
1. vsem pripadnikom Slovenske vojske, najmanj pa članom SVS, je potrebno obračunati dodatek 

za delo preko polnega delovnega časa (45. člen KPJS) in izračunati vrednost izplačila za vse 
ure viška ob zaključkih vsakega referenčnega obdobja (višek ur so nadure), ki so se kasneje 
izkoristile (kompenzirale) z zapadlostjo ob prvi obračunani in izplačani plači po izteku 
vsakokratnega referenčnega obdobja (polletno po koledarskem letu, prvi in drugi del) za 5 let 
nazaj (zastaralni rok za pravice iz dela je 5 let), torej prvič za 5. julija 2010, nato 5. januarja 2011 
in tako še za drugo polovico leta 2011, leto 2012, leto 2013 in leto 2014 ter do 5. januarja letos; 



2. vse ure, ki so bile na mesečnih urnih karticah pripadnikov Slovenske vojske, najmanj pa za člane 
SVS, na dan 1. 1. 2015 evidentirane kot ure premakljivega polnega delovnega časa – ure viška 
(kompenzacijske ure) je potrebno evidentirati kot nadure. Za te ob preseku stanja na dan 1. 1. 
2015 viška (kompenzacijskih ur) ur ugotovljene nadure pa je potrebno: 

 
a. obračunati višino izplačila iz naslova nadur do posameznikov; 

 
b. obračunati višino izplačila kot je opisano v 1. točki za ure, ki se bodo koristile (kompenzirale) 

po 1. 1. 2015 do izplačila; 
 
3. za vse obračunano in določeno izplačilo po 1. in 2. točki je potrebno obračunati zakonske 

zamudne obresti od vsakokratnih zapadlih glavnic od 5. julija 2012 za plačilo dodatka za delo 
preko polnega delovnega časa (zastaralni rok za obresti je 3 leta) dalje do plačila; 
 

4. v SVS soglašamo, da se dobljena vrednost za izplačilo po 1. do 3. točki posameznemu pripadniku 
Slovenske vojske, najmanj pa za člane SVS, spremeni v dolg, za plačilo katerega pa se lahko 
pogajamo kolektivno ali individualno. 

 
V kolikor s predlogom rešitve ne soglašate v celoti, prelagamo, da nas povabite na sestanek pred 
iztekom napovedanega datuma za predložitev celovite rešitve, ki ste si ga določili sami. Na sestanku bi 
poskusili uskladiti naše zahteve z zmožnostmi in vašo pripravljenostjo za mirno rešitev spora brez 
nepotrebnih sodnih in odvetniških stroškov. Od tukaj predlagane rešitve bomo težko odstopili in s tem 
računajte, saj so predpisi in praksa v Slovenski vojski ter predvsem sodna praksa na naši strani in zato 
vas resno pozivamo k sklenitvi dogovora, saj bomo v nasprotnem za plačilo dolga po 1., 2.a. in 3. 
točki predloga rešitve sprožili nov kolektivni spor v okviru Konfederacije slovenskih sindikatov. Za 
plačilo dolga po točki 2.b in za ta del po 3. točki (obresti) bomo pozvali člane SVS in vse pripadnike 
Slovenske vojske v individualne tožbe. Oboje napovedano, kolektivni spor in poziv bosta sprožena 
takoj (v začetku marca) po prejemu vašega predloga celovite rešitve ob koncu februarja 2015, seveda 
če prej ne sklenemo dogovora in če z vašo celovito rešitvijo ne bodo zadovoljni člani SVS in 
pripadniki Slovenske vojske ter seveda SVS. 
  
 
S spoštovanjem, 
 
  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 
 

 
 
 
Prilogi: 
 

− Predpisani okvirji organizacije in načrtovanj delovnega časa ter dopustne obremenitve za 
pripadnike Slovenske vojske 

− Predpisane dopustne obremenitve pripadnikov Slovenske vojske v RS z Direktivo Evropske unije 
o organizaciji delovnega časa za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 
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– naslovnik; 
– Janko Veber, minister; 
– Franc Javornik;  
– David Humar, Danica Kropf; 
– Konfederacija slovenskih sindikatov; 
– arhiv. 

 
Seznanitev članov SVS in zainteresirane javnosti z objavo na spletnih straneh SVS. 
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Predpisani okvirji organizacije in načrtovanj delovnega časa ter dopustne obremenitve za pripadnike Slovenske vojske 
  

predpis ** predpisane dopustne obremenitve pripadnikov SV 

Zakon o delovnih razmerjih 
 

ZDR-1 
 

Uradni list RS, št. 21/2013 
z dne 13. 3. 2013 
 
 
* - ZObr  

opravljanje  dela glede na 
razporeditev delovnega časa dnevno tedensko mesečno šest 

mesečno 
dvanajst 
mesečno 

opravljanje  dela polne 
tedenske delovne obveze  
v normalnih pogojih dela 
in 
enakomerni razporeditvi 
polnega delovnega časa 

najmanj 30 
minut počitka 
med delom 

največ najmanj največ 

/ 

/ 

/ 

10 ur  
dela 

* 12 ur 
dežurstva 

36 ur 40 ur 
* najmanj 20 ur oz. 4 ure na 
vsak delovni dan v tednu  

med delovnima dnevoma 
v 24 urah nepretrgoma  
najmanj 12 ur počitka 

v obdobju sedmih zaporednih 
dni nepretrgoma najmanj 
24 ur počitka 

**** opravljanje  dela za  
          izpolnitev tedenske  
          delovne obveze v  
          neenakomerno  
          ali začasno 
          prerazporejenem času  

do največ 10 ur v neenakomerno  
ali začasno prerazporejenem  
času skupaj z nadurami  
 
* ne manj kot štiri ure na dan,  
velja za vsak delovni dan 
(1. odstavek 97.b člena ZObr) 
 
minute počitka med delom se 
odmeri v sorazmerni dolžini 
navzgor v odnosu na 30 min 
počitka na 8 ur dela 

** največ 56 ur delovnega 
časa polne delovne obveze ob 
upoštevanju povprečne 
delovne obveznosti v obdobju 
največ šestih mesecev  

** polni delovni 
čas se upošteva 
kot povprečna 
delovna 
obveznost v 
obdobju največ 
šestih mesecev 

****  delo preko  
          polnega delovnega  
          časa - nadurno delo 

največ  
8 ur 

največ  
20 ur / 

170 ur 
s pisnim 
soglasjem 
delavca 
največ  
230 ur 

*** posebno varstvo  
        nočnih delavcev  največ 8 ur dnevno 

najdaljše obdobje skupnega 
nočnega dela je teden,  
nato periodične menjave 

delovni čas nočnega delavca ne sme 
v obdobju štirih mesecev trajati 
povprečno več kot osem ur na dan 

 

PREPOVED  −  nadurno delo in delo v neenakomerno ali začasno prerazporejenem času se ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem  delovnem času  
            z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev 
 

****  − 
***  −   

**  −   

v primerih naravne ali druge nesreče lahko delo traja, dokler je nujno, da se rešijo človeška življenja, obvaruje zdravje ljudi ali prepreči materialna škoda. 
delavec, ki dela ponoči vsaj tri ure delovnega časa dnevno oz. vsaj tretjino polnega letnega delovnega časa.  
dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev se lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju,  
določenem z zakonom ali kolektivno pogodbo, in ne sme biti daljše od šestih mesecev. 
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Predpisane dopustne obremenitve pripadnikov Slovenske vojske v Republiki Sloveniji 
 

z Direktivo Evropske unije o organizaciji delovnega časa za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 
 
 
 

predpisano počitek in dopustne obremenitve delavcev v referenčnih obdobjih 

Direktiva Evropske unije  
o organizaciji  
delovnega časa  
 
Uradni list EU 
št. L 299/9   
z dne 18. 11. 2003 
 
 
Working Time Directive 
2003/88/EC 

  

referenčno obdobje 
in obremenitve 

 
vrsta dela  
  

počitek in dopustne obremenitve referenčno obdobje 

vse vrste dela  
 
vključno s pripravljenostjo za 
delo na delovnem mestu po 
ustaljeni sodni praksi sodišča EU 

v 24 urah  sedem dnevno  
14 dni štiri mesece 

dnevno tedensko 

najmanj 11  
zaporednih 
ur počitka 

24 ur  
neprekinjenega 
počitka 

24 ur  
neprekinjenega 
tedenskega  
počitka 

povprečni tedenski delovni čas  
ne sme presegati 48 ur delovnega časa  
 
vključno z nadurami in pripravljenostjo 
na delovnem mestu, pri čemer se 
dopust in bolniška ne upoštevata  

dodatno za delavce,  
ki delajo ponoči 
(delavec, ki dela na običajen 
način najmanj tri ure ponoči  
na delovni dan) 

čas običajnega dela  
v povprečju ne več kot 8 ur 

določeno v državi po posvetu s socialnimi partnerji ali s 
kolektivnimi pogodbami ali sporazumi, sklenjenimi med 
socialnimi partnerji na državni ali regionalni ravni ne več kot 8 ur v 24 urah  

v 24 urnem obdobju,  
ko nočno delo opravljajo  

 
Po uveljavljeni sodni praksi sodišča Evropske unije se šteje pripravljenost na delovnem mestu ali določenem kraju v redni delovni čas.  
 
Direktiva Evropske unije se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno. 
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Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne
delovne spore

VDSS sodba Pdp 261/2014

ECLI:SI:VDSS:2014:PDP.261.2014

Evidenčna številka: VDS0012567
Datum odločbe: 19.06.2014
Senat: Tatjana Prebil (preds.), Sonja Pucko Furman (poroč.), Borut Vukovič
Področje: DELOVNO PRAVO - JAVNI USLUŽBENCI
Institut: nadure - nadurno delo - referenčno obdobje - policist - javni uslužbenci- „ruski turnus“ - delo preko
polnega delovnega časa - neenakomerno razporejen delovni čas - dodatek za delo preko polnega delovnega
časa - zastaranje
Zveza: ZDR člen 41, 147, 147/5, 147/6, 147/7. Direktiva 203/88/ES člen 16, 18, 19. Zpol člen 81, 82. ZSPJS
člen 32, 32/1, 32/1-5, 52, 52/6. Kolektivna pogodba za javni sektor člen 45, 45/1. Kpnd člen 38, 38/2, 38/2-6.
Uredba o delovnem času v organih državne uprave člen 19, 19/2.

Jedro

Tožnik (policist) je delal v t.i. „ruskem turnusu“ oziroma izmeni (ki traja 12 ur, praviloma se dela en dan
dnevna, drugi dan nočna izmena, potem pa je delavec dva dni prost). Teoretično ni mogoče doseči, da bi bil
delovni čas konstantno razporejen tako, da bi delavec vsak teden delal vsaj štiri dni, saj v daljšem obdobju
(nekaj tednov) dva prosta dneva nujno pomenita, da delavec dela le tri dni v tednu. Zato tak turnus, glede na
določbo petega odstavka 147. člena ZDR, pomeni, da je delovni čas neenakomerno razporejen. Če je ob koncu
referenčnega obdobja ugotovljeno, da je delavec delal več kot polni delovni čas, se delo, ki presega polni
delovni čas, šteje kot delo preko polnega delovnega časa.

referenčno obdobje v policiji je enako referenčnemu obdobju po splošnih predpisih po ZDR (147. člen), torej
šest mesecev oziroma v koledarskem letu od 1. 1. do 30. 6. in od 1. 7. do 31. 12. To pomeni, da vsi viški ur, ki
presegajo polni delovni čas in ki ostanejo na koncu referenčnega obdobja, pomenijo nadure.

Če delavec izrabi „plus“ ure, ne glede na to, ali se s tem strinja ali ne, ni upravičen do plačila nadomestila
plače v višini 130 % (do plačila celotne nadure), temveč le do dodatka za nadurno delo v višini 30 % urne
postavke. 

Zastaranje za plačilo nadur oziroma presežka ur začne teči po zapadlosti plače v naslednjem mesecu po izteku
referenčnega obdobja, saj se šteje, da so nadure nastale prvi dan po preteku referenčnega obdobja (primer: za
referenčno obdobje od 1. 1. do 30. 6. pri zapadlosti plače za julij, torej 5. 8.).

Izrek

Pritožbi tožene stranke se delno ugodi in se sodba sodišča prve stopnje delno spremeni: 



        - v točki I izreka tako, da se spremenijo datumi zapadlosti: v četrti alineji „6. 1. 2009“ v „6. 2. 2009“, v
peti alineji „6. 7. 2009“ v „6. 8. 2009“, v šesti alineji „6. 7. 2010“ v „6. 8. 2010“ in v sedmi alineji „6. 1. 2011“
v „6. 2. 2011“, višji obrestni zahtevek pa se zavrne.  

        - v točki III izreka tako, da se v tem delu na novo glasi:  

        „III. Tožnik je dolžan toženi stranki povrniti stroške postopka v višini 247,88  EUR z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki tečejo po poteku 15 dnevnega izpolnitvenega roka, pod izvršbo.“ 

V preostalem se pritožba tožene stranke in v celoti pritožba tožnika zavrneta in se v nespremenjenem delu
potrdi sodba sodišča prve stopnje.  

Stranki sami krijeta vsaka svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje razsodilo, da je tožena stranka dolžna tožniku v roku 8 dni
obračunati bruto zneske za delo, opravljeno preko polnega delovnega časa v posameznih obdobjih, od teh
zneskov odvesti vse predpisane davke in prispevke in tožniku izplačati neto zneske, z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od naslednjih dni do plačila, kot sledi: 75,00 EUR, referenčno obdobje 1. 1. 2006 do 30. 6. 2008,
datum zamude 4. 7. 2008; 15,20 EUR, referenčno obdobje 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006, datum zamude 4. 7.
2008; 23,94 EUR, referenčno obdobje 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007, datum zamude 4. 7. 2008; 94,20 EUR,
referenčno obdobje 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008, datum zamude 6. 1. 2009; 28,26 EUR, referenčno obdobje 1. 1.
2009 do 30. 6. 2009, datum zamude 6. 7. 2009; 91,93 EUR, referenčno obdobje 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010,
datum zamude 6. 7. 2008; 175,45 EUR, referenčno obdobje 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010, datum zamude 6. 1.
2011 na račun pooblaščene odvetniške družbe (točka I izreka). V točki II izreka je zavrnilo kar je zahteval
tožnik več (razliko med prisojenimi zneski ter zahtevanimi 525,00 EUR za čas 1.1. do 30. 6. 2006, 107,10
EUR za čas 1. 7. do 31. 12. 2006, 173,46 EUR za čas 1. 7. do 31. 12. 2007, 468,30 EUR za čas 1. 7. do 31. 12.
2008, 140,85 EUR za čas 1. 1. do 30. 6. 2008, 140,85 EUR za čas 1. 1. do 30. 6. 2009, 459,65 EUR za čas 1.
1. do 30. 6. 2010, 878,90 EUR za čas 1. 7. do 31. 12. 2010, tek zakonskih zamudnih obresti že od 5. 7. 2006,
6. 1. 2007, 6. 1. 2008, vse za čas do 1. 1. 2012 dalje) ali drugače (kar je zahteval pred postavitvijo končnega
skrčenega zahtevka). Odločilo je, da vsaka stranka krije svoje stroške postopka (točka III izreka).  

Zoper odločitev sta se pritožili obe pravdni stranki. 

Tožnik se pritožuje zoper zavrnilni del sodbe ter odločitev o stroških postopka iz vseh pritožbenih razlogov po
prvem odstavku 338. člena ZPP. Pritožbenemu sodišču je predlagal, da izpodbijani del sodbe spremeni tako,
da tožbenemu zahtevku v celoti ugodi. Meni, da je upravičen do plačila celotne nadure (130 % urne postavke),
ker je tožena stranka ravnala nezakonito, ko je brez tožnikovega soglasja oziroma ob njegovem nasprotovanju,
z razporejanjem dela enostransko pisala proste ure oziroma delovne dneve z namenom enostranske porabe ur
oziroma enostransko odrejala kompenziranje opravljenih nadur, v izogib plačilu teh nadur. Dolžna mu je bila
zagotavljati delo, za katero sta stranki sklenili pogodbo o zaposlitvi in mu zagotoviti ustrezno plačilo v skladu
s 126. do 130., 133., 135. in 137. členom ZDR, v zvezi z 41. in 42. členom ZDR. Le v kolikor bi obstajale
utemeljene okoliščine na strani tožene stranke, da tožniku dela ni mogoče zagotoviti, bi mu lahko odredila, da
ostane doma in ne pride na delo, seveda proti plačilu nadomestila plače, saj mu je delodajalec dolžan
zagotavljati delo. Sodišču prve stopnje očita, da v 11. točki obrazložitve sodbe izrecno izpostavi vprašljivost
pravilnosti tovrstnega kompenziranja, hkrati pa zaključi, da bi bil v primeru ugoditve zahtevku za plačilo
celotnih nadur neopravičeno obogaten, ker je tožnik ure kompenziral. Sklicuje se  na Uredbo o delovnem času
v organih državne uprave, ki v 19. členu izrecno določa, da se opravljeno nadurno delo javnemu uslužbencu



izplača. Lahko pa javni uslužbenec nadure izkoristi, gre za možnost uslužbenca, njegovi volji pa je
prepuščeno, v obliki prostih ur oz. celodnevne odsotnosti ali pa jih prenese v presežek oziroma primanjkljaj
obveznosti ur v okviru pomanjkljivega začetka oziroma konca delovnega časa v razmerju 1:1. Vendar pa te
določbe ni mogoče razlagati tako, da lahko delodajalec namesto plačila nadure delavcu odredi kompenzacijo.
V primeru plačila celotne nadure oziroma v primeru uspeha tožnika s tožbenim zahtevkom le-ta ne bi bil
neupravičeno obogaten in tožena stranka ne bi bila neupravičeno prikrajšana, ampak kvečjemu „upravičeno
prikrajšana“. Tožena stranka je namreč tista, ki je ravnala nezakonito in je dolžna trpeti škodljive posledice.
Uredba tudi določa, da se pri neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi upošteva polni delovni čas
kot povprečna delovna obveznost zaposlenega v obdobju, ki ne sme biti daljše od 6 mesecev (drugi odstavek
8. člena). Enako je določeno v sedmem odstavku 137. člena ZDR. Tožena stranka je nezakonito prenašala ure
iz enega obdobja v drugo. Izpodbija tudi višino urne postavke in odločitev o stroških postopka.

Tožena stranka se je pritožila zoper I. in III. točko izreka sodbe iz vseh pritožbenih razlogov po prvem
odstavku 338. člena ZPP. Pritožbenemu sodišču je predlagala, da izpodbijani del sodbe spremeni tako, da
tožbeni zahtevek v celoti zavrne, tožniku pa naloži v plačilo stroške postopka. Navaja, da je tožnik vložil
tožbo 4. 7. 2011, zato so vsi zahtevki za izplačilo glavnice za obdobje pet let pred vložitvijo tožbe zastarani.
Sodišče prve stopnje bi moralo upoštevati zastaranje tudi za vse prenesene ure, ki so bile prenesene v obdobju
pet let pred vložitvijo tožbe in se izkazujejo kot prenesene ure, torej vse ure, ki so bile beležene kot opravljene
pred julijem 2006. V kolikor bi bil ugovor zastaranja pravilno upoštevan, bi moralo sodišče ugotoviti, da je
začetni prenos nič ur, zato bi tudi vse nadaljnje viške ur izračunalo na način, kot jih je izračunala v svojih
razpredelnicah tožena stranka in jih tudi predložila kot dokaz. Izračuni, ki jih je kot dokaz predložila tožena
stranka, izhajajo iz dejstva, da so viški ur, ki jih je opravil tožnik pred več kot petimi leti, zastarali in jih zato
ni mogoče šteti za izplačilo, saj so se ti viški prenašali, ne samo od zadnjega pol leta pred vložitvijo tožbe,
ampak lahko tudi pet let. Zaradi neupoštevanja ugovora je prišlo do napačne ugotovitve dejanskega stanja za
celotna nadaljnja obdobja. Ob pravilni uporabi materialnega prava bi moralo sodišče začeti s prenosom nič in
presojati samo viške, ki so nastali v vtoževanem obdobju ter dejstva, da v primeru, ko se konec posameznega
obdobja odobri izplačilo določenega števila viška ur, teh ur v naslednjem obdobju ni več mogoče upoštevati
kot višek, saj je bilo to izničeno z izplačilom dodatka. V takšnem primeru je potrebno v naslednjem obdobju
začeti ponovno s prenosom nič, saj izplačilo viška ur pomeni, da prenosa ur ni več, ker je višek ur saniran z
izplačilom. Tožena stranka meni, da sodišče ni pravilno ugotovilo dejanskega stanja viška ur, saj v primeru
izplačila navedenih ur ni mogoče več upoštevati kot viška, ki se prenaša v naslednje obdobje. Nadalje meni, da
je sodišče prve stopnje bistveno kršilo določbe postopka, ko je obravnavalo nesklepčno in nepopolno tožbo,
pri čemer je toženi stranki celo naložilo predložitev razpredelnic, iz katerih bi tožnik lahko povzel opravljene
ure. V skladu s 7. členom ZPP mora stranka navesti dejstva in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva
dokazujejo. Tožena stranka vztraja, da tožnik glede na to, da zatrjuje, da je vse ure opravil, tudi ve, katere ure
je opravil in kdaj jih je opravil, ter katero delo je v času nadur opravil. Tožnik glede na navedeno ni potreboval
nobenih razpredelnic in dodatnih dokazov s strani tožene stranke, da bi lahko naredil tožbo sklepčno in
popolno. Zaradi dejstva, ker so bile tožniku priznane tudi vse ure sindikalnega dela, za katere mu delodajalec
dela ni odrejal in mu jih je priznaval, bi moral tožnik tožbeni zahtevek ustrezno specificirati in opredeliti,
katero delo je kdaj opravil. Namesto, da bi sodišče pozvalo tožnika k popravi tožbe in njeni sklepčnosti, kot
nalaga 369. in 270. člen ZPP, je nesklepčno tožbo vročalo toženi stranki ter ji na naroku celo naložilo
predložitev listinske dokumentacije, kljub odsotnosti pogojev za edicijsko dolžnost na podlagi določil ZPP.
Namesto, da bi sodišče prve stopnje tožbeni zahtevek, kot je izhajal iz nesklepčne tožbe, zavrnilo brez
nadaljnje obravnave, je zaradi podanih bistvenih kršitev določb postopka vsebinsko obravnavalo, pri čemer je
v nasprotju z določili ZPP upoštevalo dejstva, ki jih je tožnik navajal po opravljenem prvem naroku glede
števila opravljenih ur in glede obdobja, v katerem naj bi bile te ure opravljene. Sodišče je tako kršilo prvi
odstavek 286. člena ZPP in zahtevku tožnika ugodilo na podlagi dejstev, ki jih je navajal po prvem naroku,
čeprav niso bili izpolnjeni pogoji po določbi četrtega odstavka 286. člena ZPP. Če stranka opravi določeno
delo tudi ve, kdaj ga je opravila in katero delo je opravila in nobenega razloga ni, da bi moral za zatrjevano
opravljeno delo delodajalec predlagati razpredelnice. Da je bil tožniku celo omogočen dostop do podatkov o
urah pa izhaja tudi razpredelnice, ki jo je predložil sam pred prvim narokom, kot tudi iz izpovedbe zaslišanih
prič. Nobenega razloga za to ni bilo, da bi sodišče upoštevalo navedbe tožnika, podane po prvem naroku, prav



tako ni bilo razloga, da sodišče toženi stranki naloži predložitev dodatnih dokazov. Ker je sodišče v nasprotju
s šestim odstavkom 286. člena ZPP glede dejstev, ki jih je tožnik navajal po prvem naroku, izvajalo tudi
dokaze, je dejansko stanje nepravilno ugotovljeno, posledično pa tudi zmotno uporabljeno materialno pravo in
je s tem tudi napačen izrek sodbe. Zmotno je tudi uporabljeno materialno pravo glede referenčnega obdobja,
saj bi moralo sodišče prve stopnje upoštevati posebno ureditev v 81. členu ZPol. Namen zakonodajalca je bil,
da se delovni čas za policiste uredi drugače kot za druge javne uslužbence, to pa izhaja tudi iz glasila A. št. ...
z dne 11. 10. 1994, saj so zakonsko določene naloge policije tako pomembne, da jih je treba opravljati
kadarkoli, omejuje jih le mesečno oz. letna delovna obveznost, nikakor pa ni bil namen delodajalca določiti
krajša referenčna obdobja. Tudi iz glasila A. št. ... z dne 23. 7. 1997 izhaja, da so drugačen položaj,
obveznosti, odgovornosti in pooblastila policistov realno dejstvo, zato morajo biti drugačne tudi pravice, ki iz
tega izhajajo. Zato bi moralo sodišče prve stopnje po stališču tožene stranke v pritožbi referenčno obdobje
upoštevati tako, da bi bila tožena stranka dolžna izravnavo opravljenih ur v okviru neenakomerno
opravljenega delovnega časa opraviti v okviru letne delovne obveznosti, torej v enem letu. Zaradi 81. člena
ZPol torej tožena stranka ni bila dolžna upoštevati šestmesečnega referenčnega obdobja iz sedmega odstavka
147. člena ZDR in drugega odstavka 8. člena Uredbe o delovnem času v organih državne uprave. Navedeno je
v skladu s petim odstavkom 158. člena ZDR, ki dopušča referenčno obdobje 12 mesecev za določene
povprečne delovne obveznosti in to celo na nivoju samo kolektivne pogodbe dejavnosti. Pri policiji so, glede
na specifičnosti njenega dela, izpolnjeni pogoji iz 5. odstavka 158. člena ZDR in sicer so podani objektivni
razlogi oz. razlogi organizacije dela, ki utemeljujejo 12 mesečno referenčno obdobje. To izkazuje tudi mnenje
Inšpektorata Republike Slovenije za delo št. ... z dne 14. 3. 2013. 

Tožnik je odgovoril na pritožbo tožene stranke, prerekal je navedbe iz pritožbe ter predlagal zavrnitev pritožbe
in v tem delu potrditev sodbe sodišča prve stopnje. 

Pritožba tožene stranke je delno utemeljena, pritožba tožnika ni utemeljena. 

V skladu z določilom drugega odstavka 350. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, s
spremembami; v nadaljevanju: ZPP) je pritožbeno sodišče preizkusilo izpodbijano sodbo v mejah razlogov, ki
so navedeni v pritožbah, pri tem pa je po uradni dolžnosti pazilo na bistvene kršitve določb pravdnega
postopka iz 1., 2., 3., 6., 7., 11. točke, razen glede obstoja in pravilnosti pooblastila za postopek pred sodiščem
prve stopnje, ter 12. in 14. točke drugega odstavka 339. člena tega zakona in na pravilno uporabo materialnega
prava. Pri tem preizkusu je ugotovilo, da sodišče prve stopnje ni kršilo določb pravdnega postopka, na katere
pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti in tistih, ki jih uveljavljata pritožbi, pravilno in popolno je
ugotovilo dejansko stanje, le deloma je nepravilno uporabilo materialno pravo in sicer glede zapadlosti
oziroma zamude plačila nadur, ki ostanejo po koncu posameznega referenčnega obdobja in glede odločitve o
stroških postopka. Sicer je sodba sodišča prve stopnje  materialnopravno pravilna. 

Sodišče prve stopnje ni storilo bistvenih kršitev določb postopka po prvem odstavku 339. člena ZPP s tem, ko
je na naroku dne 23. 5. 2013 s sklepom naložilo toženi stranki, da do 10. 6. 2013 sodišču na podoben način,
kot je to storila za obdobje od decembra 2007 do julija 2011, posreduje podatke tudi glede predhodnega
obdobja, torej za čas od junija 2006 do vključno novembra 2007, pa za čas od avgusta do decembra 2011.
Sodišče prve stopnje sicer toženi stranki ni smelo naložiti izdelave specifikacije, vendar pa je bila tožena
stranka dolžna predložiti vse podatke, na podlagi katerih bi lahko tožnik sam ugotovil število ur, ki jih je
opravil, kar je kasneje tudi storila s predložitvijo razporedov dela, zato ta sklep ni vplival na pravilnost in
zakonitost izpodbijane sodbe. Tožnik bi namreč  lahko na podlagi podatkov, ki jih je bila tožena stranka
dolžna predložiti, sam ugotovil število ur, ki presegajo polni delovni čas v posameznem referenčnem obdobju. 

Prav tako trditvena podlaga tožnika do konca prvega naroka zajema nadure, ki so se kasneje, po pridobitvi
podatkov iz razporedov dela, izkazale kot nadure oziroma ure, za katere tožnik upravičeno zahteva plačilo
dodatka v višini 30 %.  V pripravljalni vlogi z dne 21. 3. 2013 (druga pripravljalna vloga tožnika) je tožnik na
podlagi evidence, ki jo je do takrat že sam pridobil, za obdobje od decembra 2007 do decembra 2010 postavil
tožbeni zahtevek tako, da je za vsak posamezni mesec opredelil število nadur, ki naj jih tožena stranka plača



oz. plača dodatek v višini 30 %, za obdobje od 9. 6. 2006 do 31. 11. 2007, ter za obdobje od 1. 1. 2011 do 31.
12. 2011 pa je na podlagi podatkov, ki jih je takrat imel, sklepal, da je povprečno napravil 15 nadur v tekočem
mesecu ter tožbeni zahtevek tudi tako oblikoval, da je za ti dve obdobji uveljavljal 15 nadur mesečno.
Kasnejših navedb, ki so povezane s pridobitvijo podatkov iz evidenc dela, ter tudi iz preglednic, torej ni
mogoče šteti kot navedb glede katerih bi bil tožnik prekludiran v smislu 286. člena ZPP, ker bi bile podane po
koncu prvega naroka za glavno obravnavo, oziroma bi njihovo upoštevanje pomenilo bistveno kršitev določb
postopka. Zato niso utemeljene pritožbene navedbe tožene stranke, da je sodišče prve stopnje zmotno
ugotovilo dejansko stanje s tem, ko je izvajalo dokaze, ki temeljijo na prepozno zatrjevanih dejstvih.   

Prav tako ni podana bistvena kršitev določb postopka, ki naj bi jo sodišče prve stopnje storilo s tem, ko ni
tožnikove tožbe zavrglo kot nepopolne. Delavec mora  po 180. členu ZPP v tožbi postaviti jasen in določen
tožbeni zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev tako, da denarno terjatev opredeli konkretno po
višini, pri tem pa  navesti vsa dejstva glede nadur (število nadur po referenčnih obdobjih, višino urne postave,
...) oziroma v tožbenih navedbah predstaviti vsa dejstva, na katera opira svoj zahtevek. Če tožba ni popolna,
ker delavec ni navedel števila opravljenih nadur ter določno postavil zahtevka po višini, mu sodišče s sklepom
naloži, da tožbo popravi, pri čemer mu mora dati primeren rok, da to stori, tudi ob upoštevanju, da mora
delavec pridobiti podatke od delodajalca. Če delodajalec podatke delavcu ne izroči, lahko sodišče na delavčev
predlog zahteva od delodajalca predložitev takšnih podatkov v sodnem sporu. Vendar za delavca ni negativnih
posledic (v zvezi z dopustnostjo tožbe oziroma možnosti predlaganja pridobitve podatkov od tožene stranke v
sodnem postopku), če od delodajalca že pred vložitvijo tožbe ne zahteva izročitve podatkov (ki so pomembni
za oblikovanje tožbenega zahtevka). Ker je tožnik v sodnem postopku izkazal, da je toženo stranko dne 7. 11.
2011 z elektronsko pošto pozval (A7) k predložitvi podatkov, ki mu  jih le-ta ni izročila, je sodišče prve
stopnje ravnalo pravilno, ko tožbe ni zavrglo, temveč je šele po pridobitvi vseh evidenc dela za tožnika s
sklepom z dne 5. septembra 2013 sklenilo, da je tožnik dolžan v roku 20 dni popraviti in dopolniti tožbo tako,
da postavi jasen in določen tožbeni zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev tako, da denarno terjatev
opredeli konkretno po višini ter, da dopolni tožbene navedbe, na katere opira tožbeni zahtevek in tako
popravljeno in dopolnjeno tožbo predloži sodišču.

Tožnik je bil zaposlen pri toženi stranki do upokojitve kot višji policijski inšpektor na Policijski upravi B..
Opravljal je tudi delo predsednika območne enote sindikata C.. Najprej je vtoževal plačilo dodatka za nadure
za čas od 9. 6. 2006 dalje, kasneje je zahtevek časovno omejil do 31. 12. 2010, ko se je upokojil, in sicer za
tiste ure, ki jih je tožena stranka štela kot „plus ure“ in jih je v razporedih dela obravnavala tako, da je tožniku
pisala „prosto“. Ure so se torej po navedbah tožnika porabile tako, da je ure, ki jih je naredil preko mesečne
oziroma tedenske delovne obveznosti nadrejeni tožniku določil kot prosti dan oziroma prosto uro. Za te ure
mu tožena stranka ni plačala dodatka za nadurno delo, saj je štela, da je do dodatka za nadurno delo upravičen
le v primeru, ko je nadurno delo odrejeno s pisno odredbo, v skladu s 147. členom Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, s spremembami; ZDR). V teku postopka so se izpostavila nekatera
pravna vprašanja in sicer vprašanje referenčnega obdobja,  plačila prostih ur v višini, kot to velja za nadure,
vprašanje oškodovanja delavcev, ki jim je odrejena prosta ura oziroma imajo prosto, takrat ko bi hoteli delati
in s tem njihovo oškodovanje v smislu, da za tisti mesec, ko se koristijo ure, prejmejo  manjšo plačo iz naslova
dodatkov za izmensko delo, za delo v nedeljo, ponoči, ob praznikih. Stališče tožnika je, da tožena stranka ne
more sama, brez soglasja delavca, določati prostih ur oziroma o tem lahko odloča le delavec sam. Nadalje se je
kot pravno vprašanje v postopku izpostavilo vprašanje zastaranja nadur v primeru referenčnih obdobij,
časovnega trajanja referenčnih obdobij, ki se nanašajo na delo v policiji (4, 6 ali 12 mesecev), upoštevanja ur,
ki so določene iz kvote ur za opravljanje dela sindikalnega zaupnika, ter vprašanje edicijske dolžnosti tožene
stranke v individualnem delovnem sporu glede posredovanja podatkov iz evidenc o opravljenih urah delavcev,
glede razporedov dela, glede porabe oziroma kompenzacije plus ur ter glede vprašanja dostopnosti tožnika do
teh podatkov pri toženi stranki in s tem povezanega trditvenega in dokaznega bremena ter prekluzije glede
navajanja novih dejstev po pridobitvi teh podatkov. 

Tožnik je najprej uveljavljal plačilo dodatka za nadurno delo za tiste ure, ki jih je tožena stranka določila kot
prosto uro v višini 30 % urne postavke, zatem pa je tožbeni zahtevek spremenil tako, da ni zahteval le dodatka



v višini 30 %, temveč plačilo celotne nadure (130 %), kljub temu, da je koristil ure, ki jih je opravil, saj je štel,
da je zaradi tega, ko proti svoji volji ni opravljal dela, oškodovan, ter da bi mu tožena stranka morala
zagotavljati delo, opravljene ure pa plačati kot nadure. Sodišče prve stopnje je delno ugodilo tožbenemu
zahtevku ter zavzelo naslednja stališča:

        - referenčno obdobje v policiji je enako referenčnemu obdobju po splošnih predpisih po ZDR (147. člen),
torej šest mesecev oziroma v koledarskem letu od 1. 1. do 30. 6. in od 1. 7. do 31. 12. Posledično to pomeni,
da vsi viški ur, ki presegajo polni delovni čas in ki ostanejo na koncu referenčnega obdobja, pomenijo nadure;

        - če delavec izrabi „plus“ ure, ne glede na to, ali se s tem strinja ali ne, ni upravičen do plačila
nadomestila plače v višini 130 % (do plačila celotne nadure), temveč le do dodatka za nadurno delo v višini 30
% urne postavke. Sodišče prve stopnje je štelo, da je s tem, ko je delal preko polne delovne obveznosti,
dejansko opravil nadure, kljub temu, da te niso bile pisno odrejene, ter da skladno s sodno prakso Vrhovnega
sodišča RS za priznanje plačila nadur niti ni pomembno, da so le-te pisno odrejene;

        - v konkretni zadevi ima referenčno obdobje od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 za posledico, da je nastopilo
zastaranje za nadure na koncu tega referenčnega obdobja šele po poteku tega obdobja. Ker je bil plačilni dan
pri toženi stranki 5. 7. 2006, tožba pa je vložena 4. 7. 2011, glavnica za to referenčno obdobje ni zastarala.
Zastarale pa so zakonske zamudne obresti (3 letni zastaralni rok), kar je tožena stranka uveljavljala v
postopku;

        - upoštevanje nadur oz. ur, ki jih ima tožnik po KP oziroma dogovoru med toženo stranko in sindikatu C.
pravico izrabiti zaradi svoje funkcije v C., se šteje kot redna delovna obveznost ter se ravno tako upošteva pri
številu ur, ki jih delavec opravi v tekočem mesecu oziroma v referenčnem obdobju. Zato ni bistveno ali so bile
sporočene v naprej ali pa naknadno (zaradi upoštevanja teh ur pri pripravi dnevnega oziroma tedenskega
razporeda dela tožnika), prav tako tudi ni bistveno, da ne gre za delo, ki bi ga tožnik dejansko opravil, saj se
šteje v delovno obveznost;

        - neutemeljeno je stališče tožene stranke, da referenčno obdobje v policiji traja 12 mesecev, saj je to v
nasprotju z ZDR kot tudi z ureditvijo EU. V času postopka je bil sklenjen stavkovni sporazum med Vlado
Republike Slovenije, MNZ, Policijo in sindikatom C. z dne 30. 7. 2013, s katerim se je delodajalec v 15. točki
sporazuma za vnaprej zavezal, da bo uslužbencu, ki ima neenakomerno razporejen delovni čas oz. začasno
prerazporejen delovni čas ter ima v posameznem referenčnem obdobju presežek ur, ta presežek ur obračunal
kot delo preko polnega delovnega časa. Vendar pa je sodišče prve stopnje tak sporazum štelo (le) kot dodatno
okoliščino, ki kaže na utemeljenost tožbenega zahtevka, saj je v tem sporazumu določeno še, da se lahko
uslužbenec in delodajalec v 10 dneh po poteku referenčnega obdobja dogovorita, da uslužbenec v dveh
mesecih po poteku referenčnega obdobja koristi presežek ur in v tem primeru se za presežek ur obračunava
dodatek za delo preko polnega delovnega časa.

Na podlagi takšnih stališč je sodišče prve stopnje delno ugodilo tožbenemu zahtevku tožnika ter mu prisodilo
razliko v plači iz naslova dodatka za nadure za tiste ure, ki so po poteku referenčnega obdobja predstavljale
višek ur nad delovno obveznostjo.   

Pritožbeno sodišče se načeloma strinja s stališči, ki jih je zavzelo sodišče prve stopnje, razen glede zapadlosti
v plačilo za nadure, ki se ugotovijo po preteku referenčnega obdobja ter v zvezi s pritožbama dodaja:

Po določbi petega odstavka 147. člena ZDR polni delovni čas pri enakomerni razporeditvi ne sme biti



razporejen na manj kot štiri dni v tednu. V skladu s šestim odstavkom 147. člena ZDR je lahko delovni čas
neenakomerno razporejen zaradi narave ali organizacije dela ali potreb uporabnikov. Pri neenakomerni
razporeditvi ter začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa, delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na
teden. V skladu s sedmim odstavkom 147. člena ZDR se pri neenakomerni razporeditvi ter začasni
prerazporeditvi delovnega časa upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne
sme biti daljše od šest mesecev.

Med strankama ni sporno, da je tožnik delal v t.i. „ruskem turnusu“ oziroma izmeni. Tožena stranka je v svoji
pripravljalni vlogi z dne 25. 3. 2013 pojasnila, da traja delovna izmena po razporedu po 12 ur, praviloma se
dela en dan dnevno, drugi dan nočno izmeno, potem pa je delavec dva dni prost. Pritožbeno sodišče ugotavlja,
da tak turnus pomeni, da  je delovni čas razporejen tako, da teoretično ni mogoče doseči, da bi bil delovni čas
konstantno razporejen tako, da bi delavec vsak teden delal vsaj štirih dni, saj v daljšem obdobju (nekaj tednov)
dva prosta dneva nujno pomenita, da delavec dela le tri dni v tednu. To potrjujejo tudi podatki iz obsežne
listinske dokumentacije v spisu (razporedi dela - B17). Zato tak turnus, glede na določbo petega odstavka 147.
člena ZDR pomeni, da je delovni čas neenakomerno razporejen. Če je ob koncu referenčnega obdobja
ugotovljeno, da je delavec delal več kot je polni delovni čas, se delo, ki presega polni delovni čas, šteje kot
delo preko polnega delovnega časa.(1)

Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih
organizacije delovnega časa

           v 16. členu (referenčna obdobja) določa, da države članice lahko določijo: (a) za uporabo člena 5
(tedenski počitek) referenčno obdobje, ki ni daljše od 14 dni; (b) za uporabo člena 6 (najdaljši tedenski delovni
čas) referenčno obdobje, ki ni daljše od štirih mesecev. Plačan letni dopust, dodeljen skladno s členom 7 in
odsotnost zaradi bolezni nista vključena in ne štejeta pri izračunu povprečja; (c) za uporabo člena 8 (dolžina
nočnega dela) referenčno obdobje, določeno po posvetu s socialnimi partnerji ali s kolektivnimi pogodbami ali
sporazumi, sklenjenimi med socialnimi partnerji na državni ali regionalni ravni. Če minimalni tedenski
počitek 24 ur, kakor ga zahteva člen 5, sovpada z referenčnim obdobjem, ta počitek ni vključen v izračun
povprečja. V skladu s členom 

            19 (Omejitve odstopanj od referenčnih obdobij) referenčno obdobje, zaradi možnosti odstopanja od
člena 16(b), predvidene v členu 17(3) in členu 18,  ne sme preseči šestih mesecev. Vendar pa imajo države
članice skladno s splošnimi načeli varovanja zdravja in varnosti delavcev možnost, da iz objektivnih ali
tehničnih razlogov ali razlogov, povezanih z organizacijo dela, kolektivnimi pogodbami ali sporazumi,
sklenjenimi med socialnimi partnerji, določijo referenčna obdobja, ki v nobenem primeru ne presegajo
dvanajstih mesecev. 

Ureditev v sedmem odstavku 147. člena ZDR določa splošno šestmesečno referenčno obdobje. Zmotno je
stališče tožene stranke, da 81. oziroma 82. člen Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/1998 in naslednji;
ZPol), ki je veljal v spornem obdobju, utemeljuje sklepanje, da za delavce Policije velja 12 mesečno
referenčno obdobje. V spornem obdobju namreč ni bila sklenjena kolektivna pogodba, ki bi to dovoljevala,
ZPol pa v 81. členu, na katerega se sklicuje tožena stranka, določa delo v neenakomernem delovnem času kot
enega izmed posebnih delovnih pogojev, ki so jih delavci policije dolžni opravljati, kadar je to potrebno za
izvajanje z zakonom določenih nalog. Za obravnavano zadevo je torej relevantna ureditev v ZDR, ki je
referenčno obdobje določila v trajanju 6 mesecev, izjemoma, le s soglasjem na podlagi KP, do 12 mesecev,
česar pa ni mogoče določiti enostransko z odločitvijo delodajalca. S tem v zvezi je neutemeljeno sklicevanje
pritožbe tožene stranke na zakonodajno gradivo (glasilo A.) pri sprejemanju ZPol, saj ne utemeljujejo
drugačne odločitve od izpodbijane. Pravilno je tudi stališče sodišča prve stopnje, da se referenčno obdobje za
vse delavce policije upošteva enako in sicer se 6 mesečna polletna obdobja prekrivajo s koledarskimi polletji
(od 1.1. do 30. 6. in 1. 7. do 31. 12.). Ker ure, ki po koncu referenčnega obdobja presegajo redno delovno



obveznost predstavljajo delo preko polnega delovnega časa, niso utemeljene pritožbene navedbe tožene
stranke, da se lahko kot nadure štejejo le tiste ure, ki jih delodajalec pisno odredi. Tudi sicer je sodišče prve
stopnje pri priznanju nadur pravilno upoštevalo, da po sodni praksi Vrhovnega sodišča RS delavcu pripada
plačilo za nadurno delo, če je delo preko polnega delovnega časa opravil z vednostjo in po naročilu
nadrejenega (npr. sodba in sklep opr. št. VIII Ips 111/2012 z dne 18. 9. 2012 in sodba opr. št. VIII Ips
288/2008 z dne 25. 1. 2010).

Po določbi 5. alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
56/2002 s spremembami; ZSPJS) pripada j

          avnim uslužbencem za delo v delovnem času, ki je zanje manj ugoden, dodatek za delo preko polnega
delovnega časa. Po določbi petega odstavka 32. člena ZSPJS se višina dodatkov iz tega člena za javne
uslužbence določi s kolektivno pogodbo za javni sektor. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS,
št. 57/2008 s spremembami; KPJS) v prvem odstavku 45. člena določa, da dodatek za delo preko polnega
delovnega časa znaša 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. Ker se del tožbenega zahtevka
nanaša na čas pred uveljavitvijo novega plačnega sistema po ZSPJS in KPJS, torej na čas pred 1. 1. 2008, se
po določbi šestega odstavka 52. člena ZSPJS do začetka izplačila plač ZSPJS javnim uslužbencem izplačujejo
plače po predpisih in kolektivnih pogodbah, veljavnih do uveljavitve tega zakona, torej po 

            Zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 18/94; ZRPJZ) oziroma po Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 18/1991-I, s spremembami;  Kpnd), ki je v delu, ki določa dodatke, veljala do uveljavitve
KPJS. Po določbi 6. alineje drugega odstavka 38. člena Kpnd je dodatek za delo preko polnega delovnega časa
tudi v tem obdobju znašal 30 % osnovne plače delavca za polni delovni čas, oziroma ustrezne urne postavke.
Zaradi 

navedenega je sodišče prve stopnje tožniku utemeljeno prisodilo dodatek za nadurno delo v višini 30 % urne
postavke osnovne plače, pri čemer je pravilno ugotovilo število ur, ki so bile ugotovljene po koncu vsakega
referenčnega obdobja. S tem v zvezi pritožba tožene stranke neutemeljeno navaja, da bi moralo sodišče prve
stopnje upoštevati kot izhodišče za prvo referenčno obdobje v letu 2006 nič ur (ker naj bi se višek ur prenesel
iz obdobja, v katerem je plačilo nadur že zastaralo) ter tudi pri nadaljnjih urah izhajati iz tega izhodišča. To ni
pravilno, saj je bistveno le, koliko ur je ostalo po koncu prvega referenčnega obdobja v letu 2006, in ni
bistveno, od kdaj naj bi se te ure „prenašale“. Posledično to pomeni, da je pravilno stališče sodišča prve
stopnje, da za to referenčno obdobje (od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006) ni nastopil 5 letni zastaralni rok. 

Neutemeljena pa je tudi pritožba tožnika, ki se zavzema za plačilo celotne nadure, torej v višini 130 % urne
postavke. Za tako zavzemanje ni pravne podlage, saj bi priznanje celotnega vtoževanega zneska nadure, ob
tem, da je tožnik te ure dejansko izkoristil, pomenilo neupravičeno obogatitev. Tožnik svoj zahtevek
neutemeljeno opira na določbo 41. člena ZDR, ki določa obveznost delodajalca delavcu zagotavljati delo. V
tej zadevi namreč ne gre za vprašanje nezagotavljanja dela, temveč za razporeditve delovnega časa, pri
katerem delavec zaradi izravnave znotraj referenčnega obdobja izkoristi opravljene ure kot proste ure. Tako
odrejenih prostih ur pa ni mogoče šteti za nezagotavljanje dela, tudi če delavec zaradi tega prejme nižjo plačo,
ker za čas, ko mu je odrejena izraba ur kot prostih ur, ne prejme nekaterih dodatkov (npr. za nočno delo, za
delo ob nedeljah in praznikih). S tem v zvezi je tudi neutemeljeno sklicevanje pritožbe tožnika na določbo
drugega odstavka 19. člena Uredbe o delovnem času v organih državne uprave (

Uradni list RS, št.  115/2007, 122/2007 - popr.), ki določa, da se  opravljeno nadurno delo javnemu uslužbencu
izplača ob mesečni plači. 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. Proste ure je lahko določala tožena stranka sama brez soglasja tožnika, ter
zaradi tega tožnik ni upravičen do plačila celotne nadure. 

Pritožba tožnika tudi neutemeljeno izpodbija višino dodatka za nadurno delo, ki jo je uporabilo sodišče prve
stopnje. Svojo odločitev je oprlo na podatke, ki jih je predložila tožena stranka, tožnik pa ni predložil svojega
izračuna. Zmotno je razlogovanje tožnika, da bi moral dodatek znašati 30 % višine bruto urne postavke za
naduro, saj ne upošteva, da se pri dodatku višina določi od osnovne plače, brez upoštevanja dodatkov. Zato
pritožbeno sodišče sprejema izračun, ki temelji na podatkih o višini dodatka, ki jih je predložila tožena
stranka, tožnik pa tem podatkom ni argumentirano nasprotoval. 

Zmotno pa je stališče sodišča prve stopnje, da nadure zapadejo v plačilo že pri plači za zadnji mesec
referenčnega obdobja in da takrat začne teči zastaranje. Zastaranje za plačilo nadur oziroma presežka ur začne
teči po zapadlosti plače v naslednjem mesecu po izteku referenčnega obdobja, saj se šteje, da so nadure nastale
prvi dan po preteku referenčnega obdobja (primer: za referenčno obdobje od 1. 1. do 30. 6. pri zapadlosti plače
za julij, torej 5. 8.). Ker je v tem delu sodišče prve stopnje pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje, le
zmotno uporabilo materialno pravo, je sodišče druge stopnje pritožbi tožene stranke v tem delu ugodilo ter
sodbo delno spremenilo v četrti, peti, šesti in sedmi alineji točke I izreka tako, da je spremenilo datume
zapadlosti, kot je to razvidno iz izreka te sodbe (5. alineja 358. člena ZPP).  

Sodišče prve stopnje je deloma zmotno odločilo o stroških postopka s tem, ko je odločilo, da vsaka stranka
sama krije svoje stroške postopka. Tožnik je namreč uspel z zahtevkom v višini 503,98 EUR, vtoževal pa je
po zadnji modifikaciji tožbenega zahtevka z dne 7. 11. 2013 skupaj 2.753,26 EUR. Tožnikov uspeh torej
znaša 18,30 %. Tožnik je po Zakonu o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) upravičen do nagrade za
postopek v višini 206,70 EUR (pcto v tožbi 4.000,0 EUR, višina nagrade s količnikom 1,0 je 159 EUR,
količnik 1,3 po tar. št. 3100), do  nagrade za narok 190,80 EUR (tar. št. 3102), ter do 22% DDV in materialnih
stroškov v znesku 20,00 EUR (tar. št. 6002), kar skupaj znaša 509,35 EUR. Do enake nagrade za postopek in
narok ter materialne stroške je upravičena tudi tožena stranka, torej v skupni višini 417,50 EUR, čeprav je za
postopek zahtevala 254,50 EUR in za narok 234,00 EUR. Ob upoštevanju uspeha (18,30 %) je tožnik
upravičen do nagrade v višini 93,21 EUR, tožena stranka pa (ob 81,70 % uspehu) v višini 341,09 EUR. Po
pobotanju je tožnik dolžan povrniti toženi stranki stroške postopka v višini 247,88 EUR. V zvezi s pritožbo
tožnika zoper odločitev o stroških postopka pa pritožbeno sodišče dodaja, da ni podlage za drugačno odločitev
o stroških postopka in da okoliščine, na katere se sklicuje pritožba tožnika (npr. večletno prikrajšanje tožnika
pri izplačilu nadur, neupoštevanje referenčnega obdobja) ni relevantno, prav tako pa tožnik neutemeljeno
navaja, da je v celoti uspel po temelju.     

Zaradi vsega navedenega je pritožbeno sodišče deloma ugodilo pritožbi tožene stranke in izpodbijano sodbo
delno spremenilo glede odločitve o datumih zapadlosti oziroma zamude tožene stranke pri izplačilu prisojenih
zneskov nadur, v preostalem pa pritožbo tožene stranke in v celoti pritožbo tožnika zavrnilo in potrdilo
nespremenjeni del sodbe sodišča prve stopnje (353. člen ZPP), saj niso podani niti v pritožbah zatrjevani
razlogi niti tisti, na katere mora pritožbeno sodišče paziti po uradni dolžnosti. Do ostalih pritožbenih navedb se
sodišče druge stopnje ni opredelilo, saj niso pravno odločilne (360. člen ZPP).

Delni uspeh v pritožbenem postopku ni bistveno vplival na uspeh tožene stranke, tožnik pa s pritožbo ni uspel
niti delno, zato je pritožbeno sodišče odločilo, da vsaka stranka sama krije svoje stroške pritožbe (prvi
odstavek 165. člena ZPP v zvezi s 154. členom ZPP). Odgovor na pritožbo ni prispeval k večji razjasnitvi
stvari, zato tožnik sam krije svoje stroške odgovora na pritožbo (155. člen ZPP).

---.---

Op. št. (1): glej komentar k 147. členu ZDR v: Barbara Kresal, Katarina Kresal Šoltes, Darja Senčur Peček:
Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem in stvarnim kazalom, Založniška hiša Primath d.o.o., Ljubljana,
2002, str. 545.
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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

Podpisnik: Bizjak Milos 2452076
Izdajatelj: simod-ca-restricted
Številka certifikata: 47F4978D
Potek veljavnosti: 22.09.2017
Čas podpisa: 20.03.2015 14:57
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– SGS,
– GŠSV. 



 
 

 
 

Sindikat vojakov Slovenije 
 

p.p. 56 
 

2310 Slovenska Bistrica  
Za koga, 

 

za Slovenijo  
 

 

 
 

       

 

European  Organisation  

of Military Associations 

Številka: GŠSV 24/1 
Datum:   24. 2. 2015 
 
načelnika Generalštaba SV 
dr. Andrej Osterman, generalmajor 
 
Zadeva: Pričakovanja Sindikata vojakov Slovenije z zahtevo po delnem preklicu ukaza  

 in posredovanje podatkov o tožbah policistov 
 

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. 

Digitally signed by GVIDO NOVAK
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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;



Stran 4486 / Št. 41 / 6. 6. 2014 Uradni list Republike Slovenije

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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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 
 

Niso točne trditve omenjenega sindikata, da je načelnik izdal 
nesprejemljivi ukaz zaradi nezakonitega enostranskega odrejanja 
pospešenega koriščenja nadur. 

Načelnik je izdal ukaz o ureditvi stanja prerazporejenih delovnih ur, ki ne 
ureja koriščenja nadur, ne ureja plačila nadur in ne opredeljuje 
referenčnega obdobja. V ukazu je povzeto stanje prerazporejenih ur, ki so 
bile opravljene v različnem časovnem obdobju, v večini primerov pa so 
bile evidentirane pred letom 2015. V Slovenski vojski premakljive in 
prerazporejene ure ločeno evidentiramo od leta 2010. V tem obdobju je 
zaradi različnih obveznosti in nalog, skupno število prerazporejenih 
delovnih ur neprestano naraščalo, določeno število prerazporejenih 
delovnih ur ni bilo izkoriščenih. 

V Slovenski vojski s 1. 3. 2015 uvajamo tekoče spremljanje in koriščenje 
odrejenih prerazporejenih delovnih ur tako, da bodo ure izkoriščene 
najkasneje v roku šestih mesecev od njihovega nastanka. Nadrejeni so 
odgovorni za zagotavljanje sprotnega koriščenja prerazporejenih ur v 
zakonsko predpisanih šestih mesecih. Vzporedno s sprotnim koriščenjem 
novo nastalih presežnih ur, pa morajo nadrejeni zagotoviti pospešeno 
koriščenje ur nastalih v preteklosti. 

Presežek delovnih ur se lahko izkoristi kot proste ure v času obvezne 
prisotnosti na delovnem mestu ali kot proste dni, vendar tako, da s tem ni 
ogroženo izvajanje nalog (218. točka Pravil službe v Slovensko vojski). 
Nadrejeni v okviru organizacije dela odredi koriščenje prerazporejenih 
delovnih ur, kar pomeni, da o koriščenju le teh ne more odločati 
posameznik, lahko pa prosi nadrejenega za koriščenje. Zaradi navedenega 
je načelnik Generalštaba Slovenske vojske izdal ukaz o ureditvi stanja 
prerazporejenih ur v Slovenski vojski. V ukazu je opredelil tudi, da se do 
31. 12. 2015 zagotovi koriščenje prerazporejenih delovnih ur.  

V Slovenski vojski se zavedamo nastale situacije in zato jo urejamo s tem 
ukazom. 
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 Priloga J 
k Programu dela SV 

LETNI RAZPORED DELA V SLOVENSKI VOJSKI  
ZA KOLEDARSKI LETI 2015 IN 2016 

 
1. Delovni čas: 

Za pripadnike SV se določi premakljiv začetek in konec delovnega časa (v nadaljnjem besedilu: premakljiv 
delovni čas), in sicer z začetkom delovnega časa med 7. in 9. uro in koncem delovnega časa med 15. in 17.30 
uro oziroma v petek med 14.30 in 16.30. Za pripadnike SV se določi čas obvezne prisotnosti na delovnem 
mestu med 9. in 15. uro oziroma v petek med 9. in 14.30. 
Poveljnik bataljona njemu enake ali višje enote zaradi potreb službe trajno ali začasno pisno določi uro 
obveznega prihoda na delo ali odhoda z dela (v nadaljnjem besedilu: nepremakljiv delovni čas).  
 

2. Delovna obveza: 
V letu 2015 je delovna obveznost 2.088 ur oziroma 261 delovnih dni. Tedenska delovna obveznost znaša 40 
ur (praviloma 8 ur dnevno od ponedeljka do petka). 
Dela prosti dnevi: sobote, nedelje in državni prazniki, ki so dela prosti dnevi in se upoštevajo v delovno 
obvezo za pripadnike, ki ne delajo po razporedih:  

DATUM PRAZNIK DATUM PRAZNIK 

1. 1. 2015 četrtek Novo leto 1. 1. 2016  petek Novo leto 

6. 4. 2015 ponedeljek Velikonočni ponedeljek 8. 2. 2016 ponedeljek Prešernov dan 

27. 4. 2015 ponedeljek Dan boja proti okupatorju 28. 3. 2016 ponedeljek Velikonočni ponedeljek 

1. 5. 2015 petek Praznik dela 27. 4. 2016 sreda Dan boja proti okupatorju 

25. 6. 2015 četrtek Dan državnosti  2. 1. 2016 ponedeljek Praznik dela 

25. 12. 2015 petek Božič 15. 8. 2016 sreda Marijino vnebovzetje  

  31. 10. 2016 ponedeljek Dan reformacije 

  1. 11. 2016 torek Dan spomina na mrtve 

  26. 12. 2016 ponedeljek Dan samostojnosti in 
enotnosti 

6 delovnih dni 2015  Od skupno 13 9 delovnih dni 2016 Od skupno 13 

 
Letni dopust: Pripadnik izkoristi letni dopust v trajanju, kot  izhaja iz sklepa o letnem dopustu.  
Glavno obdobje za načrtovanje dopustov v SV je praviloma v času od 15. junija do  31. avgusta ter zadnji 
teden decembra.  
Pripadnik lahko en dan letnega dopusta izrabi na tisti dan, ki ga sam določi, prav tako imajo starši 
šoloobveznih otrok pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic v kolikor to ne bi 
resneje ogrozilo delovnih procesov. Termine in organizacijo dela v tem času določajo pristojni poveljniki enot. 
 
Odmor: Za polni delovni čas pripadniku pripada 30 minut odmora za malico. Ob prerazporejenem delovnem 
času je odmor sorazmerno daljši (npr. 12 ur – 45 minut).  Pripadnikom, ki delajo krajši delovni čas, vendar več 
kot 4 ure dnevno, pripada pravica do odmora za malico med delovnim časom, ki je v sorazmerju z dolžino 
dela.  

3. Začasna prerazporeditev delovnega časa 
Poveljnik bataljona, njemu enake ali višje enote lahko začasno prerazporedi delovni čas pripadnikom SV iz 
naslednjih razlogov: 

 če je potrebno delo opraviti brez prekinitve oziroma do določenega dne ali v določenem roku; 

 če gre za dela v izjemnih okoliščinah; 

 če to zahteva boljše izkoriščanje delovnih sredstev oziroma zaradi smotrnejše izrabe delovnega časa; 

 zaradi koriščenja presežnih ur; 

 če gre za delo izven premakljivega oziroma nepremakljivega delovnega časa. 
Z začasno prerazporeditvijo delovnega časa se lahko določi le nepremakljiv delovni čas. Začasna 
prerazporeditev delovnega časa se lahko odredi tudi izven časa obvezne prisotnosti na delovnem mestu. 
Presežki ur začasne prerazporeditve se koristijo v šestih mesecih od njihovega nastanka. 
Naraščanje obremenitev je v mesecih od aprila do junija in od septembra do oktobra, obdobje razbremenitev je 
v času od januarja do marca, od julija do avgusta in od novembra do decembra. 

Večje vaje 2015 Namen Čas Država Nosilna enota 

JADRANSKI UDAR Usmerjanje združenega ognja Junij SLO 15. PVL 

TAKOJŠNJI ODZIV Povezovanje September SLO 1. BR 

TRIDENT JUNCTURE Osrednja vaja NATA Oktober Evropa SV 

173. ABCT, več aktivnosti Skupno usposabljanje, povezljivost Januar - December SLO 1. BR, LOGBR 

Usposabljanje BBSK Priprava modulov  Januar - December SLO 1. BR 

Oborožene sile VB, več 
aktivnosti 

Skupno usposabljanje  Junij, September, 
November 

SLO 1. BR 
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4. Neenakomerna razporeditev delovnega časa  
V Slovenski vojski se za delo v izmenah šteje opravljanje nalog, ki imajo določen nepremakljiv delovni čas in 
se opravljajo neprekinjeno v dvanajsturnih izmenah po določenem vzorcu (npr. dopoldan – popoldan – ponoči) 
in sicer: stalne dežurne službe, intervencijske patrulje vojaške policije in organi varovanja objektov, ki so v 
uporabi MORS. 
Za delo v izmenah se šteje tudi opravljanje nalog, ki imajo določen nepremakljiv delovni čas in se opravljajo v 
osemurnih izmenah po določenem vzorcu dopoldan – popoldan ali dopoldan – popoldan – ponoči in sicer: delo 
v recepcijskih službah, delo v kurilnicah, delo v kuhinjah in delo v športni dvorani. Presežki ur nastali v 
neenakomerni razporeditvi se koristijo v šestih mesecih od njihovega nastanka. 
Delo v popoldanskem in nočnem času (nočno delo) se šteje delo med 23. in 6. uro naslednjega dne. V 
primeru, ko je z razporeditvijo delovnega časa določena delovna izmena, se za nočno delo šteje osem 
nepretrganih ur v času med 22. in 7. uro zjutraj. Za delo v popoldanskem času se šteje čas med 14. in 22. uro. 
Razporeditev in pogoje za začasno razporeditev delovnega časa določa načelnik Generalštaba SV. O delu v 
neenakomerno razporejenem delovnem času odloča poveljnik bataljona, njemu enake ali višje enote v skladu 
s potrebami in razmerami. 
 

5. Odrejanje dela preko polnega delovnega časa (nadurno delo)*  
Nadurno delo (največ 20 ur na teden oziroma 80 ur na mesec)  se odreja zaradi izvrševanje nalog ali del, ki so 
nujna ali jih je treba opraviti v določenem času, kot so: 

 izjemno povečan obseg dela, 

 če je treba nadaljevati delovni ali drug proces, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za 
življenje in zdravje moštva oziroma tretjih oseb,  

 če je nujno, da se odvrne okvara na vojaški opremi ali sredstvih, ki bi povzročila zastoj v opravljanju 
posameznih dejavnosti, služb ali sistemov,  

 če je treba zagotoviti varnost moštva, vojaškega prometa in premoženja, 

 v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih. 
O delu preko polnega delovnega časa odloča poveljnik bataljona, njemu enake ali višje enote v skladu s 
potrebami in razmerami. 
*V kolikor pogoji dopuščajo se pred uvedbo nadurnega dela uporabita instituta neenakomerno razporejenega delovnega časa in začasno prerazporejenega 
delovnega časa. 

 
6. Pripravljenost za delo 

Pripadnikom pripada nadomestilo pripravljenosti za delo na delovnem mestu, na določenem kraju ali na domu 
v času, ko so odrejeni na naloge: 

 dežurstva, če ta trajajo več kot 12 ur dnevno, 

 stražarske službe, če trajajo več kot 12 ur dnevno, 

 v času celodnevnega ali večdnevnega usposabljanja, vaj in terenskega dela, ko pripadniki izven časa 
rednega dela bivajo na določenem kraju in so hkrati pripravljeni da bodo pričeli z delom ob nastopu 
vnaprej določenih dogodkov, 

 v primeru izvajanja drugih nalog, ko niso dejansko angažirani na delih in nalogah skladno s 97.e 
členom ZObr, ko je za njihovo izvedbo nujno potrebna pripravljenost za delo in so te naloge določene 
z akti za izvedbo ukrepov pripravljenosti. 

Za nujne in neodložljive naloge, ko je za njihovo izvedbo lahko nujno potrebna pripravljenost za delo, štejejo: 

 odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, 

 prenos in izvajanje ukrepov pripravljenosti, 

 sprejem in izvajanje nalog po ukrepih inšpekcije, 

 izvedba ukrepov povišane pripravljenosti in ob alarmih, 

 preiskava kaznivih dejanj in dogodkov ob težkih posledicah, 

 nujna zdravstvena in psihološka pomoč ter evakuacija obolelih, 

 izvedba izvleke in evakuacije MS, 

 odstranjevanje neeksplodiranih eksplozivnih teles, 

 naloge podpore države gostiteljice na ozemlju RS. 
Pripravljenost za delo na osnovi aktov odreja poveljnik bataljona, njemu enake ali višje enote. 

 
7. Varovanje, intervencijske skupine – stalne naloge  

Za pripadnike SV, razporejene na varovanje objektov ali v intervencijske skupine, delovna obveza traja največ 
7 dni (12 urna delovna obveza in 12 ur pripravljenosti) v deljenem delovnem času. Presežke ur pripadniki 
koristijo v dneh pred in po razporeditvi. Varovanje (VNS) in stalne dežurne službe se izvajajo po 12 ur kot 
izmensko delo (varovanje; od 6. do 18. ure, od 18. do 6. ure in dežurstvo od 8. do 20. ure, od 20. do 8. ure). 
Presežek ur preko redne delovne obveznosti se koristi praviloma v istem oziroma naslednjem mesecu. 
Opomba: varovanje objektov se izvaja z VNS v vojašnicah v 12 urnih izmenah, na posameznih objektih pa v obliki večdnevnega zaporednega opravljanja 
dolžnosti. 



Judikat Vrhovnega sodišča RS 

VS Sodba VIII Ips 302/2002 

Odločitev z dne: 23.9.2003  

 

Jedro: 

Odredba o imenovanju na vojaško dolžnost kot akt vodenja (in poveljevanja) vojske ni akt, 

zoper katerega je dopustno sodno varstvo v delovnem sporu. Gre za povsem vojaški akt, ki 

ima le posreden vpliv tudi na delovno pravni položaj vojaške osebe.  

 

 

Izrek:  

Revizija se zavrne.  

 

Obrazložitev: 

Sodišče prve stopnje je razveljavilo odredbo Ministrstva (pravilno Ministra) za obrambo, s katero 

je bil tožnik imenovan za poveljnika vojaške enote. Razveljavilo je tudi odločbo o zavrnitvi 

tožnikove zahteve za varstvo pravic zoper to odredbo. Štelo je, da gre za akta o razporeditvi, zato 

je presojalo njuno skladnost s splošnimi in posebnimi predpisi, ki urejajo delovnopravni položaj 

vojaških oseb. 

Sodišče druge stopnje je pritožbi tožene stranke ugodilo in je sodbo sodišča prve stopnje tako 

spremenilo, da je tožbeni zahtevek zavrnilo. Navedlo je, da zoper odredbo o imenovanju delovni 

spor ni dopusten, kolikor pa ima odredba tudi delovnopravne učinke (elemente), je zahtevek 

utemeljen. S sporno odredbo se tožnikov delovnopravni status v primerjavi s prejšnjim ni 

poslabšal in ni bil razporejen na delovno mesto, ki ne ustreza stopnji njegove izobrazbe za poklic 

oficirja. 

Zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji, je tožeča stranka vložila revizijo zaradi 

zmotne uporabe materialnega prava. Navaja, da se z odločitvijo sodišča druge stopnje ne strinja. 

Tožnik je po poklicu pilot in hkrati tudi oficir, ne pa zgolj oficir. Njegova razporeditev bi bila 

ustrezna, če bi bil le oficir, tako pa ni. 

Sodišče druge stopnje je prezrlo, da je tožnik prestopil iz bivše JLA in mu je Republika Slovenija 

s 14. členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in 

neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 in 45/94 - UZITUL) jamčila 

pridobljene pravice. Glede na to jamstvo "je kot na dlani", da je izpodbijana odločitev v nasprotju 

s 14. členom UZITUL. 



Revizija je bila v skladu s 375. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in 

96/2002 - ZPP) vročena Državnemu tožilstvu Republike Slovenije, ki se o njej ni izjavilo, in 

toženi stranki, ki je nanjo odgovorila. Navaja, da je po vsebini revizija neutemeljena in predlaga 

njeno zavrnitev. 

Revizija ni utemeljena. 

Po določbi 371. člena ZPP revizijsko sodišče izpodbijano sodbo preizkusi samo v delu, ki se z 

revizijo izpodbija, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni. Po uradni dolžnosti pazi le na 

pravilno uporabo materialnega prava. Revizijsko sodišče je pri materialno pravnem preizkusu 

pravnomočne sodbe vezano na dejansko stanje, ugotovljeno pred sodiščem prve stopnje, ki ga je 

preizkušalo sodišče druge stopnje. Po izrecni določbi tretjega odstavka 370. člena ZPP revizije ni 

mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Med dejanske spadajo 

tudi ugotovitve o poklicu, izobrazbi oziroma usposobljenosti tožnika, ter o tem, da je v 

Teritorialno obrambo prestopil iz bivše JLA. Tožnik zato v reviziji ne more kot revizijskega 

razloga uveljavljati zmotno ugotovljenega dejanskega stanja o teh okoliščinah. Drugih razlogov 

pa tožnik v reviziji ne navaja in tudi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka ne uveljavlja. 

Navedbe v reviziji glede ugotovljenega in upoštevanega dejanskega stanja tudi ne držijo. Tako 

sodišče prve kot druge stopnje sta upoštevali stopnjo strokovne izobrazbe tožnika, njegov vojaški 

čin in dejstvo, da je pilot. Prav tako nista spregledali okoliščine o prestopu iz nekdanje JLA v 

Teritorialno obrambo. Na podlagi teh dejstev je sodišče druge stopnje pravilno presodilo, da v 

obravnavani zadevi ne gre za vprašanje zagotavljanja pridobljenih pravic na podlagi 14. člena 

UZITUL, temveč za imenovanje pripadnika stalne sestave Slovenske vojske na drugo vojaško 

dolžnost in le posledično tudi za razporeditev na ustrezno delovno mesto in pravice iz delovnega 

razmerja. Položaj (status) pripadnikov nekdanje JLA, ki so nadaljevali z delom v Teritorialni 

obrambi oziroma Slovenski vojski, je popolnoma jasen (tako odločba Ustavnega sodišča št. U-I-

12/95 z dne ): pri uresničevanju pravic in dolžnosti so izenačeni z drugimi (že prej ali na novo) 

zaposlenimi. UZITUL jim je v 14. členu zagotovil le spoštovanje med služenjem v JLA 

pridobljenih pravic: čin, pridobljene vojaške specialnosti in znanja, delovno dobo, ipd. To 

pomeni, da je imenovanje na drugo vojaško dolžnost v letu 1997 mogoče presojati le po enakih 

merilih, kot veljajo za vse zaposlene v Slovenski vojski. 

Glede samega imenovanja na vojaško dolžnost je pravilno stališče sodišča druge stopnje, da 

sporna odredba ni akt, zoper katerega je dopustno sodno varstvo v delovnem sporu. Odredba 

je sprejeta na podlagi 45. in 46. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94 - ZObr), torej 

kot akt vodenja (in poveljevanja) vojske. Gre za povsem vojaški akt, ki ima le posreden vpliv 

tudi na delovno pravni položaj vojaške osebe. Vendar to ne pomeni, da je zaradi tega dopusten 

delovni spor zoper akt vodenja: tak spor je dopusten zoper posamične akte, ki jih ob 

upoštevanju vojaškega statusa in drugih pogojev vojaške osebe, izda MORS v funkciji 

delodajalca (tako tudi sklep Ustavnega sodišča št. U-I-253/96 z dne 2.4.1998). Procesno bi bilo 

zato pravilno, da bi sodišče tožbo za razveljavitev akta vodenja vojske zavrglo. Ker pa tožnik 

bistvenih kršitev določb pravdnega postopka ne uveljavlja, revizijsko sodišče pa jih ne upošteva 

po uradni dolžnosti, je lahko revizijo le zavrnilo kot neutemeljeno (378. člen ZPP).  

 

Zveza: UZITUL člen 14. Zobr člen 45, 46 
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Zadeva:  Prijava kršitev zaradi ne izplačevanja nadur pripadnikom Slovenske vojske in 

odrejanja koriščenja viškov ur polnega delovnega časa v neskladju s predpisanim 
brez izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa po 46. členu KPJS 

 

Zveza:    2. ods. 148. č. in 7. ods. 147. č. ZDR-1, 2. ods. 97.b č. ZObr, 2. ods. 19. č. Uredbe o 
delovnem času v organih državne uprave in Direktiva 2003/88/ES in sodna praksa ter  
akti SVS, MORS in GŠSV ter trije sestanki med SVS in MORS ter GŠSV  

 
 
Sindikat vojakov Slovenije vam podaja prijavo zaradi kršitev 2. o. 148. č. in 7. o. 147. č. ZDR-1, 
2. o. 97.b č. ZObr ter 2. o. 19. č. Uredbe o delovnem času v organih državne uprave, s tem, ko se 
pripadnikom Slovenske vojske in tako našim članom z Ukazom o ureditvi stanja prerazporejenih ur 
v Slovenski vojski št. 386-16/2015-3 z dne 19. 2. 2015 Generalštaba Slovenske vojske: 
 
 
− v točki 3. IZVEDBA, a. Koncept, (2) Koriščenje prerazporejenih ur do uveljavitve tega ukaza – 

prehodno obdobje enostransko,  
− z določilom v 1. alineji, ki odreja za prerazporejene ure, ki so nastale v zadnjem 5 letnem 

obdobju izdelati splošen načrt (ukaz) koriščenja do 30.4.2015; 
− z določilom 2. alineje, ki odreja koriščenje prerazporejenih ur nastalih pred več kot 5 leti 

(neizkoriščene ure nastale pred 1.3.2010), ki se naj vodijo v ARDČ, pripadniki pa jih po 
načrtih nadarjenih koristijo do konca leta 2016; 

− v točki 3. IZVEDBA, b. Usmeritve,  
− 3. točka, ki odreja, da poveljujoči in vodje na vseh ravneh za pripadnike , ki imajo na dan 

1.3.2015 več kot 60 prerazporejenih ur, izdelajte individualne načrte koriščenja, NKK (NKK 
- ne kasneje kot) 30.4.2015; 

− v točki 6., ki odreja, da od 1.9.2015 pripadnike, ki imajo več kot 200 prerazporejenih ur ne 
napotuje na MOM, MSSVT in VIU dokler ne izkoristijo presežka ur; 

− v točki 10., ki odreja, da se proučijo anomalije ročnih pripisov prerazporejenih ur v 
preteklem obdobju (2010-2015; 

− v točki 12., ki odreja, da se pri ocenjevanju poveljnikov in vodstvenih oseb upošteva 
realizacija ukaza v točki vodstvene sposobnosti – organiziranje in načrtovanje 

− v točki 3. IZVEDBA, c. Naloge, točka (3), 
− alineja 2, ki odreja, da se izdelajo načrti koriščenja ur prehodnega obdobja za pripadnike enote; 
− alineja 3, ki odreja, da se od 1.3.2015 naprej mesečno koristi najmanj 8% prerazporejenih ur 

nastalih pred tem datumom. 
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V Slovenski vojski se ni nikoli izdeloval letni razpored delovnega časa in se ni določalo obdobje v 
katerem bi se ob neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa lahko 
spremljalo upoštevanje polnega delovnega časa kot povprečno delovno obveznost v obdobju, ki ne 
sme biti daljše od šest mesecev. Posledično o tem zaposleni niti sindikat niso bili obveščeni, kar 
predstavlja kršitev 2. odstavka 148. člena ZDR-1. V obdobju od uvedbe pogodbenega koncepta 
delovnih razmerij s spremembo Zakona o delovnih razmerjih v letu 2002 se v Slovenski vojski ni 
spoštovalo predpisov iz področja razporejanja delovnega časa in tako ima danes ogromno 
pripadnikov Slovenske vojske polnega delovnega časa po več 100 ur viška in od teh jih je mnogo s 
številom ur viška 1.000 in tudi preko 1.500 ur. Po podatkih Generalštaba je povprečje viškov ur na 
zaposlenega od 7.138 zaposlenih v Slovenski vojski 65 ur.  
 
Sindikat vojakov Slovenije je od Ministrstva za obrambo po izteku koledarskega leta 2014 zahteval 
letni razpored delovnega časa in določitev tako imenovanega referenčnega obdobja, kar do danes 
še ni prejel in še čakamo na obljubljen odgovor do 20. 3. 2015. Opisane kršitve niso predmet te 
prijave, saj bomo po potrebi prijavo podali po prejemu odgovora ministrstva. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Predmet te prijave je Ukaz Generalštaba o ureditvi stanja prerazporejenih ur v Slovenski vojski 
št. 386-16/2015-3 z dne 19. 2. 2015, s katerim je bilo odrejeno vse uvodoma v alinejah navedeno in je 
v neskladju s predpisanim na področju razporejanja delovnega časa. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Sindikat vojakov Slovenije je od Generalštaba zahteval preklic nezakonitih delov spornega Ukaza in 
Generalštab Ukaza noče preklicati kljub očitnim kršitvam in mestoma celo grožnjam v primeru 
neizvrševanja Ukaza. Na tem mestu bi želeli izpostaviti, da je v Slovenki vojski potrebno Ukaze 
izvrševati brezkompromisno, saj gre za vojaške akte s katerimi se vojsko vodi in se ji z njimi poveljuje 
in zato zoper Ukaze v zvezi z pravicami iz delovnega razmerja po predpisih, ki veljajo za zaposlene 
v Slovenki vojski ni dovoljeno ugovarjati in zoper Ukaze ni sodnega varstva pravic na delovnih 
sodiščih. Zaradi navedenega v predhodnem stavku se Generalštab tudi nebi smel pojavljati v vlogi 
delodajalca kot se je v konkretnem primeru s spornim Ukazom, medtem ko Ministrstvo za obrambo v 
vlogi delodajalca še pripravlja odgovore na naše zahteve in opozorila o kršenju temeljnih pravic 
delavcev do plačila za opravljeno delo, pripravlja kot jo je poimenoval "celovito rešitev".  
 
S spornim Ukazom se odreja vse navedeno uvodoma v alinejah v neskladju s predpisanim in s tem sta 
kršena Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o obrambi, zato podajmo to prijavo obema 
inšpektoratoma, za delo in obrambo. Od obeh inšpektoratov pa zahtevamo, da nemudoma izvedeta 
vse potrebno za preklic nezakonitih delov spornega Ukaza, ki so navedeni uvodoma v alinejah in 
odrejajo kršenje predpisov iz področja razporejanja delovnega časa. 
 
Zaradi vsega opisanega se danes v celotni Slovenski vojski izdelujejo enostranski načrti 
pospešenega koriščenja viškov ur prerazporejenega delovnega časa v obdobju prioritetno iz zadnjih 
petih let (zaradi zastaranja na delovnih sodiščih) in še od prej. Ti viški ur so s 1.1.2015 postali nadure, 
ki bi jih bilo potrebno izplačati zaposlenim, lahko pa bi se te ure prenesle v ure za koriščenje s pisnim 
dogovorom med predstojniki in zaposlenimi. Takšnega dogovora v Slovenski vojski od zaposlenih 
nihče doslej ni niti omenil, kaj šele, da bi ga kdo podpisal. Ob sklenitvi pisnega dogovora o prenosu 
ur polnega delovnega časa v fond ur za koriščenje bi se zaposlenim moral izplačati dodatek za delo 
preko polnega delovnega časa v višini 30% osnovne urne postavke v skladu z 46. členom Kolektivne 
pogodbe za javni sektor, ki pa se nezakonito ne izplačuje, saj ni sklenjenih dogovorov. Ker ni 
sklenjenih dogovorov, bi se vsi viški ur na dan 31.12.2014 morali izplačati kot nadure a jih 
nezakonito delodajalec ne izplača. Namesto tega pa se zaposlenim ukazuje pospešeno koriščenje 
viškov ur, za katere bi od volje zaposlenih moralo biti odvisno ali jih bodo prenesli v fond ur za 
koriščenje ali ne. Enostransko odrejanje koriščenja z grožnjami v vojaških Ukazih po odškodninski in 
disciplinski odgovornosti ter slabi službeni oceni ni dopustno in je nezakonito. 



 
V Ukazu se tudi diskriminira vse zaposlene z viški ur polnega delovnega časa za katere oni niso 
odgovorni, saj se jih omejuje pri napotitvah na mednarodne operacije in misije, kar je nedopustno.  
 
Zaposleni ne morejo trpeti škode zaradi nespoštovanja predpisanega s strani delodajalca, saj so 
zaposleni naredili vse kot jim je bilo s strani delodajalca odrejeno in v skladu z njegovimi navodili, ki 
pa jih na tem področju doslej ni bilo, vsaj po našem prepričanju ne ustreznih.  
 
Dopustno ni tudi to, da sporen Ukaz določa ugotavljanje upravičenosti opravljenih viškov ur za 
pet let nazaj, po tem ko je vsakemu zaposlenemu ob koncu vsakega meseca neposredno nadrejeni 
podpisal mesečno urno kartico in se je s podatki o prerazporejenem polnem delovnem času na njej 
strinjal,  spreminjanje teh podatkov in stanja ur v osebnih evidencah zaposlenih je nezakonito in to se s 
spornim Ukazom odreja. 
 
Za vse ure, ki so jih pripadniki Slovenske vojske, člani Sindikata vojakov Slovenije in ostali 
pripadniki v zadnjih petih letih od 1.7.2010 že izkoristil bi že morali prejeti plačilo dodatka za delo 
preko polnega delovnega časa v višini 30% osnovne urne postavke v skladu z 46. členom 
Kolektivne pogodbe za javni sektor a ga niso prejeli, kar je nezakonito.  
 
Zahtevamo, da v skladu z vašim pristojnostmi odredite spoštovanje predpisanega na tem področju 
in da dosežete izplačilo dodatka, ki pripada pripadnikom Slovenske vojske za vse že izkoriščene 
viške ure, ki so se prenašale iz enega v drugo referenčno obdobje (kar se sploh ni spremljalo), ki je po 
sodni praksi bilo določeno v Slovenski vojski po samem Zakonu o delovnih razmerjih. Ker se gibanja 
ur v Slovenki vojski ni spremljalo je dejansko potrebno izplačati dodatek za vse že izkoriščene ure 
najmanj od 1.7.2010 vsem pripadnikom Slovenske vojske in mi to zahtevamo najmanj za naše člane. 
 
Ministrstvu za obrambo in Slovenski vojski smo v skladu s pristojnostmi sindikata (sindikat ne more 
podpisati dogovora na tem področju, ker gre za individualne pisne dogovore o prenosih in koriščenju 
viškov ur) ponudili več možnih rešitev nastale situacije a se niso bili pripravljeni o njih 
pogovarjati in v tem času zavlačevanja so izdali sporen Ukaz, ki je po našem prepričanju neskladen 
s predpisanim na tem področju in ga je potrebno nemudoma odpraviti.  
 
Edina obrazložitev za arbitrarno odzivanje na naše zahteve in opozorila je s strani odgovornih ta, da za 
pripadnike Slovenke vojske splošni predpisi iz tega področja ne veljajo, saj smo mi pripadniki 
Slovenske vojske nekaj posebnega in imamo to urejeno v Zakonu o obrambi drugače. Ob tem želimo 
poudariti, da nismo nič posebnega in, da sta 7. odstavek 148. člena Zakona o delovnih razmerjih in 2. 
odstavek 97.b člena Zakona o obrambi popolnoma identična, drugačna ni niti ena črka ali vejica v 
celotnem odstavku in zato smo prepričani, da ta obrazložitev odgovornih na ministrstvu in v vojski ne 
zdrži, po našem mnenju pa služi le izgovoru za nespoštovanje predpisov in kršenje temeljne 
pravice zaposlenih do plačila za opravljeno delo, kot je to v tej državi predpisano.  
 
Vse navedeno izhaja iz prilog tej prijavi in izmenjanih stališč na sestankih z državnim sekretarjem 
mag. Milošem Bizjakom ter ostalimi 5. januarja in 9. marca ter na Generalštabu Slovenske vojske z 
namestnikom načelnika Generalštaba brigadirjem Davidom Humarjem 23. februarja, vse v 2015. 
 
S tem je prijava obrazložena in naslovnike naprošamo, da nas obveščajo o poteku postopka obravnave 
prijave in o ugotovljenem ter izvedejo 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, da ustavite izvajanje Ukaza Generalštaba, ki odreja 
poveljujočim enostransko izdelovanje načrtov koriščenja ur (neozirajoč se voljo posameznikov), ur, ki 
se lahko koristijo le ob pisnem soglasju posameznikov, pridobitev katerega pa v spornem Ukazu ni 
predvidena in se ne izvaja. 
 



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.   
 
Pričakujem, 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 

 

– 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 

 
  
Poslano z e-pošto: 
 

– naslovnikoma; 
– Vlada Republike Slovenije, Miro Cerar, predsednik; 
– Vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije, Borut Pahor, predsednik; 
– seznanitev članov SVS in zainteresirane javnosti z objavo na spletnih straneh SVS; 
– Konfederacija slovenskih sindikatov; 
– arhiv. 
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Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne
delovne spore

VDSS sodba Pdp 261/2014

ECLI:SI:VDSS:2014:PDP.261.2014

Evidenčna številka: VDS0012567
Datum odločbe: 19.06.2014
Senat: Tatjana Prebil (preds.), Sonja Pucko Furman (poroč.), Borut Vukovič
Področje: DELOVNO PRAVO - JAVNI USLUŽBENCI
Institut: nadure - nadurno delo - referenčno obdobje - policist - javni uslužbenci- „ruski turnus“ - delo preko
polnega delovnega časa - neenakomerno razporejen delovni čas - dodatek za delo preko polnega delovnega
časa - zastaranje
Zveza: ZDR člen 41, 147, 147/5, 147/6, 147/7. Direktiva 203/88/ES člen 16, 18, 19. Zpol člen 81, 82. ZSPJS
člen 32, 32/1, 32/1-5, 52, 52/6. Kolektivna pogodba za javni sektor člen 45, 45/1. Kpnd člen 38, 38/2, 38/2-6.
Uredba o delovnem času v organih državne uprave člen 19, 19/2.

Jedro

Tožnik (policist) je delal v t.i. „ruskem turnusu“ oziroma izmeni (ki traja 12 ur, praviloma se dela en dan
dnevna, drugi dan nočna izmena, potem pa je delavec dva dni prost). Teoretično ni mogoče doseči, da bi bil
delovni čas konstantno razporejen tako, da bi delavec vsak teden delal vsaj štiri dni, saj v daljšem obdobju
(nekaj tednov) dva prosta dneva nujno pomenita, da delavec dela le tri dni v tednu. Zato tak turnus, glede na
določbo petega odstavka 147. člena ZDR, pomeni, da je delovni čas neenakomerno razporejen. Če je ob koncu
referenčnega obdobja ugotovljeno, da je delavec delal več kot polni delovni čas, se delo, ki presega polni
delovni čas, šteje kot delo preko polnega delovnega časa.

referenčno obdobje v policiji je enako referenčnemu obdobju po splošnih predpisih po ZDR (147. člen), torej
šest mesecev oziroma v koledarskem letu od 1. 1. do 30. 6. in od 1. 7. do 31. 12. To pomeni, da vsi viški ur, ki
presegajo polni delovni čas in ki ostanejo na koncu referenčnega obdobja, pomenijo nadure.

Če delavec izrabi „plus“ ure, ne glede na to, ali se s tem strinja ali ne, ni upravičen do plačila nadomestila
plače v višini 130 % (do plačila celotne nadure), temveč le do dodatka za nadurno delo v višini 30 % urne
postavke. 

Zastaranje za plačilo nadur oziroma presežka ur začne teči po zapadlosti plače v naslednjem mesecu po izteku
referenčnega obdobja, saj se šteje, da so nadure nastale prvi dan po preteku referenčnega obdobja (primer: za
referenčno obdobje od 1. 1. do 30. 6. pri zapadlosti plače za julij, torej 5. 8.).

Izrek

Pritožbi tožene stranke se delno ugodi in se sodba sodišča prve stopnje delno spremeni: 



        - v točki I izreka tako, da se spremenijo datumi zapadlosti: v četrti alineji „6. 1. 2009“ v „6. 2. 2009“, v
peti alineji „6. 7. 2009“ v „6. 8. 2009“, v šesti alineji „6. 7. 2010“ v „6. 8. 2010“ in v sedmi alineji „6. 1. 2011“
v „6. 2. 2011“, višji obrestni zahtevek pa se zavrne.  

        - v točki III izreka tako, da se v tem delu na novo glasi:  

        „III. Tožnik je dolžan toženi stranki povrniti stroške postopka v višini 247,88  EUR z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki tečejo po poteku 15 dnevnega izpolnitvenega roka, pod izvršbo.“ 

V preostalem se pritožba tožene stranke in v celoti pritožba tožnika zavrneta in se v nespremenjenem delu
potrdi sodba sodišča prve stopnje.  

Stranki sami krijeta vsaka svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje razsodilo, da je tožena stranka dolžna tožniku v roku 8 dni
obračunati bruto zneske za delo, opravljeno preko polnega delovnega časa v posameznih obdobjih, od teh
zneskov odvesti vse predpisane davke in prispevke in tožniku izplačati neto zneske, z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od naslednjih dni do plačila, kot sledi: 75,00 EUR, referenčno obdobje 1. 1. 2006 do 30. 6. 2008,
datum zamude 4. 7. 2008; 15,20 EUR, referenčno obdobje 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006, datum zamude 4. 7.
2008; 23,94 EUR, referenčno obdobje 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007, datum zamude 4. 7. 2008; 94,20 EUR,
referenčno obdobje 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008, datum zamude 6. 1. 2009; 28,26 EUR, referenčno obdobje 1. 1.
2009 do 30. 6. 2009, datum zamude 6. 7. 2009; 91,93 EUR, referenčno obdobje 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010,
datum zamude 6. 7. 2008; 175,45 EUR, referenčno obdobje 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010, datum zamude 6. 1.
2011 na račun pooblaščene odvetniške družbe (točka I izreka). V točki II izreka je zavrnilo kar je zahteval
tožnik več (razliko med prisojenimi zneski ter zahtevanimi 525,00 EUR za čas 1.1. do 30. 6. 2006, 107,10
EUR za čas 1. 7. do 31. 12. 2006, 173,46 EUR za čas 1. 7. do 31. 12. 2007, 468,30 EUR za čas 1. 7. do 31. 12.
2008, 140,85 EUR za čas 1. 1. do 30. 6. 2008, 140,85 EUR za čas 1. 1. do 30. 6. 2009, 459,65 EUR za čas 1.
1. do 30. 6. 2010, 878,90 EUR za čas 1. 7. do 31. 12. 2010, tek zakonskih zamudnih obresti že od 5. 7. 2006,
6. 1. 2007, 6. 1. 2008, vse za čas do 1. 1. 2012 dalje) ali drugače (kar je zahteval pred postavitvijo končnega
skrčenega zahtevka). Odločilo je, da vsaka stranka krije svoje stroške postopka (točka III izreka).  

Zoper odločitev sta se pritožili obe pravdni stranki. 

Tožnik se pritožuje zoper zavrnilni del sodbe ter odločitev o stroških postopka iz vseh pritožbenih razlogov po
prvem odstavku 338. člena ZPP. Pritožbenemu sodišču je predlagal, da izpodbijani del sodbe spremeni tako,
da tožbenemu zahtevku v celoti ugodi. Meni, da je upravičen do plačila celotne nadure (130 % urne postavke),
ker je tožena stranka ravnala nezakonito, ko je brez tožnikovega soglasja oziroma ob njegovem nasprotovanju,
z razporejanjem dela enostransko pisala proste ure oziroma delovne dneve z namenom enostranske porabe ur
oziroma enostransko odrejala kompenziranje opravljenih nadur, v izogib plačilu teh nadur. Dolžna mu je bila
zagotavljati delo, za katero sta stranki sklenili pogodbo o zaposlitvi in mu zagotoviti ustrezno plačilo v skladu
s 126. do 130., 133., 135. in 137. členom ZDR, v zvezi z 41. in 42. členom ZDR. Le v kolikor bi obstajale
utemeljene okoliščine na strani tožene stranke, da tožniku dela ni mogoče zagotoviti, bi mu lahko odredila, da
ostane doma in ne pride na delo, seveda proti plačilu nadomestila plače, saj mu je delodajalec dolžan
zagotavljati delo. Sodišču prve stopnje očita, da v 11. točki obrazložitve sodbe izrecno izpostavi vprašljivost
pravilnosti tovrstnega kompenziranja, hkrati pa zaključi, da bi bil v primeru ugoditve zahtevku za plačilo
celotnih nadur neopravičeno obogaten, ker je tožnik ure kompenziral. Sklicuje se  na Uredbo o delovnem času
v organih državne uprave, ki v 19. členu izrecno določa, da se opravljeno nadurno delo javnemu uslužbencu



izplača. Lahko pa javni uslužbenec nadure izkoristi, gre za možnost uslužbenca, njegovi volji pa je
prepuščeno, v obliki prostih ur oz. celodnevne odsotnosti ali pa jih prenese v presežek oziroma primanjkljaj
obveznosti ur v okviru pomanjkljivega začetka oziroma konca delovnega časa v razmerju 1:1. Vendar pa te
določbe ni mogoče razlagati tako, da lahko delodajalec namesto plačila nadure delavcu odredi kompenzacijo.
V primeru plačila celotne nadure oziroma v primeru uspeha tožnika s tožbenim zahtevkom le-ta ne bi bil
neupravičeno obogaten in tožena stranka ne bi bila neupravičeno prikrajšana, ampak kvečjemu „upravičeno
prikrajšana“. Tožena stranka je namreč tista, ki je ravnala nezakonito in je dolžna trpeti škodljive posledice.
Uredba tudi določa, da se pri neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi upošteva polni delovni čas
kot povprečna delovna obveznost zaposlenega v obdobju, ki ne sme biti daljše od 6 mesecev (drugi odstavek
8. člena). Enako je določeno v sedmem odstavku 137. člena ZDR. Tožena stranka je nezakonito prenašala ure
iz enega obdobja v drugo. Izpodbija tudi višino urne postavke in odločitev o stroških postopka.

Tožena stranka se je pritožila zoper I. in III. točko izreka sodbe iz vseh pritožbenih razlogov po prvem
odstavku 338. člena ZPP. Pritožbenemu sodišču je predlagala, da izpodbijani del sodbe spremeni tako, da
tožbeni zahtevek v celoti zavrne, tožniku pa naloži v plačilo stroške postopka. Navaja, da je tožnik vložil
tožbo 4. 7. 2011, zato so vsi zahtevki za izplačilo glavnice za obdobje pet let pred vložitvijo tožbe zastarani.
Sodišče prve stopnje bi moralo upoštevati zastaranje tudi za vse prenesene ure, ki so bile prenesene v obdobju
pet let pred vložitvijo tožbe in se izkazujejo kot prenesene ure, torej vse ure, ki so bile beležene kot opravljene
pred julijem 2006. V kolikor bi bil ugovor zastaranja pravilno upoštevan, bi moralo sodišče ugotoviti, da je
začetni prenos nič ur, zato bi tudi vse nadaljnje viške ur izračunalo na način, kot jih je izračunala v svojih
razpredelnicah tožena stranka in jih tudi predložila kot dokaz. Izračuni, ki jih je kot dokaz predložila tožena
stranka, izhajajo iz dejstva, da so viški ur, ki jih je opravil tožnik pred več kot petimi leti, zastarali in jih zato
ni mogoče šteti za izplačilo, saj so se ti viški prenašali, ne samo od zadnjega pol leta pred vložitvijo tožbe,
ampak lahko tudi pet let. Zaradi neupoštevanja ugovora je prišlo do napačne ugotovitve dejanskega stanja za
celotna nadaljnja obdobja. Ob pravilni uporabi materialnega prava bi moralo sodišče začeti s prenosom nič in
presojati samo viške, ki so nastali v vtoževanem obdobju ter dejstva, da v primeru, ko se konec posameznega
obdobja odobri izplačilo določenega števila viška ur, teh ur v naslednjem obdobju ni več mogoče upoštevati
kot višek, saj je bilo to izničeno z izplačilom dodatka. V takšnem primeru je potrebno v naslednjem obdobju
začeti ponovno s prenosom nič, saj izplačilo viška ur pomeni, da prenosa ur ni več, ker je višek ur saniran z
izplačilom. Tožena stranka meni, da sodišče ni pravilno ugotovilo dejanskega stanja viška ur, saj v primeru
izplačila navedenih ur ni mogoče več upoštevati kot viška, ki se prenaša v naslednje obdobje. Nadalje meni, da
je sodišče prve stopnje bistveno kršilo določbe postopka, ko je obravnavalo nesklepčno in nepopolno tožbo,
pri čemer je toženi stranki celo naložilo predložitev razpredelnic, iz katerih bi tožnik lahko povzel opravljene
ure. V skladu s 7. členom ZPP mora stranka navesti dejstva in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva
dokazujejo. Tožena stranka vztraja, da tožnik glede na to, da zatrjuje, da je vse ure opravil, tudi ve, katere ure
je opravil in kdaj jih je opravil, ter katero delo je v času nadur opravil. Tožnik glede na navedeno ni potreboval
nobenih razpredelnic in dodatnih dokazov s strani tožene stranke, da bi lahko naredil tožbo sklepčno in
popolno. Zaradi dejstva, ker so bile tožniku priznane tudi vse ure sindikalnega dela, za katere mu delodajalec
dela ni odrejal in mu jih je priznaval, bi moral tožnik tožbeni zahtevek ustrezno specificirati in opredeliti,
katero delo je kdaj opravil. Namesto, da bi sodišče pozvalo tožnika k popravi tožbe in njeni sklepčnosti, kot
nalaga 369. in 270. člen ZPP, je nesklepčno tožbo vročalo toženi stranki ter ji na naroku celo naložilo
predložitev listinske dokumentacije, kljub odsotnosti pogojev za edicijsko dolžnost na podlagi določil ZPP.
Namesto, da bi sodišče prve stopnje tožbeni zahtevek, kot je izhajal iz nesklepčne tožbe, zavrnilo brez
nadaljnje obravnave, je zaradi podanih bistvenih kršitev določb postopka vsebinsko obravnavalo, pri čemer je
v nasprotju z določili ZPP upoštevalo dejstva, ki jih je tožnik navajal po opravljenem prvem naroku glede
števila opravljenih ur in glede obdobja, v katerem naj bi bile te ure opravljene. Sodišče je tako kršilo prvi
odstavek 286. člena ZPP in zahtevku tožnika ugodilo na podlagi dejstev, ki jih je navajal po prvem naroku,
čeprav niso bili izpolnjeni pogoji po določbi četrtega odstavka 286. člena ZPP. Če stranka opravi določeno
delo tudi ve, kdaj ga je opravila in katero delo je opravila in nobenega razloga ni, da bi moral za zatrjevano
opravljeno delo delodajalec predlagati razpredelnice. Da je bil tožniku celo omogočen dostop do podatkov o
urah pa izhaja tudi razpredelnice, ki jo je predložil sam pred prvim narokom, kot tudi iz izpovedbe zaslišanih
prič. Nobenega razloga za to ni bilo, da bi sodišče upoštevalo navedbe tožnika, podane po prvem naroku, prav



tako ni bilo razloga, da sodišče toženi stranki naloži predložitev dodatnih dokazov. Ker je sodišče v nasprotju
s šestim odstavkom 286. člena ZPP glede dejstev, ki jih je tožnik navajal po prvem naroku, izvajalo tudi
dokaze, je dejansko stanje nepravilno ugotovljeno, posledično pa tudi zmotno uporabljeno materialno pravo in
je s tem tudi napačen izrek sodbe. Zmotno je tudi uporabljeno materialno pravo glede referenčnega obdobja,
saj bi moralo sodišče prve stopnje upoštevati posebno ureditev v 81. členu ZPol. Namen zakonodajalca je bil,
da se delovni čas za policiste uredi drugače kot za druge javne uslužbence, to pa izhaja tudi iz glasila A. št. ...
z dne 11. 10. 1994, saj so zakonsko določene naloge policije tako pomembne, da jih je treba opravljati
kadarkoli, omejuje jih le mesečno oz. letna delovna obveznost, nikakor pa ni bil namen delodajalca določiti
krajša referenčna obdobja. Tudi iz glasila A. št. ... z dne 23. 7. 1997 izhaja, da so drugačen položaj,
obveznosti, odgovornosti in pooblastila policistov realno dejstvo, zato morajo biti drugačne tudi pravice, ki iz
tega izhajajo. Zato bi moralo sodišče prve stopnje po stališču tožene stranke v pritožbi referenčno obdobje
upoštevati tako, da bi bila tožena stranka dolžna izravnavo opravljenih ur v okviru neenakomerno
opravljenega delovnega časa opraviti v okviru letne delovne obveznosti, torej v enem letu. Zaradi 81. člena
ZPol torej tožena stranka ni bila dolžna upoštevati šestmesečnega referenčnega obdobja iz sedmega odstavka
147. člena ZDR in drugega odstavka 8. člena Uredbe o delovnem času v organih državne uprave. Navedeno je
v skladu s petim odstavkom 158. člena ZDR, ki dopušča referenčno obdobje 12 mesecev za določene
povprečne delovne obveznosti in to celo na nivoju samo kolektivne pogodbe dejavnosti. Pri policiji so, glede
na specifičnosti njenega dela, izpolnjeni pogoji iz 5. odstavka 158. člena ZDR in sicer so podani objektivni
razlogi oz. razlogi organizacije dela, ki utemeljujejo 12 mesečno referenčno obdobje. To izkazuje tudi mnenje
Inšpektorata Republike Slovenije za delo št. ... z dne 14. 3. 2013. 

Tožnik je odgovoril na pritožbo tožene stranke, prerekal je navedbe iz pritožbe ter predlagal zavrnitev pritožbe
in v tem delu potrditev sodbe sodišča prve stopnje. 

Pritožba tožene stranke je delno utemeljena, pritožba tožnika ni utemeljena. 

V skladu z določilom drugega odstavka 350. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, s
spremembami; v nadaljevanju: ZPP) je pritožbeno sodišče preizkusilo izpodbijano sodbo v mejah razlogov, ki
so navedeni v pritožbah, pri tem pa je po uradni dolžnosti pazilo na bistvene kršitve določb pravdnega
postopka iz 1., 2., 3., 6., 7., 11. točke, razen glede obstoja in pravilnosti pooblastila za postopek pred sodiščem
prve stopnje, ter 12. in 14. točke drugega odstavka 339. člena tega zakona in na pravilno uporabo materialnega
prava. Pri tem preizkusu je ugotovilo, da sodišče prve stopnje ni kršilo določb pravdnega postopka, na katere
pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti in tistih, ki jih uveljavljata pritožbi, pravilno in popolno je
ugotovilo dejansko stanje, le deloma je nepravilno uporabilo materialno pravo in sicer glede zapadlosti
oziroma zamude plačila nadur, ki ostanejo po koncu posameznega referenčnega obdobja in glede odločitve o
stroških postopka. Sicer je sodba sodišča prve stopnje  materialnopravno pravilna. 

Sodišče prve stopnje ni storilo bistvenih kršitev določb postopka po prvem odstavku 339. člena ZPP s tem, ko
je na naroku dne 23. 5. 2013 s sklepom naložilo toženi stranki, da do 10. 6. 2013 sodišču na podoben način,
kot je to storila za obdobje od decembra 2007 do julija 2011, posreduje podatke tudi glede predhodnega
obdobja, torej za čas od junija 2006 do vključno novembra 2007, pa za čas od avgusta do decembra 2011.
Sodišče prve stopnje sicer toženi stranki ni smelo naložiti izdelave specifikacije, vendar pa je bila tožena
stranka dolžna predložiti vse podatke, na podlagi katerih bi lahko tožnik sam ugotovil število ur, ki jih je
opravil, kar je kasneje tudi storila s predložitvijo razporedov dela, zato ta sklep ni vplival na pravilnost in
zakonitost izpodbijane sodbe. Tožnik bi namreč  lahko na podlagi podatkov, ki jih je bila tožena stranka
dolžna predložiti, sam ugotovil število ur, ki presegajo polni delovni čas v posameznem referenčnem obdobju. 

Prav tako trditvena podlaga tožnika do konca prvega naroka zajema nadure, ki so se kasneje, po pridobitvi
podatkov iz razporedov dela, izkazale kot nadure oziroma ure, za katere tožnik upravičeno zahteva plačilo
dodatka v višini 30 %.  V pripravljalni vlogi z dne 21. 3. 2013 (druga pripravljalna vloga tožnika) je tožnik na
podlagi evidence, ki jo je do takrat že sam pridobil, za obdobje od decembra 2007 do decembra 2010 postavil
tožbeni zahtevek tako, da je za vsak posamezni mesec opredelil število nadur, ki naj jih tožena stranka plača



oz. plača dodatek v višini 30 %, za obdobje od 9. 6. 2006 do 31. 11. 2007, ter za obdobje od 1. 1. 2011 do 31.
12. 2011 pa je na podlagi podatkov, ki jih je takrat imel, sklepal, da je povprečno napravil 15 nadur v tekočem
mesecu ter tožbeni zahtevek tudi tako oblikoval, da je za ti dve obdobji uveljavljal 15 nadur mesečno.
Kasnejših navedb, ki so povezane s pridobitvijo podatkov iz evidenc dela, ter tudi iz preglednic, torej ni
mogoče šteti kot navedb glede katerih bi bil tožnik prekludiran v smislu 286. člena ZPP, ker bi bile podane po
koncu prvega naroka za glavno obravnavo, oziroma bi njihovo upoštevanje pomenilo bistveno kršitev določb
postopka. Zato niso utemeljene pritožbene navedbe tožene stranke, da je sodišče prve stopnje zmotno
ugotovilo dejansko stanje s tem, ko je izvajalo dokaze, ki temeljijo na prepozno zatrjevanih dejstvih.   

Prav tako ni podana bistvena kršitev določb postopka, ki naj bi jo sodišče prve stopnje storilo s tem, ko ni
tožnikove tožbe zavrglo kot nepopolne. Delavec mora  po 180. členu ZPP v tožbi postaviti jasen in določen
tožbeni zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev tako, da denarno terjatev opredeli konkretno po
višini, pri tem pa  navesti vsa dejstva glede nadur (število nadur po referenčnih obdobjih, višino urne postave,
...) oziroma v tožbenih navedbah predstaviti vsa dejstva, na katera opira svoj zahtevek. Če tožba ni popolna,
ker delavec ni navedel števila opravljenih nadur ter določno postavil zahtevka po višini, mu sodišče s sklepom
naloži, da tožbo popravi, pri čemer mu mora dati primeren rok, da to stori, tudi ob upoštevanju, da mora
delavec pridobiti podatke od delodajalca. Če delodajalec podatke delavcu ne izroči, lahko sodišče na delavčev
predlog zahteva od delodajalca predložitev takšnih podatkov v sodnem sporu. Vendar za delavca ni negativnih
posledic (v zvezi z dopustnostjo tožbe oziroma možnosti predlaganja pridobitve podatkov od tožene stranke v
sodnem postopku), če od delodajalca že pred vložitvijo tožbe ne zahteva izročitve podatkov (ki so pomembni
za oblikovanje tožbenega zahtevka). Ker je tožnik v sodnem postopku izkazal, da je toženo stranko dne 7. 11.
2011 z elektronsko pošto pozval (A7) k predložitvi podatkov, ki mu  jih le-ta ni izročila, je sodišče prve
stopnje ravnalo pravilno, ko tožbe ni zavrglo, temveč je šele po pridobitvi vseh evidenc dela za tožnika s
sklepom z dne 5. septembra 2013 sklenilo, da je tožnik dolžan v roku 20 dni popraviti in dopolniti tožbo tako,
da postavi jasen in določen tožbeni zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev tako, da denarno terjatev
opredeli konkretno po višini ter, da dopolni tožbene navedbe, na katere opira tožbeni zahtevek in tako
popravljeno in dopolnjeno tožbo predloži sodišču.

Tožnik je bil zaposlen pri toženi stranki do upokojitve kot višji policijski inšpektor na Policijski upravi B..
Opravljal je tudi delo predsednika območne enote sindikata C.. Najprej je vtoževal plačilo dodatka za nadure
za čas od 9. 6. 2006 dalje, kasneje je zahtevek časovno omejil do 31. 12. 2010, ko se je upokojil, in sicer za
tiste ure, ki jih je tožena stranka štela kot „plus ure“ in jih je v razporedih dela obravnavala tako, da je tožniku
pisala „prosto“. Ure so se torej po navedbah tožnika porabile tako, da je ure, ki jih je naredil preko mesečne
oziroma tedenske delovne obveznosti nadrejeni tožniku določil kot prosti dan oziroma prosto uro. Za te ure
mu tožena stranka ni plačala dodatka za nadurno delo, saj je štela, da je do dodatka za nadurno delo upravičen
le v primeru, ko je nadurno delo odrejeno s pisno odredbo, v skladu s 147. členom Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, s spremembami; ZDR). V teku postopka so se izpostavila nekatera
pravna vprašanja in sicer vprašanje referenčnega obdobja,  plačila prostih ur v višini, kot to velja za nadure,
vprašanje oškodovanja delavcev, ki jim je odrejena prosta ura oziroma imajo prosto, takrat ko bi hoteli delati
in s tem njihovo oškodovanje v smislu, da za tisti mesec, ko se koristijo ure, prejmejo  manjšo plačo iz naslova
dodatkov za izmensko delo, za delo v nedeljo, ponoči, ob praznikih. Stališče tožnika je, da tožena stranka ne
more sama, brez soglasja delavca, določati prostih ur oziroma o tem lahko odloča le delavec sam. Nadalje se je
kot pravno vprašanje v postopku izpostavilo vprašanje zastaranja nadur v primeru referenčnih obdobij,
časovnega trajanja referenčnih obdobij, ki se nanašajo na delo v policiji (4, 6 ali 12 mesecev), upoštevanja ur,
ki so določene iz kvote ur za opravljanje dela sindikalnega zaupnika, ter vprašanje edicijske dolžnosti tožene
stranke v individualnem delovnem sporu glede posredovanja podatkov iz evidenc o opravljenih urah delavcev,
glede razporedov dela, glede porabe oziroma kompenzacije plus ur ter glede vprašanja dostopnosti tožnika do
teh podatkov pri toženi stranki in s tem povezanega trditvenega in dokaznega bremena ter prekluzije glede
navajanja novih dejstev po pridobitvi teh podatkov. 

Tožnik je najprej uveljavljal plačilo dodatka za nadurno delo za tiste ure, ki jih je tožena stranka določila kot
prosto uro v višini 30 % urne postavke, zatem pa je tožbeni zahtevek spremenil tako, da ni zahteval le dodatka



v višini 30 %, temveč plačilo celotne nadure (130 %), kljub temu, da je koristil ure, ki jih je opravil, saj je štel,
da je zaradi tega, ko proti svoji volji ni opravljal dela, oškodovan, ter da bi mu tožena stranka morala
zagotavljati delo, opravljene ure pa plačati kot nadure. Sodišče prve stopnje je delno ugodilo tožbenemu
zahtevku ter zavzelo naslednja stališča:

        - referenčno obdobje v policiji je enako referenčnemu obdobju po splošnih predpisih po ZDR (147. člen),
torej šest mesecev oziroma v koledarskem letu od 1. 1. do 30. 6. in od 1. 7. do 31. 12. Posledično to pomeni,
da vsi viški ur, ki presegajo polni delovni čas in ki ostanejo na koncu referenčnega obdobja, pomenijo nadure;

        - če delavec izrabi „plus“ ure, ne glede na to, ali se s tem strinja ali ne, ni upravičen do plačila
nadomestila plače v višini 130 % (do plačila celotne nadure), temveč le do dodatka za nadurno delo v višini 30
% urne postavke. Sodišče prve stopnje je štelo, da je s tem, ko je delal preko polne delovne obveznosti,
dejansko opravil nadure, kljub temu, da te niso bile pisno odrejene, ter da skladno s sodno prakso Vrhovnega
sodišča RS za priznanje plačila nadur niti ni pomembno, da so le-te pisno odrejene;

        - v konkretni zadevi ima referenčno obdobje od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 za posledico, da je nastopilo
zastaranje za nadure na koncu tega referenčnega obdobja šele po poteku tega obdobja. Ker je bil plačilni dan
pri toženi stranki 5. 7. 2006, tožba pa je vložena 4. 7. 2011, glavnica za to referenčno obdobje ni zastarala.
Zastarale pa so zakonske zamudne obresti (3 letni zastaralni rok), kar je tožena stranka uveljavljala v
postopku;

        - upoštevanje nadur oz. ur, ki jih ima tožnik po KP oziroma dogovoru med toženo stranko in sindikatu C.
pravico izrabiti zaradi svoje funkcije v C., se šteje kot redna delovna obveznost ter se ravno tako upošteva pri
številu ur, ki jih delavec opravi v tekočem mesecu oziroma v referenčnem obdobju. Zato ni bistveno ali so bile
sporočene v naprej ali pa naknadno (zaradi upoštevanja teh ur pri pripravi dnevnega oziroma tedenskega
razporeda dela tožnika), prav tako tudi ni bistveno, da ne gre za delo, ki bi ga tožnik dejansko opravil, saj se
šteje v delovno obveznost;

        - neutemeljeno je stališče tožene stranke, da referenčno obdobje v policiji traja 12 mesecev, saj je to v
nasprotju z ZDR kot tudi z ureditvijo EU. V času postopka je bil sklenjen stavkovni sporazum med Vlado
Republike Slovenije, MNZ, Policijo in sindikatom C. z dne 30. 7. 2013, s katerim se je delodajalec v 15. točki
sporazuma za vnaprej zavezal, da bo uslužbencu, ki ima neenakomerno razporejen delovni čas oz. začasno
prerazporejen delovni čas ter ima v posameznem referenčnem obdobju presežek ur, ta presežek ur obračunal
kot delo preko polnega delovnega časa. Vendar pa je sodišče prve stopnje tak sporazum štelo (le) kot dodatno
okoliščino, ki kaže na utemeljenost tožbenega zahtevka, saj je v tem sporazumu določeno še, da se lahko
uslužbenec in delodajalec v 10 dneh po poteku referenčnega obdobja dogovorita, da uslužbenec v dveh
mesecih po poteku referenčnega obdobja koristi presežek ur in v tem primeru se za presežek ur obračunava
dodatek za delo preko polnega delovnega časa.

Na podlagi takšnih stališč je sodišče prve stopnje delno ugodilo tožbenemu zahtevku tožnika ter mu prisodilo
razliko v plači iz naslova dodatka za nadure za tiste ure, ki so po poteku referenčnega obdobja predstavljale
višek ur nad delovno obveznostjo.   

Pritožbeno sodišče se načeloma strinja s stališči, ki jih je zavzelo sodišče prve stopnje, razen glede zapadlosti
v plačilo za nadure, ki se ugotovijo po preteku referenčnega obdobja ter v zvezi s pritožbama dodaja:

Po določbi petega odstavka 147. člena ZDR polni delovni čas pri enakomerni razporeditvi ne sme biti



razporejen na manj kot štiri dni v tednu. V skladu s šestim odstavkom 147. člena ZDR je lahko delovni čas
neenakomerno razporejen zaradi narave ali organizacije dela ali potreb uporabnikov. Pri neenakomerni
razporeditvi ter začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa, delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na
teden. V skladu s sedmim odstavkom 147. člena ZDR se pri neenakomerni razporeditvi ter začasni
prerazporeditvi delovnega časa upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne
sme biti daljše od šest mesecev.

Med strankama ni sporno, da je tožnik delal v t.i. „ruskem turnusu“ oziroma izmeni. Tožena stranka je v svoji
pripravljalni vlogi z dne 25. 3. 2013 pojasnila, da traja delovna izmena po razporedu po 12 ur, praviloma se
dela en dan dnevno, drugi dan nočno izmeno, potem pa je delavec dva dni prost. Pritožbeno sodišče ugotavlja,
da tak turnus pomeni, da  je delovni čas razporejen tako, da teoretično ni mogoče doseči, da bi bil delovni čas
konstantno razporejen tako, da bi delavec vsak teden delal vsaj štirih dni, saj v daljšem obdobju (nekaj tednov)
dva prosta dneva nujno pomenita, da delavec dela le tri dni v tednu. To potrjujejo tudi podatki iz obsežne
listinske dokumentacije v spisu (razporedi dela - B17). Zato tak turnus, glede na določbo petega odstavka 147.
člena ZDR pomeni, da je delovni čas neenakomerno razporejen. Če je ob koncu referenčnega obdobja
ugotovljeno, da je delavec delal več kot je polni delovni čas, se delo, ki presega polni delovni čas, šteje kot
delo preko polnega delovnega časa.(1)

Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih
organizacije delovnega časa

           v 16. členu (referenčna obdobja) določa, da države članice lahko določijo: (a) za uporabo člena 5
(tedenski počitek) referenčno obdobje, ki ni daljše od 14 dni; (b) za uporabo člena 6 (najdaljši tedenski delovni
čas) referenčno obdobje, ki ni daljše od štirih mesecev. Plačan letni dopust, dodeljen skladno s členom 7 in
odsotnost zaradi bolezni nista vključena in ne štejeta pri izračunu povprečja; (c) za uporabo člena 8 (dolžina
nočnega dela) referenčno obdobje, določeno po posvetu s socialnimi partnerji ali s kolektivnimi pogodbami ali
sporazumi, sklenjenimi med socialnimi partnerji na državni ali regionalni ravni. Če minimalni tedenski
počitek 24 ur, kakor ga zahteva člen 5, sovpada z referenčnim obdobjem, ta počitek ni vključen v izračun
povprečja. V skladu s členom 

            19 (Omejitve odstopanj od referenčnih obdobij) referenčno obdobje, zaradi možnosti odstopanja od
člena 16(b), predvidene v členu 17(3) in členu 18,  ne sme preseči šestih mesecev. Vendar pa imajo države
članice skladno s splošnimi načeli varovanja zdravja in varnosti delavcev možnost, da iz objektivnih ali
tehničnih razlogov ali razlogov, povezanih z organizacijo dela, kolektivnimi pogodbami ali sporazumi,
sklenjenimi med socialnimi partnerji, določijo referenčna obdobja, ki v nobenem primeru ne presegajo
dvanajstih mesecev. 

Ureditev v sedmem odstavku 147. člena ZDR določa splošno šestmesečno referenčno obdobje. Zmotno je
stališče tožene stranke, da 81. oziroma 82. člen Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/1998 in naslednji;
ZPol), ki je veljal v spornem obdobju, utemeljuje sklepanje, da za delavce Policije velja 12 mesečno
referenčno obdobje. V spornem obdobju namreč ni bila sklenjena kolektivna pogodba, ki bi to dovoljevala,
ZPol pa v 81. členu, na katerega se sklicuje tožena stranka, določa delo v neenakomernem delovnem času kot
enega izmed posebnih delovnih pogojev, ki so jih delavci policije dolžni opravljati, kadar je to potrebno za
izvajanje z zakonom določenih nalog. Za obravnavano zadevo je torej relevantna ureditev v ZDR, ki je
referenčno obdobje določila v trajanju 6 mesecev, izjemoma, le s soglasjem na podlagi KP, do 12 mesecev,
česar pa ni mogoče določiti enostransko z odločitvijo delodajalca. S tem v zvezi je neutemeljeno sklicevanje
pritožbe tožene stranke na zakonodajno gradivo (glasilo A.) pri sprejemanju ZPol, saj ne utemeljujejo
drugačne odločitve od izpodbijane. Pravilno je tudi stališče sodišča prve stopnje, da se referenčno obdobje za
vse delavce policije upošteva enako in sicer se 6 mesečna polletna obdobja prekrivajo s koledarskimi polletji
(od 1.1. do 30. 6. in 1. 7. do 31. 12.). Ker ure, ki po koncu referenčnega obdobja presegajo redno delovno



obveznost predstavljajo delo preko polnega delovnega časa, niso utemeljene pritožbene navedbe tožene
stranke, da se lahko kot nadure štejejo le tiste ure, ki jih delodajalec pisno odredi. Tudi sicer je sodišče prve
stopnje pri priznanju nadur pravilno upoštevalo, da po sodni praksi Vrhovnega sodišča RS delavcu pripada
plačilo za nadurno delo, če je delo preko polnega delovnega časa opravil z vednostjo in po naročilu
nadrejenega (npr. sodba in sklep opr. št. VIII Ips 111/2012 z dne 18. 9. 2012 in sodba opr. št. VIII Ips
288/2008 z dne 25. 1. 2010).

Po določbi 5. alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
56/2002 s spremembami; ZSPJS) pripada j

          avnim uslužbencem za delo v delovnem času, ki je zanje manj ugoden, dodatek za delo preko polnega
delovnega časa. Po določbi petega odstavka 32. člena ZSPJS se višina dodatkov iz tega člena za javne
uslužbence določi s kolektivno pogodbo za javni sektor. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS,
št. 57/2008 s spremembami; KPJS) v prvem odstavku 45. člena določa, da dodatek za delo preko polnega
delovnega časa znaša 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. Ker se del tožbenega zahtevka
nanaša na čas pred uveljavitvijo novega plačnega sistema po ZSPJS in KPJS, torej na čas pred 1. 1. 2008, se
po določbi šestega odstavka 52. člena ZSPJS do začetka izplačila plač ZSPJS javnim uslužbencem izplačujejo
plače po predpisih in kolektivnih pogodbah, veljavnih do uveljavitve tega zakona, torej po 

            Zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 18/94; ZRPJZ) oziroma po Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 18/1991-I, s spremembami;  Kpnd), ki je v delu, ki določa dodatke, veljala do uveljavitve
KPJS. Po določbi 6. alineje drugega odstavka 38. člena Kpnd je dodatek za delo preko polnega delovnega časa
tudi v tem obdobju znašal 30 % osnovne plače delavca za polni delovni čas, oziroma ustrezne urne postavke.
Zaradi 

navedenega je sodišče prve stopnje tožniku utemeljeno prisodilo dodatek za nadurno delo v višini 30 % urne
postavke osnovne plače, pri čemer je pravilno ugotovilo število ur, ki so bile ugotovljene po koncu vsakega
referenčnega obdobja. S tem v zvezi pritožba tožene stranke neutemeljeno navaja, da bi moralo sodišče prve
stopnje upoštevati kot izhodišče za prvo referenčno obdobje v letu 2006 nič ur (ker naj bi se višek ur prenesel
iz obdobja, v katerem je plačilo nadur že zastaralo) ter tudi pri nadaljnjih urah izhajati iz tega izhodišča. To ni
pravilno, saj je bistveno le, koliko ur je ostalo po koncu prvega referenčnega obdobja v letu 2006, in ni
bistveno, od kdaj naj bi se te ure „prenašale“. Posledično to pomeni, da je pravilno stališče sodišča prve
stopnje, da za to referenčno obdobje (od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006) ni nastopil 5 letni zastaralni rok. 

Neutemeljena pa je tudi pritožba tožnika, ki se zavzema za plačilo celotne nadure, torej v višini 130 % urne
postavke. Za tako zavzemanje ni pravne podlage, saj bi priznanje celotnega vtoževanega zneska nadure, ob
tem, da je tožnik te ure dejansko izkoristil, pomenilo neupravičeno obogatitev. Tožnik svoj zahtevek
neutemeljeno opira na določbo 41. člena ZDR, ki določa obveznost delodajalca delavcu zagotavljati delo. V
tej zadevi namreč ne gre za vprašanje nezagotavljanja dela, temveč za razporeditve delovnega časa, pri
katerem delavec zaradi izravnave znotraj referenčnega obdobja izkoristi opravljene ure kot proste ure. Tako
odrejenih prostih ur pa ni mogoče šteti za nezagotavljanje dela, tudi če delavec zaradi tega prejme nižjo plačo,
ker za čas, ko mu je odrejena izraba ur kot prostih ur, ne prejme nekaterih dodatkov (npr. za nočno delo, za
delo ob nedeljah in praznikih). S tem v zvezi je tudi neutemeljeno sklicevanje pritožbe tožnika na določbo
drugega odstavka 19. člena Uredbe o delovnem času v organih državne uprave (

Uradni list RS, št.  115/2007, 122/2007 - popr.), ki določa, da se  opravljeno nadurno delo javnemu uslužbencu
izplača ob mesečni plači. 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. Proste ure je lahko določala tožena stranka sama brez soglasja tožnika, ter
zaradi tega tožnik ni upravičen do plačila celotne nadure. 

Pritožba tožnika tudi neutemeljeno izpodbija višino dodatka za nadurno delo, ki jo je uporabilo sodišče prve
stopnje. Svojo odločitev je oprlo na podatke, ki jih je predložila tožena stranka, tožnik pa ni predložil svojega
izračuna. Zmotno je razlogovanje tožnika, da bi moral dodatek znašati 30 % višine bruto urne postavke za
naduro, saj ne upošteva, da se pri dodatku višina določi od osnovne plače, brez upoštevanja dodatkov. Zato
pritožbeno sodišče sprejema izračun, ki temelji na podatkih o višini dodatka, ki jih je predložila tožena
stranka, tožnik pa tem podatkom ni argumentirano nasprotoval. 

Zmotno pa je stališče sodišča prve stopnje, da nadure zapadejo v plačilo že pri plači za zadnji mesec
referenčnega obdobja in da takrat začne teči zastaranje. Zastaranje za plačilo nadur oziroma presežka ur začne
teči po zapadlosti plače v naslednjem mesecu po izteku referenčnega obdobja, saj se šteje, da so nadure nastale
prvi dan po preteku referenčnega obdobja (primer: za referenčno obdobje od 1. 1. do 30. 6. pri zapadlosti plače
za julij, torej 5. 8.). Ker je v tem delu sodišče prve stopnje pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje, le
zmotno uporabilo materialno pravo, je sodišče druge stopnje pritožbi tožene stranke v tem delu ugodilo ter
sodbo delno spremenilo v četrti, peti, šesti in sedmi alineji točke I izreka tako, da je spremenilo datume
zapadlosti, kot je to razvidno iz izreka te sodbe (5. alineja 358. člena ZPP).  

Sodišče prve stopnje je deloma zmotno odločilo o stroških postopka s tem, ko je odločilo, da vsaka stranka
sama krije svoje stroške postopka. Tožnik je namreč uspel z zahtevkom v višini 503,98 EUR, vtoževal pa je
po zadnji modifikaciji tožbenega zahtevka z dne 7. 11. 2013 skupaj 2.753,26 EUR. Tožnikov uspeh torej
znaša 18,30 %. Tožnik je po Zakonu o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) upravičen do nagrade za
postopek v višini 206,70 EUR (pcto v tožbi 4.000,0 EUR, višina nagrade s količnikom 1,0 je 159 EUR,
količnik 1,3 po tar. št. 3100), do  nagrade za narok 190,80 EUR (tar. št. 3102), ter do 22% DDV in materialnih
stroškov v znesku 20,00 EUR (tar. št. 6002), kar skupaj znaša 509,35 EUR. Do enake nagrade za postopek in
narok ter materialne stroške je upravičena tudi tožena stranka, torej v skupni višini 417,50 EUR, čeprav je za
postopek zahtevala 254,50 EUR in za narok 234,00 EUR. Ob upoštevanju uspeha (18,30 %) je tožnik
upravičen do nagrade v višini 93,21 EUR, tožena stranka pa (ob 81,70 % uspehu) v višini 341,09 EUR. Po
pobotanju je tožnik dolžan povrniti toženi stranki stroške postopka v višini 247,88 EUR. V zvezi s pritožbo
tožnika zoper odločitev o stroških postopka pa pritožbeno sodišče dodaja, da ni podlage za drugačno odločitev
o stroških postopka in da okoliščine, na katere se sklicuje pritožba tožnika (npr. večletno prikrajšanje tožnika
pri izplačilu nadur, neupoštevanje referenčnega obdobja) ni relevantno, prav tako pa tožnik neutemeljeno
navaja, da je v celoti uspel po temelju.     

Zaradi vsega navedenega je pritožbeno sodišče deloma ugodilo pritožbi tožene stranke in izpodbijano sodbo
delno spremenilo glede odločitve o datumih zapadlosti oziroma zamude tožene stranke pri izplačilu prisojenih
zneskov nadur, v preostalem pa pritožbo tožene stranke in v celoti pritožbo tožnika zavrnilo in potrdilo
nespremenjeni del sodbe sodišča prve stopnje (353. člen ZPP), saj niso podani niti v pritožbah zatrjevani
razlogi niti tisti, na katere mora pritožbeno sodišče paziti po uradni dolžnosti. Do ostalih pritožbenih navedb se
sodišče druge stopnje ni opredelilo, saj niso pravno odločilne (360. člen ZPP).

Delni uspeh v pritožbenem postopku ni bistveno vplival na uspeh tožene stranke, tožnik pa s pritožbo ni uspel
niti delno, zato je pritožbeno sodišče odločilo, da vsaka stranka sama krije svoje stroške pritožbe (prvi
odstavek 165. člena ZPP v zvezi s 154. členom ZPP). Odgovor na pritožbo ni prispeval k večji razjasnitvi
stvari, zato tožnik sam krije svoje stroške odgovora na pritožbo (155. člen ZPP).

---.---

Op. št. (1): glej komentar k 147. členu ZDR v: Barbara Kresal, Katarina Kresal Šoltes, Darja Senčur Peček:
Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem in stvarnim kazalom, Založniška hiša Primath d.o.o., Ljubljana,
2002, str. 545.
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Zadeva: Letni razpored dela in določitev referenčnega obdobja in  

 neustrezno upoštevanje delovnega časa v pripravljenosti po ZObr 
Zveza:  2. ods. 148. č. in 7. ods. 147. č. ZDR-1, 2. ods. 97.b č. ZObr  

in Direktiva 2003/88/ES ter Pravno mnenje IPDR in Evropske Komisije 
 
Spoštovani. 
 
V Slovenski vojski imajo pripadniki veliko neenakomerno razporejenega ter začasno prerazporejenega 
delovnega časa v skladu s splošnim Zakonom o delovni razmerjih – ZDR-1 in specialnim Zakonom o 
obrambi – ZObr, oboje pa v skladu z Direktivo 2003/88/ES.  
 
Zaradi spremljanja neenakomerno in začasno razporejenega delovnega časa v zakonsko dopustnih 
okvirih dnevnih, tedenskih in obdobnih obremenitev delavcev se je v Republiki Sloveniji uveljavila 
praksa skladna s priloženim Mnenjem Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, da delodajalec 
določi referenčno obdobje v trajanju koledarskih 6 mesecev v letu in ga upošteva pri izdelavi 
letnega razporeda delovnega časa, izdelavo katerega mu določa 2. odstavek 148. člena ZDR-1.  
 
Drugi odstavek 148. člena ZDR-1 glede razporejanja delovnega časa določa obvezo delodajalca, da 
pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta določi letni razpored delovnega časa in o 
tem pisno obvesti delavce in sindikate pri delodajalcu. Isti 148. člen ZDR-1 v sedmem odstavku tudi 
določa, da se pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa upošteva polni 
delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev in zato 
se je v Republiki Sloveniji tudi uveljavila praksa določanja 6 mesečnih referenčnih obdobij, ki pa 
se v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti lahko določijo v skladu z Direktivo 2003/88/ES tudi za 
krajše časovno obdobje, kot je to v primeru Kolektivne pogodbe za policiste, kar dopušča tudi ZObr v 
2. odstavku 97.b člena, a doslej ni bilo volje socialnih partnerjev za ureditev tega področja ugodneje 
od splošnih določil za pripadnike Slovenske vojske oz. ta volja še ni bila izražena in z naše strani 
verjetno v kratkem času bo. Ministrstvo za obrambo kot delodajalec po splošnih in specialnih 
predpisih za pripadnike Slovenske vojske tudi ni odvezano od opisanih zakonskih obvez in Direktive.  
 
Zaradi opisanih zakonskih okvirjev za spremljanje neenakomerno in začasno razporejenega delovnega 
časa ZAHTEVAMO, da dosledno spoštujete določila drugega odstavka 148. člena ZDR-1 in, da na 
njegovi podlagi pripadnike Slovenske vojske in nas nemudoma obvestite o določenem letnem 
razporedu delovnega časa za leto 2015 ter v zvezi z njim povezanim referenčnim obdobjem, ki ste 
ga bili na podlagi 7. odstavka 147. člena ZDR-1 in 2. odstavka 97.b člena ZObr dolžni določiti in 
upoštevati pri izdelavi letnega razporeda delovnega časa za leto 2015.  
 
ZAHTEVO vam podajmo, ker do izteka leta 2014, torej pred začetkom koledarskega leta 2015 letnega 
razporeda delovnega časa niti določenega referenčnega obdobja še nismo prejeli oz. po našem 
vedenju naši člani in ostali pripadniki Slovenske vojske z njim za leto 2015 še niso seznanjeni. 

 

 
 
 

  
 
 
 

 www.sindikatvojakov.si  
 



To zahtevo vam podajamo predvsem zaradi želje in vztrajanju pri spoštovanju predpisov v 
Slovenski vojski in za ureditev spremljanja neenakomerno in začasno razporejenega delovnega 
časa, ki ga danes pripadniki niti sindikati ne moremo spremljati oz. ugotavljati morebitnih 
kršitev zakonsko določenih dnevnih, tedenskih in obdobnih obremenitev pripadnikov Slovenske 
vojske in temu primerno je omogočeno sistemsko kršenje predpisov glede obremenitev in plačila 
pripadnikov, do katerih smo prepričani prihaja redno, saj se ob zaključkih referenčnih obdobij, kot je 
to v Republiki Sloveniji že redna ustaljena praksa, v Slovenski vojski ne izravnavajo manjki in viški 
opravljenih ur glede na povprečen polni delovni čas v 6 mesecih.  Nekateri pripadniki imajo po naših 
podatkih tudi po več kot tisoč viška ur, ki so si jih nabrali v več letih, kar je nedvomno nezakonito. 
Manjki ur polnega delovnega časa gredo po praksi (tudi sodni, mnenje v prilogi) v Republiki 
Sloveniji v škodo delodajalca, ker ni omogočil delavcu, da opravi s pogodbo o zaposlitvi določeno 
polno delovno obvezo v referenčnem obdobju in viški gredo v izplačilo kot nadurno delo, saj se 
morajo ure polne delovne obveze ob koncu referenčnega obdobja izravnati na nulo. 
 
V zvezi z opisano problematiko bi vas želeli opozoriti tudi na sodno prakso Sodišča Evropske Unije, 
da je potrebno delovni čas v pripravljenosti na delovnem mestu ali določenem kraju šteti kot redni 
delovni čas, ko se ugotavlja dopustnost dnevnih, tedenskih in štiri mesečnih obremenitev delavcev in 
to velja tudi za pripadnike Slovenske vojske, kot izhaja iz mnenja Evropske Komisije Sindikatu 
vojakov Slovenije z naslovom Your query registered with us under reference number 
Ares(2014)432112, 21. 2. 2014, ki smo vam ga že dostavili z dopisom št. MJU-2/2014 z dne 7. 10. 
2014 v vednost in ga ponovno prilagamo. Enako izhaja tudi iz tukaj priloženega mnenja Mnenja 
Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Opozarjamo vas zato, ker je ZObr v 2. odstavku 97.e 
člena (in enako določila o straži, 97.č ZObr) v popolnem nasprotju z Direktivo 2003/88/ES in sodno 
prakso Evropskega sodišča, saj ZObr za obrambno področje določa pripravljenost za delo na 
določenem kraju in delovnem mestu, ki se ne  všteva v število ur tedenske oziroma mesečne delovne 
obveznosti. Menimo, da opisano predstavlja očitno kršitev Direktive 2003/88/ES in s tem pravnega 
reda Evropske unije, saj so roki za prevzem v nacionalno zakonodajo minili že pred več kot desetimi 
leti oz. je ZObr v tako nedopustni obliki bil sprejet po že uveljavljeni Direktivi EU v pravni red. V 
zvezi z opozorjenim vas pozivamo, da nas obvestite o morebitnih načrtih za odpravo kršitev 
pravnega reda Evropske unije oz. morebitnih drugačnih pogledih v zvezi z opozorjenim. 
 
V Sindikatu vojakov Slovenije smo pripravljeni za sklenitev morebitnega dogovora oz. kolektivne 
pogodbe s katero bi se celovito uredilo področje letnega razporeda dela in določitve referenčnega 
obdobja ter odrejanja in izvajanja pripravljenosti na delovnem mestu ali določenem kraju v 
Slovenski vojski skladno z pravnim redom Evropske unije, vendar po tukaj zahtevani izpolnitvi 
zakonskih obvez glede razporeda delovnega časa in določitvi referenčnega obdobja. 
 
S spoštovanjem, 
  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 
 

 
 
Priloga: 
– Pravno mnenje IPDR 
– Dopis z dne 21. 2. 2014 v originalu: 

Evropean commission / Employment, Social Affairs and Inclusion DG / Labour Law 
Subject: Your query registered with us under reference number Ares(2014)432112, 21. 2. 2014 
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Zadeva: Za SVS sprejemljive rešitve za vzpostavitev zakonitega stanja s predlogom ter 

 opozorila v zvezi z letnim razporedom dela ter določitvijo referenčnega obdobja 
 

Zveza:  Dopis SVS št. MO15/1 z dne 1. 1. 2015 in dopis MO št. 101-1/2015-7 z dne 30. 1. 2015  

 
Spoštovani. 
 
V zvezi z vašim odgovorom na naš dopis z dne 1. 1. 2015 navedenim v zvezi vas želimo opozoriti na 
nekatere predpisane podrobnosti od katerih ne bomo odstopali in ste jih dolžni upoštevati. Podati vam 
želimo za SVS sprejemljiv predlog rešitev z upoštevanjem kompleksnosti problematike, kot sami 
navajate. V nadaljevanju podana rešitev je minimum sprejemljivega za SVS, saj se predpisi v zvezi z 
organizacijo in načrtovanjem delovnega časa v Slovenski vojski kršijo od njenega obstoja in v zvezi 
s temi kršitvami je SVS že izgubil več kolektivnih sporov, pri katerih smo se v pravdnih postopkih 
mnogo naučili in ugotovili, da so pripadniki Slovenske vojske premnogokrat prikrajšani zaradi 
nespoštovanja splošnih in specialnih predpisov in tega SVS ne bo več dopuščal. 
 
V vašem dopisu z dne 30. 1. 2015 navajate (3. odstavek dopisa), da se presežek polnega delovnega 
časa (presežek ur) lahko izkoristi kot proste ure ali kot proste dni. V zvezi s tem vas  želimo opozoriti 
na določila v 97. b člena ZObr, ki v 1. odstavku določa, da pri neenakomerni razporeditvi ali začasni 
prerazporeditvi delovnega časa ta ne sme trajati manj kot štiri ure na dan. Enako določa Uredba o 
delovnem času v organih državne uprave v 1. odstavku 8. člena. Ob pet dnevni tedenski razporeditvi  
delovnega časa, ki jo imajo pripadniki Slovenske vojske navedeno določilo pomeni, da mora vsak 
pripadnik na vsak delovni dan opravljati svojo delovno obvezo polnega delovnega časa najmanj 4 ure 
na dan in da ni dopustno odrejati celodnevnega tako imenovanega  koriščenja ur (kompenziranja), 
saj bi to predstavljalo nezakonito odrejanje opravljanja polne delovne obveze (40 ur tedensko) z 
institutom neenakomernega razporejanja ali začasnega prerazporejanja delovnega časa.  
 
Opozoriti vas tudi želimo, da ZDR-1 ne določa izdelovanja letnega razporeda dela, kot sami navajate 
(4. odstavek dopisa) in navajate, da ga Slovenska vojska ne izdeluje. Na to vas nismo opozarjali, saj 
nam to ni dopuščeno po 100. b členu ZObr, ker v letnem razporedu dela gre za uporabo Slovenske 
vojske. Od vas smo zahtevali, da nas nemudoma obvestite o določenem letnem razporedu delovnega 
časa za leto 2015 ter v zvezi z njim povezanim referenčnim obdobjem, saj tako določa ZDR-1 v 2. 
odstavku 148. člena. V SVS nas kot že navedeno ne zanima letni razpored dela, ampak letni razpored 
delovnega časa, s katerim nas še vedno niste seznanili, niti z referenčnim obdobjem za spremljanje 
izpolnjevanja delovne obveze polnega delovnega časa pripadnikov Slovenske vojske.  
 
Mesečni in tedenski načrti (straža, dežurstvo, VNS), ki jih navajate kot načrte za opravljanje dela v 
manj ugodnem delovnem času ne omogočajo spremljanja opravljanja dela v referenčnih obdobjih 6 
mesecev kakor tudi poslovni plan, ki je po vašem osnova za izvajanje vaj ter usposabljanj. Pa tudi 
določanje oblike fiksnega ali premakljivega delovnega časa ne služi spremljanju dela v referenčnih 
obdobjih. Vse oblike načrtovanja, ki ste jih  navedli nas ne zanimajo, ampak nas zanima 
organiziranje in načrtovanje polnega delovnega časa, ki se v Slovenski vojski ne izvaja. 

 

 
 
 

  
 
 
 

 www.sindikatvojakov.si  
 



Ob pripravi predloga celovite rešitve s predlogom delovanja v prihodnje, ki ste jo napovedali do konca 
meseca februarja 2015 vas želimo opozoriti še na nekaj podrobnosti, ki izhajajo iz predpisov in sodne 
prakse oz. glede plačila nadur za enostransko odrejeno koriščenje ur je odločitev še predmet revizije:     
 
− po poteku referenčnega obdobja (1. 1. in 1. 7.) viški ur polnega delovnega časa postanejo nadure; 
 

− referenčno obdobje v Slovenski vojski je enako referenčnemu obdobju po splošnih predpisih 
(ZDR-1), torej šest mesecev oziroma v koledarskem letu od 1. 1. do 30. 6. in od 1. 7. do 31. 12.. 
Posledično to pomeni, da vsi viški ur, ki presegajo polni delovni čas in ki ostanejo na koncu 
referenčnega obdobja, pomenijo nadure; 

 

− če delavec izrabi „plus“ ure (kompenzacijske ure) po izteku referenčnega obdobja (dejansko 
nadure), ne glede na to, ali se s tem strinja ali ne, ni upravičen do plačila nadomestila plače v 
višini 130 % (do plačila celotne nadure), temveč le do dodatka za delo preko polnega delovnega 
časa v višini 30 % urne postavke (45. člen KPJS) oz. je del te navedbe, ko je delavcu enostransko 
odrejeno koriščenje viška ur (nadure) iz preteklega referenčnega obdobja, še predmet revizije; 

 

− opravljene ure preko polne delovne obveznosti, ki so se dejansko opravile so nadure, kljub temu, 
da te niso bile pisno odrejene, saj skladno s sodno prakso Vrhovnega sodišča za priznanje plačila 
nadur niti ni pomembno, da so le-te pisno odrejene; 

 

− zastaranje plačila nadur na koncu referenčnega obdobja nastopi šele po poteku tega obdobja, ko 
je prvi plačilni dan, torej ob koncu koledarsko prvega referenčnega obdobja 5. julija in ob koncu 
koledarsko drugega referenčnega obdobja 5. januarja. Zakonske zamudne obresti (3 letni 
zastaralni rok) pa se lahko uveljavljajo za zadnja tri leta pred vložitvijo zahtevka na sodišču; 

 

− na Vrhovnem sodišče še poteka revizija glede zahteve po plačilu nadur v višini 130 % za ure, ki so 
bile izkoriščene na podlagi enostranske odreditve s strani delodajalca. Tožnik v reviziji zahteva 
plačilo nadur, ker mu je koriščenje ur bilo odrejeno nezakonito, saj Uredba o delovnem času v 
organih državne uprave v 19. členu izrecno določa, da se opravljeno nadurno delo javnemu 
uslužbencu izplača in, da se lahko 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. Pri tem gre za možnost uslužbenca, njegovi 
volji pa je prepuščeno, ali se mu bodo nadure izplačale, ali pa jih bo izkoristil kot proste ure. 
Te določbe pa ni mogoče razlagati tako, da lahko delodajalec namesto plačila nadur delavcu 
preprosto odredi kompenzacijo; 

 

− enostransko odrejanje koriščenja viškov ur iz preteklega koledarsko referenčnega obdobja 
(po 1.1. in po 1.7., nadur) s strani delodajalca (z ukazi…) ni dovoljeno in je nezakonito; 

 
Vse v navedbe v alinejah zgoraj, z izjemo predzadnje alineje, so povzete iz pravnomočnih sodb 
zoper katere ne poteka revizija in so dokončne ter izvršljive, vsaj v že končanih sporih. 
 
Za pomoč pri pripravi celovite rešitve prilagamo v SVS izdelani tabeli dopustnih obremenitev 
pripadnikov Slovenske vojske z upoštevanjem predpisov Republike Slovenije in Evropske unije, ki 
veljajo in jih je potrebno upoštevati pri organizaciji in načrtovanju delovnega časa. 
 
Za v prihodnje zahtevamo in pričakujemo spoštovanje predpisov RS in EU, za vzpostavitev 
zakonitega stanja v Slovenski vojski pa je naš predlog rešitev od katerega ne bomo odstopali naslednji: 
 
1. vsem pripadnikom Slovenske vojske, najmanj pa članom SVS, je potrebno obračunati dodatek 

za delo preko polnega delovnega časa (45. člen KPJS) in izračunati vrednost izplačila za vse 
ure viška ob zaključkih vsakega referenčnega obdobja (višek ur so nadure), ki so se kasneje 
izkoristile (kompenzirale) z zapadlostjo ob prvi obračunani in izplačani plači po izteku 
vsakokratnega referenčnega obdobja (polletno po koledarskem letu, prvi in drugi del) za 5 let 
nazaj (zastaralni rok za pravice iz dela je 5 let), torej prvič za 5. julija 2010, nato 5. januarja 2011 
in tako še za drugo polovico leta 2011, leto 2012, leto 2013 in leto 2014 ter do 5. januarja letos; 



2. vse ure, ki so bile na mesečnih urnih karticah pripadnikov Slovenske vojske, najmanj pa za člane 
SVS, na dan 1. 1. 2015 evidentirane kot ure premakljivega polnega delovnega časa – ure viška 
(kompenzacijske ure) je potrebno evidentirati kot nadure. Za te ob preseku stanja na dan 1. 1. 
2015 viška (kompenzacijskih ur) ur ugotovljene nadure pa je potrebno: 

 
a. obračunati višino izplačila iz naslova nadur do posameznikov; 

 
b. obračunati višino izplačila kot je opisano v 1. točki za ure, ki se bodo koristile (kompenzirale) 

po 1. 1. 2015 do izplačila; 
 
3. za vse obračunano in določeno izplačilo po 1. in 2. točki je potrebno obračunati zakonske 

zamudne obresti od vsakokratnih zapadlih glavnic od 5. julija 2012 za plačilo dodatka za delo 
preko polnega delovnega časa (zastaralni rok za obresti je 3 leta) dalje do plačila; 
 

4. v SVS soglašamo, da se dobljena vrednost za izplačilo po 1. do 3. točki posameznemu pripadniku 
Slovenske vojske, najmanj pa za člane SVS, spremeni v dolg, za plačilo katerega pa se lahko 
pogajamo kolektivno ali individualno. 

 
V kolikor s predlogom rešitve ne soglašate v celoti, prelagamo, da nas povabite na sestanek pred 
iztekom napovedanega datuma za predložitev celovite rešitve, ki ste si ga določili sami. Na sestanku bi 
poskusili uskladiti naše zahteve z zmožnostmi in vašo pripravljenostjo za mirno rešitev spora brez 
nepotrebnih sodnih in odvetniških stroškov. Od tukaj predlagane rešitve bomo težko odstopili in s tem 
računajte, saj so predpisi in praksa v Slovenski vojski ter predvsem sodna praksa na naši strani in zato 
vas resno pozivamo k sklenitvi dogovora, saj bomo v nasprotnem za plačilo dolga po 1., 2.a. in 3. 
točki predloga rešitve sprožili nov kolektivni spor v okviru Konfederacije slovenskih sindikatov. Za 
plačilo dolga po točki 2.b in za ta del po 3. točki (obresti) bomo pozvali člane SVS in vse pripadnike 
Slovenske vojske v individualne tožbe. Oboje napovedano, kolektivni spor in poziv bosta sprožena 
takoj (v začetku marca) po prejemu vašega predloga celovite rešitve ob koncu februarja 2015, seveda 
če prej ne sklenemo dogovora in če z vašo celovito rešitvijo ne bodo zadovoljni člani SVS in 
pripadniki Slovenske vojske ter seveda SVS. 
  
 
S spoštovanjem, 
 
  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 
 

 
 
 
Prilogi: 
 

− Predpisani okvirji organizacije in načrtovanj delovnega časa ter dopustne obremenitve za 
pripadnike Slovenske vojske 

− Predpisane dopustne obremenitve pripadnikov Slovenske vojske v RS z Direktivo Evropske unije 
o organizaciji delovnega časa za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 

 
Poslano z e-pošto: 
 

– naslovnik; 
– Janko Veber, minister; 
– Franc Javornik;  
– David Humar, Danica Kropf; 
– Konfederacija slovenskih sindikatov; 
– arhiv. 

 
Seznanitev članov SVS in zainteresirane javnosti z objavo na spletnih straneh SVS. 
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Številka: GŠSV 24/1 
Datum:   24. 2. 2015 
 
načelnika Generalštaba SV 
dr. Andrej Osterman, generalmajor 
 
Zadeva: Pričakovanja Sindikata vojakov Slovenije z zahtevo po delnem preklicu ukaza  

 in posredovanje podatkov o tožbah policistov 
 

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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Zadeva: Letni razpored dela in določitev referenčnega obdobja in neustrezno 
upoštevanje delovnega časa v pripravljenosti po ZObr - pojasnilo

Zveza: Dopis  Sindikata vojakov Slovenije št. MO15/1  z dne 1. 1. 2015

V zvezi z vašo zahtevo po upoštevanju določil Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakona 
o obrambi (ZObr), ki predpisujeta določitev letnega razporeda delovnega časa in določitev 
referenčnega obdobja ter odrejanja in izvajanja pripravljenosti na delovnem mestu ali 
določenem kraju v Slovenski vojski, vam posredujemo naslednje pojasnilo.

Delovni čas je v Slovenski vojski urejen z ZObr in to v členih od 96. – 98. ter z Zakonom o službi 
v Slovenski vojski (ZSSloV) v 53. členu. Določene posebnosti nadalje urejajo tudi Pravila službe 
v Slovenski vojski (V. poglavje).

O delu izven rednega delovnega čas in delu v posebnih delovnih pogojih odloča poveljnik 
bataljona, njemu enake ali višje enote v skladu s potrebami in razmerami in v skladu z ZObr. 
Delovni čas je lahko pripadnikom neenakomerno razporejen. Presežek delovnih ur, opravljenih 
v okviru neenakomerne razporeditve dela in začasne prerazporeditve delovnega časa, se mora 
izkoristiti najkasneje v roku šestim mesecev od njihovega nastanka. Presežek delovnih ur se 
lahko izkoristi kot proste ure v času obvezne prisotnosti na delovnem mestu ali kot proste dni, 
vendar tako, da s tem ni ogroženo izvajanje nalog.

Letnega razporeda dela, kot ga določa ZDR-1, Slovenska vojska ne izdeluje. ZObr kot specialni 
predpis v 3. odstavku 42. člena določa, da minister po predhodnem mnenju predsednika 
republike določa generalštabu praviloma letne usmeritve za načrtovanje operativnih, materialnih 
in organizacijskih priprav za uporabo vojske. Slovenska vojska (GŠSV s podrejenimi poveljstvi 
in enotami) izdela načrte za posamezne nivoje, ki imajo podlago v poslovnem planu za 
koledarsko leto. S tem morajo biti usklajeni tudi mesečni in tedenski načrti dela.

Skladno z navedenim Slovenska vojska razporeja delo v skladu z Ukazom o delovnem času v 
SV, št 020-18/2013-1200 z dne 23.8.2013, in Ukazom o načinu izvajanja pripravljenosti za delo 
v SV, št 21005-32/2013-77 z dne 22.4.2013. Delo v manj ugodnem delovnem času se za stalne 
naloge izvaja v skladu z mesečnimi načrti (straža, dežurstvo, VNS), medtem, ko se vaje ter 
usposabljanja izvajajo na podlagi letnih načrtov (osnovna je poslovni plan). Enote ranga 
bataljona in višje imajo določeno fiksno ali premakljivo obliko delovnega časa. 



2

Kot že sami ugotavljate, v Slovenski vojski pri posameznih pripadnikih dejansko obstaja 
problem določenega presežka ur. Zaradi navedenega smo resno pristopili k reševanju tega 
vprašanja. Proučujemo dejansko stanje in na podlagi rezultatov analiz bomo sprejeli določena 
stališča oziroma morebitne ukrepe na tem področju. Ob tem ugotavljamo, da so bili roki za 
rešitev tega vprašanja na našem sestanku v začetku januarja 2015 postavljeni preoptimistično 
Namreč, gre za kompleksnejšo problematiko, ki se posledično odraža tudi pri zaposlenih, tako 
iz vidika varstva in zdravja pri delu delavcev, kot tudi stroškovnega vidika, hkrati pa mora 
Slovenska vojska zagotavljati z zakonom določene naloge. Upoštevajoč navedeno ocenjujemo, 
da bomo predlog celovite rešitve stanja na tem področju, predvsem pa predlog načina 
delovanja v prihodnje, lahko pripravili do konca meseca februarja 2015, in vam ga posredovali v 
mnenje.

106-02

Mag. Miloš Bizjak
DRŽAVNI SEKRETAR

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

Niso točne trditve omenjenega sindikata, da je načelnik izdal 
nesprejemljivi ukaz zaradi nezakonitega enostranskega odrejanja 
pospešenega koriščenja nadur. 

Načelnik je izdal ukaz o ureditvi stanja prerazporejenih delovnih ur, ki ne 
ureja koriščenja nadur, ne ureja plačila nadur in ne opredeljuje 
referenčnega obdobja. V ukazu je povzeto stanje prerazporejenih ur, ki so 
bile opravljene v različnem časovnem obdobju, v večini primerov pa so 
bile evidentirane pred letom 2015. V Slovenski vojski premakljive in 
prerazporejene ure ločeno evidentiramo od leta 2010. V tem obdobju je 
zaradi različnih obveznosti in nalog, skupno število prerazporejenih 
delovnih ur neprestano naraščalo, določeno število prerazporejenih 
delovnih ur ni bilo izkoriščenih. 

V Slovenski vojski s 1. 3. 2015 uvajamo tekoče spremljanje in koriščenje 
odrejenih prerazporejenih delovnih ur tako, da bodo ure izkoriščene 
najkasneje v roku šestih mesecev od njihovega nastanka. Nadrejeni so 
odgovorni za zagotavljanje sprotnega koriščenja prerazporejenih ur v 
zakonsko predpisanih šestih mesecih. Vzporedno s sprotnim koriščenjem 
novo nastalih presežnih ur, pa morajo nadrejeni zagotoviti pospešeno 
koriščenje ur nastalih v preteklosti. 

Presežek delovnih ur se lahko izkoristi kot proste ure v času obvezne 
prisotnosti na delovnem mestu ali kot proste dni, vendar tako, da s tem ni 
ogroženo izvajanje nalog (218. točka Pravil službe v Slovensko vojski). 
Nadrejeni v okviru organizacije dela odredi koriščenje prerazporejenih 
delovnih ur, kar pomeni, da o koriščenju le teh ne more odločati 
posameznik, lahko pa prosi nadrejenega za koriščenje. Zaradi navedenega 
je načelnik Generalštaba Slovenske vojske izdal ukaz o ureditvi stanja 
prerazporejenih ur v Slovenski vojski. V ukazu je opredelil tudi, da se do 
31. 12. 2015 zagotovi koriščenje prerazporejenih delovnih ur.  

V Slovenski vojski se zavedamo nastale situacije in zato jo urejamo s tem 
ukazom. 
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Na podlagi 46. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/2004 – uradno prečiščeno besedilo, 
138/2004–skl. US, 53/2005–skl. US in 96/2012-ZPIZ) in 29. člena Zakona o službi v Slovenski vojski 
(Uradni list RS, št. 68/07) izdajam

UKAZ 
o ureditvi stanja prerazporejenih ur v Slovenski vojski  

ZVEZE: 
A. Zakon o obrambi, (Uradni list RS, št. 103/04-UPB1 in št. 96/12 – ZPIZ-2),
B. Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/12),
C. Pravila službe v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 84/09),
D. Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07,122/07 – popr.).
E. Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času Ministrstva za obrambo z organi v 

sestavi, št. 0070-12/2010-11, z dne 11.6.2010 in
F. Ukaz o delovnem času v SV, št. 020-18/2013-1200, z dne 23. 8. 2013.

1. SITUACIJA
Slovenska vojska (SV) delovni čas in čas obvezne prisotnosti, načine in pogoje za prerazporeditev 
delovnega časa, neenakomerno razporeditev delovnega časa ter delo preko polnega delovnega časa 
izvaja in upravlja na podlagi predpisov in Ukaza o delovnem času v SV (Zveza F). 
V enotah z določenim premakljivim začetkom in koncem delovnega časa (premakljiv delovni čas) 
pripadniki sami izravnavajo presežke in primanjkljaje, pridobljene iz tega naslova, v tekočem mesecu 
(Zveza D). V okviru premakljivega delovnega časa pripadnik iz meseca v mesec lahko prenese največ 20 
ur presežka oziroma največ 10 ur primanjkljaja (premakljive ure).
Poveljnik bataljona, njemu enake ali višje enote, lahko zaradi potreb službe trajno ali začasno pisno 
določi uro obveznega prihoda na delo in odhoda z dela (nepremakljiv – fiksni delovni čas).  V teh primerih 
se pripadnikom, ki imajo odrejeno in opravijo delo izven določenega nepremakljivega delovnega časa, ne 
evidentirajo premakljive ure ampak ure začasno prerazporejenega delovnega časa (prerazporejene ure).
Poveljujoči upravlja z delovnim časom enote in zaradi narave dela (vaje, terenska usposabljanja, 
varovanje objektov, odzivne sile, realizacija nalog) odreja začasno prerazporeditev delovnega časa 
pripadnikom oz. enoti za določeno obdobje in ob tem tudi čas koriščenja nastalih presežnih ur (218. točka 
PS in 97. člen ZOBR; šest mesecev).
V SV premakljive in prerazporejene ure ločeno evidentiramo od leta 2010. V tem obdobju skupno število 
prerazporejenih delovnih ur neprestano narašča in neizkoriščene ure so v več kot 80% starejše od šestih 
mesecev.

2. POSLANSTVO
V SV s 1. 3. 2015 uvajamo šest mesečno tekoče spremljanje in koriščenje odrejenih prerazporejenih 
delovnih ur. V prehodnem obdobju do 31. 12. 2015 zagotoviti koriščenje starejših prerazporejenih 
delovnih ur, s ciljem celovite normativne sistemske ureditve prerazporejenih delovnih ur v SV. 



3. IZVEDBA
Namera: 
S 1. 3. 2015 zagotoviti sprotno koriščenje prerazporejenih ur v zakonsko (zveza A) predpisanih šestih 
mesecih. Za vsako odrejeno prerazporejeno uro, ki presega predpisano delovno obveznost (npr. dnevno, 
tedensko oz. mesečno), določiti točen termin koriščenja. 
Vzporedno s sprotnim koriščenjem novo nastalih presežnih ur, zagotoviti pospešeno koriščenje ur 
nastalih v preteklosti,  s težiščem na tistih, v zadnjem pet letnem obdobju. 
Poveljujoči z upravljanjem delovnega časa posameznikov in enote zagotovijo izvrševanje in realizacijo 
nalog in strogo upoštevajo koriščenje presežka ur v zakonskem roku.
Ciljno stanje: vse novo nastale prerazporejene ure se koristijo v zakonsko določenem šest mesečnem 
obdobju, za kar se namensko prilagodi programsko aplikacijo avtomatske registracije delovnega časa 
(PA ARDČ) v skladu s časovnico (Priloga A). Po 1. 3. 2015 se ure, ki prve nastanejo, prve koristijo (First 
in First Out - FIFO). Ure nastale v obdobju 2010 – 2015 se maksimalno izkoristijo ob upoštevanju 
doseganja ciljev in zagotavljanju pripravljenosti. Končni cilj je izkoristiti vse presežne ure. 

a. Koncept:   

Nalogo izvesti v dveh vzporednih fazah:

(1) Sistemska ureditev koriščenja novo nastalih prerazporejenih ur – tekoče šestmesečno 
obdobje (od 1. 3. 2015):

Vsi poveljujoči so dolžni ob odrejanju začasno prerazporejenega časa predvideti tudi kdaj se bodo ure 
koristile. V aktih poveljevanja in individualnih aktih za odrejanje prerazporeditve delovnega časa opredeliti  
termin koriščenja odrejenih ur (Priloga B). 

(2) Koriščenje prerazporejenih ur nastalih do uveljavitve tega ukaza – prehodno obdobje
-  Koriščenje prerazporejenih delovnih ur nastalih v zadnjih 5 letih (neizkoriščene ure iz obdobja od 1. 3. 
2010 do 28. 2. 2015): Za prerazporejene ure, ki so nastale v zadnjem 5 letnem obdobju izdelati splošen 
načrt (ukaz) koriščenja do 30. 4. 2015. Ure iz tega obdobja koristiti v najkrajšem možnem času, 
najkasneje do 31. 12. 2015, za kar so odgovorni poveljujoči na vseh ravneh. 
Posameznikom, ki zaradi narave dela in zaradi odsotnosti (npr. MOM, MSSVT, porodniške in bolniške 
odsotnosti..), ne uspejo koristiti prerazporejenih ur v navedenem obdobju, je možno podaljšanje 
koriščenja do 31. 12. 2016, kar za svoje podrejene odobrijo poveljniki ravni samostojnega polka ali višji 
poveljujoči na predlog poveljnika enote.  
- Koriščenje prerazporejenih delovnih ur nastalih pred več kot 5 leti (neizkoriščene ure nastale pred 1. 3. 
2010): Ure se vodijo v  ARDČ, pripadniki jih po načrtih nadrejenih koristijo do konca leta 2016.  

b. Usmeritve:  
(1) Poveljujoči in vodilni na vseh ravneh so dolžni in odgovorni za racionalno upravljanje z delovnim 

časom pripadnikov in enote.
(2) Upravljanje z delovnim časom upoštevajte pri načrtovanju aktivnosti, pripravi in izdaji aktov 

poveljevanja. 
(3) Poveljujoči in vodje na vseh ravneh za pripadnike, ki imajo na dan 1. 3. 2015 več kot 60 

prerazporejenih ur, izdelajte individualne načrte koriščenja,  NKK  30. 4. 2015. 
(4) Pri izdelavi načrta koriščenja ur zagotovite realizacijo nalog iz PosP oziroma predlagajte 

spremembo načrtov dela. 
(5) Odrejanje koriščenja prerazporejenih ur izvajajte v skladu z 218. točko Pravil službe v SV in 97. 

členom ZObr. 
(6) Od 1. 9. 2015 pripadnike, ki imajo več kot 200 prerazporejenih delovnih ur ne napotujte na MOM, 

MSSVT in VIU dokler ne izkoristijo presežka ur. 
(7) Pripadniki se z identifikacijsko registrirno priponko (IRP) na registrirni uri lahko s tipko IZR 

registrirajo samo v primeru, da je prerazporeditev delovnega časa odrejena s strani nadrejenega 
(Priloga B). 
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(8) Ustno odobravanje minutnih prerazporeditev delovnega časa pred in po delovni obvezi ni 
dovoljeno. 

(9) Prekinite z ročnimi izravnavami in popravki v PA ARDČ (operaterji III. in IV. nivoja). 
(10) Preučite  anomalije ročnih pripisov prerazporejenih ur v preteklem obdobju (2010-2015). 
(11) Pripadniki v tujini (MSSVT, MOM), na porodniškem dopustu in dopustu za nego in varstvo ter 

dolgotrajnih bolniških, ure koristijo do konca leta 2016 na podlagi odobritve poveljnika ravni 
samostojnega polka ali višjega poveljujočega. 

(12) Pri ocenjevanju poveljnikov in vodstvenih oseb upoštevajte realizacijo usmeritev tega ukaza v 
točki vodstvene sposobnosti – organiziranje in načrtovanje.

c. Naloge: 
(1) KABNGŠSV

Poročanje o sprejetih ukrepih, koriščenju prerazporejenih ur ter vplivu na izvedbo PosP uvrstite 
kot stalno točko poročanja na mesečnih poveljniških konferencah.

(2) ZSPO
– J - 1:  Prilagodite PA ARDČ konceptu in zagotovite izvedbo nalog po prilogi A. Rok: 30. 4. 2015.       

- Za pripadnike, ki imajo v prehodnem obdobju 2010-2015 vpisane ročne pripise več kot 200 
prerazporejenih ur v sodelovanju s SPZ pravno formalno preučite posredovane izjave z razlogi 
vpisov ter predlagajte izvedbene ukrepe.  Rok: 30. 6. 2015.

- Popolnite ključne formacijske dolžnosti za kvalitetno izvedbo nalog po prilogi A.
- Ob prerazporeditvah pripadnikov upoštevajte načrt koriščenja prerazporejenih ur.  

– J - 6:  Zagotovite nemoteno delovanje testne PA ARDČ in strežnika »ura«.  Rok: 26. 2. 2015.
– SPZ: Preučite možnosti disciplinske in odškodninske odgovornosti pristojnih nadrejenih ob 

nastanku nezakonitega stanja ur podrejenih pripadnikov od 1. 9. 2015 dalje in pripravite predlog 
ukrepov.  Rok: 31. 3. 2015.

             Sodelujte z J-1 pri preučitvi in oblikovanju predloga rešitev  ročnih pripisov.

(3) Enote SV in NOE GŠSV
– Prerazporejene ure odrejajte racionalno (terensko usposabljanje, vaje, stalne naloge, izredne 

naloge in ostale naloge,  ki zahtevajo prerazporeditev), v skladu s prilogo B.
– Izdelajte načrte koriščenja prerazporejenih ur prehodnega obdobja za vaše pripadnike. 
– Od 1. 3. 2015 naprej mesečno koristite najmanj 8% prerazporejenih ur nastalih pred tem 

datumom. 
– Poročilo o koriščenju ur (Priloga C) je sestavni del obrazcev mesečnih poročil evidenc dela, 

dodatkov, povračil in odsotnosti ter podlaga za poročanje na poveljniški konferenci.
– Za pripadnike, ki imajo v prehodnem obdobju 2010-2015 vpisane ročne pripise več kot 200 

prerazporejenih ur v mesecu dni izdelajte izjave z obrazložitvijo in razlogom vnosa/vpisa ter jih 
posredujte v GŠSV/J-1. Rok: 30. 6. 2015.

– Kadru izbranem za napotitev na MSSVT v letu 2015 omogočite koriščenje ur pred odhodom na 
MSSVT.

d. Usklajevanje:
(1) Sodelovanje: 

a) J-1 v sodelovanju s SIK in zunanjim izvajalcem uskladi prilagoditev PA ARDČ in generirana 
poročila. 

b) J-1 z ostalimi proračunskimi uporabniki (PU) MORS izvede nalogo v upravnem delu (vojaške 
dolžnosti v sistemizacijah PU MORS). 

c) J-6 v sodelovanju s SIK zagotovi menjavo produkcijskega strežnika »ura«.

   
4. ZAGOTOVITEV DELOVANJA
Za uresničevanje tega ukaza je potrebno seznaniti vsa podrejena poveljstva in enote, nadrejeni z vsebino 
tega ukaza seznanijo vse svoje podrejene. Za izvedbo naloge stroški niso predvideni in načrtovani. 
Ukaz se objavi na Portalu Odseka za stroške dela in delovni čas na naslovu:
http://portal/gszsk/spkp/ossd/Normativne%20podlage.

5. POVELJEVANJE IN ZVEZE
Za uresničevanje tega ukaza so odgovorni poveljujoči na vseh nivojih. Zahtevam večjo angažiranost in 
dosledno izvedbo s strani poveljujočih in izvajalcev S-1. Vse enote prve ravni poročajo o izvedljivosti 
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koriščenja prerazporejenih ur do 30. 4. 2015, ko bodo izdelani načrti koriščenja. Po liniji PINK mesečno 
poročajte o odstotkih in razlogih koriščenja presežnih ur iz obeh obdobij.  

Ukaz začne veljati z dnem podpisa. 

Pripravila:
VVU XIII. r.  B. P. Cesar
NOSDDČ

Generalmajor 
dr. Andrej Osterman  

načelnik Generalštaba SV

Poslano:
- NNGŠ, KABNGŠ, SSZ,
- ZSO, ZSP,ZSSP, 
- VERC, VVIK, ZOC,  CVŠ, EPOD (CZU, EKIS, EEB,SEVP, EPROT, ŠPE)
- 1. BR, 72. BR, LOGBR, 15. PVL, 430. MOD, ESD
- in IRSO (v seznanitev).

Priloge:
– Priloga A: Časovnica osnovnih nalog, 
– Priloga B: Odrejanje prerazporejenih ur - vzorec (enota, posameznik, enota - 4. točka, 

obrazložitev),   
– Priloga C: Poročilo poveljnika o stanju prerazporejenih ur v enoti – vzorec. 
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PRILOGA A:

Časovnica in izvedba:  II fazi

1. Določitev pričetka obdobja – ureditev stanja:   nov števec 18,  vsaka prerazporejena nepokoriščena ura se na D+181 (M=6)  z zaključkom meseca prenese v 
števec 17.  preko VP – izpis je razviden iz zbirnika (odgovornost, razlog) .  Stanje  števca  prikazano na ME pripadnika.  Štetje ur FIFO.

KDO KAJ/vzrok ROK Kritične točke, predlog
Vodstvo - NGŠSV Določitev »tekoče« obdobje v skladu z 

ZOBR, Ukaz
20FEB15 Obdobje je 6 mesečno:  1MAR15-30SEP15, 1APR15-31OKT15, …. 1JUL15-

31JAN16… 
OSDDČ, SIK – Jankovič, 
Četrta pot

Vsebinski predlog dopolnitve, tehnična 
rešitev v delujočo testno bazo -
uvedemo 1MAR15.

FEB-
APR15

Nov števec, nov VP, report za OE, dopolnitev zbirnika. Koristi najprej  iz 
referenčnega obdobja in šele potem starejše od 6M iz druge tabele. Vpliv na 
pdf modul (ni več prostora). 

Izvedba tudi za ostale PU (vojaške dolžnosti v drugih PU in prehodi med PU-ji) 
OSDDČ Organizacija/izvedba za OE SV 12MAR15 Sestanek operaterjev/usposabljanje, izpis zbirnika prerazporejenih ur  APR15
J-1 v sodelovanju s 
SPZ/PINK

Kriteriji, sankcije, poročanje, 
odgovornost

MARdalje Dokumenti za stalne in tekoče naloge (določitev kdaj se prerazporejena ura 
koristi)

OSDDČ Racionalizacija izvajanja doMAJ15 Zapreti opcijo izravnave, urediti matične podatke s števci, poročila.

2. Starejše prerazporejene delavne ure  - prehodno obdobje:   Števec 17. Štetje ur LIFO.
KDO KAJ/vzrok ROK Kritične točke, predlog

Vodstvo - NGŠSV »prehodno« obdobje, koriščenje 0,4 
milijona starih prerazporejenih ur do 
31DEC15,  izjeme do konca 2016. 

20FEB15 V 11 mesecih pokoristiti čim več »starih« prerazporejenih ur (10% mesečne 
mase)

OSDDČ, SIK, Četrta pot Vsebinski predlog dopolnitve, števec 
17. 

FEB15 Vrstni red. Ostalo: izpis ur po »starosti«.  Poročilo in pregled prerazporejenih ur 
(starejše, mlajše od 5 let) 

Vsi, nosilec PINK Koriščenje ur DEC15(izjeme 
DEC16),starejše od 5 let DEC17

FEB-
DEC15,

1.900 pripadnikov z več kot 60 prerazporejenimi urami (individualni načrti). 
Analize, izpisi = standardno za info PINKu, poročanje POVKONF

J-1 v sodelovanju s 
SPZ/PINK/OSDDČ

Dogovor o ureditvi anomalij 2010-
2015  

FEB-DEC Individualni pregled 318 pripadnikov, kjer so prerazporejene ure iz enega v drug 
mesec z ročnimi vnosi povečale za več kot 200 ur.

J-1 v sodelovanju s SPZ Zaključek prehodnega obdobja – 
vsebina kot podlaga za izvedbo

1SEP15 Po uskladitvi z DP in MJU.



REPUBLIKA SLOVENIJA                                                                                                             Priloga B: 1
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
SLOVENSKA VOJSKA
       (ENOTA)

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399199000, TRR: 01100-6370191114

[imenovani] 

Številka: [številka - avtomatsko - ne spreminjaj] 
Datum: [datum - avtomatsko - ne spreminjaj] 

Na podlagi 46. člena in v skladu z 97. b členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04-
ZObr – UPB1) ter 218. točko Pravil službe v Slovenski vojski ( Uradni list RS, št. 84/09) izdajam

UKAZ
o začasni prerazporeditvi delovnega časa

1. Delavcu/pripadniku            

razporejenemu na dolžnost         iz                

se na podlagi potreb službe začasno prerazporedi  delovni čas na naslednji način:

- dne       od       do       ure,

- delavec bo na ta dan opravljal: naloga, lokacija.

2. Presežek ur, ki bo nastal ob prerazporeditvi delovnega časa, pripadnik izkoristi najkasneje v 
    šestih mesecih po končani aktivnosti to je xx datum oz. xxteden oz. točna opredelitev 
termina.

3. Ukaz začne veljati z dnem podpisa.

Poslano:
– Imenovanemu ali imenovanimi,
– Operaterju ARDČ. 

*PRIMER VZORCA ZA ENOTE, KI SE TRENUTNO UPORABLJAJO V OE SV

čin
ime in priimek

poveljnik



REPUBLIKA SLOVENIJA                                                                                                             
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
SLOVENSKA VOJSKA
       (ENOTA)

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399199000, TRR: 01100-6370191114

Priloga B: 2

(V letu 2015 na zadevo 020-39/2015)
Na podlagi  97. a.  člena  Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – UPB, 138/04 – sklep 
US in 53/05 – 5 sklep US), Ukaza o določitvi delovnega časa in časa obvezne prisotnosti na 
delovnem mestu v Slovenski vojski (številka 020-2/2010-1176 z dne 07.06.2010, s 
spremembami in dopolnitvami številka 020-4/2012-338 z dne 29.3.2012 in številka 020-4/2012-
391 z dne 11.4.2012) in SOP 03-0003 Pristojnosti za podpisovanje dokumentov v SV številka 
804-69/2013-1 z dne 05.03.2013,

O D R E J A M
ZAČASNO PRERAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA

za

UraZap. 
št. Čin/naziv ime in priimek Od dne Do dne

začetek konec
Lokacija

1.

2.

zaradi 

1. (naloga)

2. in prerazporejene ure izkoristi : (v času od  do  kot celodnevno/urno odsotnost)

Z začasno prerazporeditvijo delovnega časa je določen le nepremakljiv (fiksni) začetek in konec 
delovnega časa. Začasna prerazporeditev delovnega časa se lahko odredi tudi izven časa 
obvezne prisotnosti na delovnem mestu, določenega za redni delovni čas. 

Dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (42. člen KPJS), pripada 
pripadnikom, če je polni delovni čas razporejen na več kot 5 zaporednih dni v tednu. V tem 
primeru dodatek znaša 10% urne postavke osnovne plače pripadnika in mu pripada za ure 
opravljene v šestem in sedmem delovnem dnevu.

V primeru, da pripadnik zaradi določitve delovnega časa ne more uporabiti prevoza, za 
katerega že prejema povračilo, poda dodatno izjavo za povračilo stroškov tiste vrste prevoza, ki 
mu omogoča izpolnitev delovne obveznosti določeno s to odredbo (drug javni prevoz, če ta ni 
mogoč pa kilometrina).

Čin
Ime Priimek

dolžnost
Poslano:
– imenovanemu ali imenovanim,
– operaterju ARDČ.

* PRIMER VZORCA, KI SE UPROABLJA V GŠ IN POVELJSTVIH
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REPUBLIKA SLOVENIJA                                                                                                             
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
SLOVENSKA VOJSKA
       (ENOTA)

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399199000, TRR: 01100-6370191114

Priloga B: 3

V ČETRTO TOČKO UKAZA: FINANČNA ZAGOTOVITEV SE IZPOLNJUJE V SKLADU Z 
POSLANSTVOM UKAZA (izvedbe naloge, skladno z načrtom aktivnosti)

Zajame se upravljanje delovnega časa  (odrejanje  eventualne pripravljenosti, dodatke za delo v 
manj ugodnem delovnem času)

Tipična dikcija, ki se uporablja v praksi za prerazporeditev delovnega časa:
Pripadnikom se v času izvedbe naloge skladno z načrtom izvajanja aktivnosti, začasno 
prerazporedi delovni čas, in sicer tako da njihova dnevna delovna obveznost obsega največ 12 
ur efektivnega dela. Presežek ur, ki bo nastal v okviru začasne prerazporeditve delovnega časa, 
pripadniki  izkoristijo najkasneje v šestih mesecih po vrnitvi z opravljanja naloge. 

Se spremeni: 
V obdobju od XX. XX. XXXX do XX. XX. XXXX začasno prerazporejam delovni čas pripadnikov 
tako, da je začetek delovnega časa ob XX.XX in konec delovnega časa ob XX.XX uri. Presežek 
ur nad redno delovno obveznostjo pripadniki izkoristijo / kot proste ure XX. XX. XXXX / kot prost 
dan XX. XX. XXXX / kot proste dni od XX. do XX. XX. XXXX / kot proste dni vsak petek v 
mesecu XXXX / kot proste dni v XX tednu naslednjega meseca (oziroma na podoben način 
konkretiziran čas koriščenja). Koriščenje presežka ur posameznih pripadnikov spremlja operater 
ARDČ, ki mi v primeru odstopanj o tem poroča.

* PRIMER 4 TOČKE UKAZA ZA IZVEDBENE NALOGE

Razlaga dodatnih usmeritev izvajalcem iz 3. točke ukaza (ki v ukaz niso 
umeščene):

Primer: presežne ure, ki jih pripadnikom npr. prerazporedite na dan 31. 3.  morajo biti izravnane 
(izkoriščene) v šestih mesecih, pomeni do konca  30. 9.

Iz usmeritev 3.b
 (2) V organizacijskih ukazih določajte obdobja za koriščenje nastalih presežnih ur iz razloga 
realizacije aktivnosti, v izvedbenih ukazih določajte konkretne primere.  
 (5)  Odrejanje koriščenja izvajajte v skladu z 218. točko PS, praviloma celodnevno odsotnost. 
Pripadnikom z večjim številom ur zagotovite odsotnost daljšo od 12 delovnih dni na mesec. 
Pripadniki z več kot 200 prerazporejenimi urami koristijo celomesečno odsotnost. 
 (8) Ustno odobravanje minutnih prerazporeditev delovnega časa pred in po delovni obvezi ni 
dovoljeno. (Primer: odobravanje prerazporeditev z ročnimi vnosi pred pričetkom delovnega časa 
6.45  in po končanem delovnem času od 17.30 do 17.50).
(10) Primer: pripadniku se je v določenem mesecu ročno z izravnavami pripisalo 390 
prerazporejenih ur.
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REPUBLIKA SLOVENIJA                                                                                                                                                                                                                            Priloga C - 1  
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
SLOVENSKA VOJSKA
       (ENOTA)

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399199000, TRR: 01100-6370191114

POVELJNIKI/VODJE POROČAJO NA VSEH NIVOJIH POROČAJO:
ŠTEVILO PRIPADNIKOV, 
MASA PRERAZPOREJENIH UR PREHODNEGA OBODBJA,   TEKOČEGA OBDOBJA 
KORIŠČENO V %  ZA OBE FAZI, 
REALIZACIJA (+, - ), RAZLOGI, USPEŠNOST

STANJE  
MESEC

Skupaj 
prip

Število 
1MAR15 

Št ur v 
mesecu

%
izkor

<20
20-59
60-199
200-999
1000-1799
Skupaj prip:  

 Število Vsota ur Vsota ur Vsota ur
Razlika 

ur
Enota prip.  M M1 M2 V odstotku



REPUBLIKA Priloga C - 2
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
SLOVENSKA VOJSKA
       (ENOTA)

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399199000, TRR: 01100-6370191114

Na podlagi  97.  člena  Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – UPB, 138/04 – sklep US in 53/05 – 5 sklep US), Ukaza o določitvi delovnega časa in 
časa obvezne prisotnosti na delovnem mestu v Slovenski vojski (številka 020-2/2010-1176 z dne 07.06.2010, s spremembami in dopolnitvami številka 020-
4/2012-338 z dne 29.3.2012 in številka 020-4/2012-391 z dne 11.4.2012) in 218. točke Pravil službe;  

POROČILO O STANJU PRERAZPOREJENIH DELOVNIH UR ENOTE:  

za mesec: ________________  IZVEDBENI DOKUMENT – AVTOMATIZIRAN ZA ENOTO -  PREGLED POSAMEZNIKA

2/2

Zst. Matična st. Čin/naziv Ime in Priimek

Prerazporejene ure

SKUPAJ*

(pred 1MAR15)

mlajše od 5 let**
Ure 6 m referenčnega 

obdobja***

Nastanek pred

1-4 m

Nastanek

5-6 m

Ure, ki so 
presegle

6 m****

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

skupaj ŠT. PRIP. XX vsota YY vsota AA ZZ

  *  vse prerazporejene delovne ure pripadnika – prehodno obdobje, ki jih je upravičen koristiti
 **  delež vseh prerazporejenih  delovnih ur, ki so mlajše od 5 let in so prioriteta NAČRTA KORIŠČENJA (posameznik – poveljujoči)
***  referenčno obdobje – prva vsota bodo ure  prerazporejene ure iz   MAR15, od tega se v naslednjih treh kolonah prikazuje »starost« ur referenčnega obdobja 
****prerazporejene delavne ure referenčnega obdobja,  ki dosežejo starost 6 mesecev  (kolona 10) se prenesejo v prerazporejene ure (kolona 5)/razlogi poveljnika+odgovornost

 Obrazec je generiran avtomatičen izpis  registracije delovnega časa (ARDČ)  in bo na voljo z mesecem APR15.



 
 

 
 

Sindikat vojakov Slovenije 
 

p.p. 56 
 

2310 Slovenska Bistrica  
Za koga, 

 

za Slovenijo  
 

 

 
 

       

 

European  Organisation  

of Military Associations 

 
Številka: I 2015-3/2 
Datum:   23. 3. 2015 
 
 
Inšpektorat za delo 
 

irsd@gov.si 
 
 
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.  

 

 
 
 

  
 
 
 

 www.sindikatvojakov.si  
 

mailto:irsd@gov.si


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. 



Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne
delovne spore

VDSS sodba Pdp 261/2014

ECLI:SI:VDSS:2014:PDP.261.2014

Evidenčna številka: VDS0012567
Datum odločbe: 19.06.2014
Senat: Tatjana Prebil (preds.), Sonja Pucko Furman (poroč.), Borut Vukovič
Področje: DELOVNO PRAVO - JAVNI USLUŽBENCI
Institut: nadure - nadurno delo - referenčno obdobje - policist - javni uslužbenci- „ruski turnus“ - delo preko
polnega delovnega časa - neenakomerno razporejen delovni čas - dodatek za delo preko polnega delovnega
časa - zastaranje
Zveza: ZDR člen 41, 147, 147/5, 147/6, 147/7. Direktiva 203/88/ES člen 16, 18, 19. Zpol člen 81, 82. ZSPJS
člen 32, 32/1, 32/1-5, 52, 52/6. Kolektivna pogodba za javni sektor člen 45, 45/1. Kpnd člen 38, 38/2, 38/2-6.
Uredba o delovnem času v organih državne uprave člen 19, 19/2.

Jedro

Tožnik (policist) je delal v t.i. „ruskem turnusu“ oziroma izmeni (ki traja 12 ur, praviloma se dela en dan
dnevna, drugi dan nočna izmena, potem pa je delavec dva dni prost). Teoretično ni mogoče doseči, da bi bil
delovni čas konstantno razporejen tako, da bi delavec vsak teden delal vsaj štiri dni, saj v daljšem obdobju
(nekaj tednov) dva prosta dneva nujno pomenita, da delavec dela le tri dni v tednu. Zato tak turnus, glede na
določbo petega odstavka 147. člena ZDR, pomeni, da je delovni čas neenakomerno razporejen. Če je ob koncu
referenčnega obdobja ugotovljeno, da je delavec delal več kot polni delovni čas, se delo, ki presega polni
delovni čas, šteje kot delo preko polnega delovnega časa.

referenčno obdobje v policiji je enako referenčnemu obdobju po splošnih predpisih po ZDR (147. člen), torej
šest mesecev oziroma v koledarskem letu od 1. 1. do 30. 6. in od 1. 7. do 31. 12. To pomeni, da vsi viški ur, ki
presegajo polni delovni čas in ki ostanejo na koncu referenčnega obdobja, pomenijo nadure.

Če delavec izrabi „plus“ ure, ne glede na to, ali se s tem strinja ali ne, ni upravičen do plačila nadomestila
plače v višini 130 % (do plačila celotne nadure), temveč le do dodatka za nadurno delo v višini 30 % urne
postavke. 

Zastaranje za plačilo nadur oziroma presežka ur začne teči po zapadlosti plače v naslednjem mesecu po izteku
referenčnega obdobja, saj se šteje, da so nadure nastale prvi dan po preteku referenčnega obdobja (primer: za
referenčno obdobje od 1. 1. do 30. 6. pri zapadlosti plače za julij, torej 5. 8.).

Izrek

Pritožbi tožene stranke se delno ugodi in se sodba sodišča prve stopnje delno spremeni: 

Gvido
Line

Gvido
Line

Gvido
Line

Gvido
Line

Gvido
Line

Gvido
Line

Gvido
Line

Gvido
Line

Gvido
Line

Gvido
Line

Gvido
Line

Gvido
Line



        - v točki I izreka tako, da se spremenijo datumi zapadlosti: v četrti alineji „6. 1. 2009“ v „6. 2. 2009“, v
peti alineji „6. 7. 2009“ v „6. 8. 2009“, v šesti alineji „6. 7. 2010“ v „6. 8. 2010“ in v sedmi alineji „6. 1. 2011“
v „6. 2. 2011“, višji obrestni zahtevek pa se zavrne.  

        - v točki III izreka tako, da se v tem delu na novo glasi:  

        „III. Tožnik je dolžan toženi stranki povrniti stroške postopka v višini 247,88  EUR z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki tečejo po poteku 15 dnevnega izpolnitvenega roka, pod izvršbo.“ 

V preostalem se pritožba tožene stranke in v celoti pritožba tožnika zavrneta in se v nespremenjenem delu
potrdi sodba sodišča prve stopnje.  

Stranki sami krijeta vsaka svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje razsodilo, da je tožena stranka dolžna tožniku v roku 8 dni
obračunati bruto zneske za delo, opravljeno preko polnega delovnega časa v posameznih obdobjih, od teh
zneskov odvesti vse predpisane davke in prispevke in tožniku izplačati neto zneske, z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od naslednjih dni do plačila, kot sledi: 75,00 EUR, referenčno obdobje 1. 1. 2006 do 30. 6. 2008,
datum zamude 4. 7. 2008; 15,20 EUR, referenčno obdobje 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006, datum zamude 4. 7.
2008; 23,94 EUR, referenčno obdobje 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007, datum zamude 4. 7. 2008; 94,20 EUR,
referenčno obdobje 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008, datum zamude 6. 1. 2009; 28,26 EUR, referenčno obdobje 1. 1.
2009 do 30. 6. 2009, datum zamude 6. 7. 2009; 91,93 EUR, referenčno obdobje 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010,
datum zamude 6. 7. 2008; 175,45 EUR, referenčno obdobje 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010, datum zamude 6. 1.
2011 na račun pooblaščene odvetniške družbe (točka I izreka). V točki II izreka je zavrnilo kar je zahteval
tožnik več (razliko med prisojenimi zneski ter zahtevanimi 525,00 EUR za čas 1.1. do 30. 6. 2006, 107,10
EUR za čas 1. 7. do 31. 12. 2006, 173,46 EUR za čas 1. 7. do 31. 12. 2007, 468,30 EUR za čas 1. 7. do 31. 12.
2008, 140,85 EUR za čas 1. 1. do 30. 6. 2008, 140,85 EUR za čas 1. 1. do 30. 6. 2009, 459,65 EUR za čas 1.
1. do 30. 6. 2010, 878,90 EUR za čas 1. 7. do 31. 12. 2010, tek zakonskih zamudnih obresti že od 5. 7. 2006,
6. 1. 2007, 6. 1. 2008, vse za čas do 1. 1. 2012 dalje) ali drugače (kar je zahteval pred postavitvijo končnega
skrčenega zahtevka). Odločilo je, da vsaka stranka krije svoje stroške postopka (točka III izreka).  

Zoper odločitev sta se pritožili obe pravdni stranki. 

Tožnik se pritožuje zoper zavrnilni del sodbe ter odločitev o stroških postopka iz vseh pritožbenih razlogov po
prvem odstavku 338. člena ZPP. Pritožbenemu sodišču je predlagal, da izpodbijani del sodbe spremeni tako,
da tožbenemu zahtevku v celoti ugodi. Meni, da je upravičen do plačila celotne nadure (130 % urne postavke),
ker je tožena stranka ravnala nezakonito, ko je brez tožnikovega soglasja oziroma ob njegovem nasprotovanju,
z razporejanjem dela enostransko pisala proste ure oziroma delovne dneve z namenom enostranske porabe ur
oziroma enostransko odrejala kompenziranje opravljenih nadur, v izogib plačilu teh nadur. Dolžna mu je bila
zagotavljati delo, za katero sta stranki sklenili pogodbo o zaposlitvi in mu zagotoviti ustrezno plačilo v skladu
s 126. do 130., 133., 135. in 137. členom ZDR, v zvezi z 41. in 42. členom ZDR. Le v kolikor bi obstajale
utemeljene okoliščine na strani tožene stranke, da tožniku dela ni mogoče zagotoviti, bi mu lahko odredila, da
ostane doma in ne pride na delo, seveda proti plačilu nadomestila plače, saj mu je delodajalec dolžan
zagotavljati delo. Sodišču prve stopnje očita, da v 11. točki obrazložitve sodbe izrecno izpostavi vprašljivost
pravilnosti tovrstnega kompenziranja, hkrati pa zaključi, da bi bil v primeru ugoditve zahtevku za plačilo
celotnih nadur neopravičeno obogaten, ker je tožnik ure kompenziral. Sklicuje se  na Uredbo o delovnem času
v organih državne uprave, ki v 19. členu izrecno določa, da se opravljeno nadurno delo javnemu uslužbencu



izplača. Lahko pa javni uslužbenec nadure izkoristi, gre za možnost uslužbenca, njegovi volji pa je
prepuščeno, v obliki prostih ur oz. celodnevne odsotnosti ali pa jih prenese v presežek oziroma primanjkljaj
obveznosti ur v okviru pomanjkljivega začetka oziroma konca delovnega časa v razmerju 1:1. Vendar pa te
določbe ni mogoče razlagati tako, da lahko delodajalec namesto plačila nadure delavcu odredi kompenzacijo.
V primeru plačila celotne nadure oziroma v primeru uspeha tožnika s tožbenim zahtevkom le-ta ne bi bil
neupravičeno obogaten in tožena stranka ne bi bila neupravičeno prikrajšana, ampak kvečjemu „upravičeno
prikrajšana“. Tožena stranka je namreč tista, ki je ravnala nezakonito in je dolžna trpeti škodljive posledice.
Uredba tudi določa, da se pri neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi upošteva polni delovni čas
kot povprečna delovna obveznost zaposlenega v obdobju, ki ne sme biti daljše od 6 mesecev (drugi odstavek
8. člena). Enako je določeno v sedmem odstavku 137. člena ZDR. Tožena stranka je nezakonito prenašala ure
iz enega obdobja v drugo. Izpodbija tudi višino urne postavke in odločitev o stroških postopka.

Tožena stranka se je pritožila zoper I. in III. točko izreka sodbe iz vseh pritožbenih razlogov po prvem
odstavku 338. člena ZPP. Pritožbenemu sodišču je predlagala, da izpodbijani del sodbe spremeni tako, da
tožbeni zahtevek v celoti zavrne, tožniku pa naloži v plačilo stroške postopka. Navaja, da je tožnik vložil
tožbo 4. 7. 2011, zato so vsi zahtevki za izplačilo glavnice za obdobje pet let pred vložitvijo tožbe zastarani.
Sodišče prve stopnje bi moralo upoštevati zastaranje tudi za vse prenesene ure, ki so bile prenesene v obdobju
pet let pred vložitvijo tožbe in se izkazujejo kot prenesene ure, torej vse ure, ki so bile beležene kot opravljene
pred julijem 2006. V kolikor bi bil ugovor zastaranja pravilno upoštevan, bi moralo sodišče ugotoviti, da je
začetni prenos nič ur, zato bi tudi vse nadaljnje viške ur izračunalo na način, kot jih je izračunala v svojih
razpredelnicah tožena stranka in jih tudi predložila kot dokaz. Izračuni, ki jih je kot dokaz predložila tožena
stranka, izhajajo iz dejstva, da so viški ur, ki jih je opravil tožnik pred več kot petimi leti, zastarali in jih zato
ni mogoče šteti za izplačilo, saj so se ti viški prenašali, ne samo od zadnjega pol leta pred vložitvijo tožbe,
ampak lahko tudi pet let. Zaradi neupoštevanja ugovora je prišlo do napačne ugotovitve dejanskega stanja za
celotna nadaljnja obdobja. Ob pravilni uporabi materialnega prava bi moralo sodišče začeti s prenosom nič in
presojati samo viške, ki so nastali v vtoževanem obdobju ter dejstva, da v primeru, ko se konec posameznega
obdobja odobri izplačilo določenega števila viška ur, teh ur v naslednjem obdobju ni več mogoče upoštevati
kot višek, saj je bilo to izničeno z izplačilom dodatka. V takšnem primeru je potrebno v naslednjem obdobju
začeti ponovno s prenosom nič, saj izplačilo viška ur pomeni, da prenosa ur ni več, ker je višek ur saniran z
izplačilom. Tožena stranka meni, da sodišče ni pravilno ugotovilo dejanskega stanja viška ur, saj v primeru
izplačila navedenih ur ni mogoče več upoštevati kot viška, ki se prenaša v naslednje obdobje. Nadalje meni, da
je sodišče prve stopnje bistveno kršilo določbe postopka, ko je obravnavalo nesklepčno in nepopolno tožbo,
pri čemer je toženi stranki celo naložilo predložitev razpredelnic, iz katerih bi tožnik lahko povzel opravljene
ure. V skladu s 7. členom ZPP mora stranka navesti dejstva in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva
dokazujejo. Tožena stranka vztraja, da tožnik glede na to, da zatrjuje, da je vse ure opravil, tudi ve, katere ure
je opravil in kdaj jih je opravil, ter katero delo je v času nadur opravil. Tožnik glede na navedeno ni potreboval
nobenih razpredelnic in dodatnih dokazov s strani tožene stranke, da bi lahko naredil tožbo sklepčno in
popolno. Zaradi dejstva, ker so bile tožniku priznane tudi vse ure sindikalnega dela, za katere mu delodajalec
dela ni odrejal in mu jih je priznaval, bi moral tožnik tožbeni zahtevek ustrezno specificirati in opredeliti,
katero delo je kdaj opravil. Namesto, da bi sodišče pozvalo tožnika k popravi tožbe in njeni sklepčnosti, kot
nalaga 369. in 270. člen ZPP, je nesklepčno tožbo vročalo toženi stranki ter ji na naroku celo naložilo
predložitev listinske dokumentacije, kljub odsotnosti pogojev za edicijsko dolžnost na podlagi določil ZPP.
Namesto, da bi sodišče prve stopnje tožbeni zahtevek, kot je izhajal iz nesklepčne tožbe, zavrnilo brez
nadaljnje obravnave, je zaradi podanih bistvenih kršitev določb postopka vsebinsko obravnavalo, pri čemer je
v nasprotju z določili ZPP upoštevalo dejstva, ki jih je tožnik navajal po opravljenem prvem naroku glede
števila opravljenih ur in glede obdobja, v katerem naj bi bile te ure opravljene. Sodišče je tako kršilo prvi
odstavek 286. člena ZPP in zahtevku tožnika ugodilo na podlagi dejstev, ki jih je navajal po prvem naroku,
čeprav niso bili izpolnjeni pogoji po določbi četrtega odstavka 286. člena ZPP. Če stranka opravi določeno
delo tudi ve, kdaj ga je opravila in katero delo je opravila in nobenega razloga ni, da bi moral za zatrjevano
opravljeno delo delodajalec predlagati razpredelnice. Da je bil tožniku celo omogočen dostop do podatkov o
urah pa izhaja tudi razpredelnice, ki jo je predložil sam pred prvim narokom, kot tudi iz izpovedbe zaslišanih
prič. Nobenega razloga za to ni bilo, da bi sodišče upoštevalo navedbe tožnika, podane po prvem naroku, prav
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tako ni bilo razloga, da sodišče toženi stranki naloži predložitev dodatnih dokazov. Ker je sodišče v nasprotju
s šestim odstavkom 286. člena ZPP glede dejstev, ki jih je tožnik navajal po prvem naroku, izvajalo tudi
dokaze, je dejansko stanje nepravilno ugotovljeno, posledično pa tudi zmotno uporabljeno materialno pravo in
je s tem tudi napačen izrek sodbe. Zmotno je tudi uporabljeno materialno pravo glede referenčnega obdobja,
saj bi moralo sodišče prve stopnje upoštevati posebno ureditev v 81. členu ZPol. Namen zakonodajalca je bil,
da se delovni čas za policiste uredi drugače kot za druge javne uslužbence, to pa izhaja tudi iz glasila A. št. ...
z dne 11. 10. 1994, saj so zakonsko določene naloge policije tako pomembne, da jih je treba opravljati
kadarkoli, omejuje jih le mesečno oz. letna delovna obveznost, nikakor pa ni bil namen delodajalca določiti
krajša referenčna obdobja. Tudi iz glasila A. št. ... z dne 23. 7. 1997 izhaja, da so drugačen položaj,
obveznosti, odgovornosti in pooblastila policistov realno dejstvo, zato morajo biti drugačne tudi pravice, ki iz
tega izhajajo. Zato bi moralo sodišče prve stopnje po stališču tožene stranke v pritožbi referenčno obdobje
upoštevati tako, da bi bila tožena stranka dolžna izravnavo opravljenih ur v okviru neenakomerno
opravljenega delovnega časa opraviti v okviru letne delovne obveznosti, torej v enem letu. Zaradi 81. člena
ZPol torej tožena stranka ni bila dolžna upoštevati šestmesečnega referenčnega obdobja iz sedmega odstavka
147. člena ZDR in drugega odstavka 8. člena Uredbe o delovnem času v organih državne uprave. Navedeno je
v skladu s petim odstavkom 158. člena ZDR, ki dopušča referenčno obdobje 12 mesecev za določene
povprečne delovne obveznosti in to celo na nivoju samo kolektivne pogodbe dejavnosti. Pri policiji so, glede
na specifičnosti njenega dela, izpolnjeni pogoji iz 5. odstavka 158. člena ZDR in sicer so podani objektivni
razlogi oz. razlogi organizacije dela, ki utemeljujejo 12 mesečno referenčno obdobje. To izkazuje tudi mnenje
Inšpektorata Republike Slovenije za delo št. ... z dne 14. 3. 2013. 

Tožnik je odgovoril na pritožbo tožene stranke, prerekal je navedbe iz pritožbe ter predlagal zavrnitev pritožbe
in v tem delu potrditev sodbe sodišča prve stopnje. 

Pritožba tožene stranke je delno utemeljena, pritožba tožnika ni utemeljena. 

V skladu z določilom drugega odstavka 350. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, s
spremembami; v nadaljevanju: ZPP) je pritožbeno sodišče preizkusilo izpodbijano sodbo v mejah razlogov, ki
so navedeni v pritožbah, pri tem pa je po uradni dolžnosti pazilo na bistvene kršitve določb pravdnega
postopka iz 1., 2., 3., 6., 7., 11. točke, razen glede obstoja in pravilnosti pooblastila za postopek pred sodiščem
prve stopnje, ter 12. in 14. točke drugega odstavka 339. člena tega zakona in na pravilno uporabo materialnega
prava. Pri tem preizkusu je ugotovilo, da sodišče prve stopnje ni kršilo določb pravdnega postopka, na katere
pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti in tistih, ki jih uveljavljata pritožbi, pravilno in popolno je
ugotovilo dejansko stanje, le deloma je nepravilno uporabilo materialno pravo in sicer glede zapadlosti
oziroma zamude plačila nadur, ki ostanejo po koncu posameznega referenčnega obdobja in glede odločitve o
stroških postopka. Sicer je sodba sodišča prve stopnje  materialnopravno pravilna. 

Sodišče prve stopnje ni storilo bistvenih kršitev določb postopka po prvem odstavku 339. člena ZPP s tem, ko
je na naroku dne 23. 5. 2013 s sklepom naložilo toženi stranki, da do 10. 6. 2013 sodišču na podoben način,
kot je to storila za obdobje od decembra 2007 do julija 2011, posreduje podatke tudi glede predhodnega
obdobja, torej za čas od junija 2006 do vključno novembra 2007, pa za čas od avgusta do decembra 2011.
Sodišče prve stopnje sicer toženi stranki ni smelo naložiti izdelave specifikacije, vendar pa je bila tožena
stranka dolžna predložiti vse podatke, na podlagi katerih bi lahko tožnik sam ugotovil število ur, ki jih je
opravil, kar je kasneje tudi storila s predložitvijo razporedov dela, zato ta sklep ni vplival na pravilnost in
zakonitost izpodbijane sodbe. Tožnik bi namreč  lahko na podlagi podatkov, ki jih je bila tožena stranka
dolžna predložiti, sam ugotovil število ur, ki presegajo polni delovni čas v posameznem referenčnem obdobju. 

Prav tako trditvena podlaga tožnika do konca prvega naroka zajema nadure, ki so se kasneje, po pridobitvi
podatkov iz razporedov dela, izkazale kot nadure oziroma ure, za katere tožnik upravičeno zahteva plačilo
dodatka v višini 30 %.  V pripravljalni vlogi z dne 21. 3. 2013 (druga pripravljalna vloga tožnika) je tožnik na
podlagi evidence, ki jo je do takrat že sam pridobil, za obdobje od decembra 2007 do decembra 2010 postavil
tožbeni zahtevek tako, da je za vsak posamezni mesec opredelil število nadur, ki naj jih tožena stranka plača



oz. plača dodatek v višini 30 %, za obdobje od 9. 6. 2006 do 31. 11. 2007, ter za obdobje od 1. 1. 2011 do 31.
12. 2011 pa je na podlagi podatkov, ki jih je takrat imel, sklepal, da je povprečno napravil 15 nadur v tekočem
mesecu ter tožbeni zahtevek tudi tako oblikoval, da je za ti dve obdobji uveljavljal 15 nadur mesečno.
Kasnejših navedb, ki so povezane s pridobitvijo podatkov iz evidenc dela, ter tudi iz preglednic, torej ni
mogoče šteti kot navedb glede katerih bi bil tožnik prekludiran v smislu 286. člena ZPP, ker bi bile podane po
koncu prvega naroka za glavno obravnavo, oziroma bi njihovo upoštevanje pomenilo bistveno kršitev določb
postopka. Zato niso utemeljene pritožbene navedbe tožene stranke, da je sodišče prve stopnje zmotno
ugotovilo dejansko stanje s tem, ko je izvajalo dokaze, ki temeljijo na prepozno zatrjevanih dejstvih.   

Prav tako ni podana bistvena kršitev določb postopka, ki naj bi jo sodišče prve stopnje storilo s tem, ko ni
tožnikove tožbe zavrglo kot nepopolne. Delavec mora  po 180. členu ZPP v tožbi postaviti jasen in določen
tožbeni zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev tako, da denarno terjatev opredeli konkretno po
višini, pri tem pa  navesti vsa dejstva glede nadur (število nadur po referenčnih obdobjih, višino urne postave,
...) oziroma v tožbenih navedbah predstaviti vsa dejstva, na katera opira svoj zahtevek. Če tožba ni popolna,
ker delavec ni navedel števila opravljenih nadur ter določno postavil zahtevka po višini, mu sodišče s sklepom
naloži, da tožbo popravi, pri čemer mu mora dati primeren rok, da to stori, tudi ob upoštevanju, da mora
delavec pridobiti podatke od delodajalca. Če delodajalec podatke delavcu ne izroči, lahko sodišče na delavčev
predlog zahteva od delodajalca predložitev takšnih podatkov v sodnem sporu. Vendar za delavca ni negativnih
posledic (v zvezi z dopustnostjo tožbe oziroma možnosti predlaganja pridobitve podatkov od tožene stranke v
sodnem postopku), če od delodajalca že pred vložitvijo tožbe ne zahteva izročitve podatkov (ki so pomembni
za oblikovanje tožbenega zahtevka). Ker je tožnik v sodnem postopku izkazal, da je toženo stranko dne 7. 11.
2011 z elektronsko pošto pozval (A7) k predložitvi podatkov, ki mu  jih le-ta ni izročila, je sodišče prve
stopnje ravnalo pravilno, ko tožbe ni zavrglo, temveč je šele po pridobitvi vseh evidenc dela za tožnika s
sklepom z dne 5. septembra 2013 sklenilo, da je tožnik dolžan v roku 20 dni popraviti in dopolniti tožbo tako,
da postavi jasen in določen tožbeni zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev tako, da denarno terjatev
opredeli konkretno po višini ter, da dopolni tožbene navedbe, na katere opira tožbeni zahtevek in tako
popravljeno in dopolnjeno tožbo predloži sodišču.

Tožnik je bil zaposlen pri toženi stranki do upokojitve kot višji policijski inšpektor na Policijski upravi B..
Opravljal je tudi delo predsednika območne enote sindikata C.. Najprej je vtoževal plačilo dodatka za nadure
za čas od 9. 6. 2006 dalje, kasneje je zahtevek časovno omejil do 31. 12. 2010, ko se je upokojil, in sicer za
tiste ure, ki jih je tožena stranka štela kot „plus ure“ in jih je v razporedih dela obravnavala tako, da je tožniku
pisala „prosto“. Ure so se torej po navedbah tožnika porabile tako, da je ure, ki jih je naredil preko mesečne
oziroma tedenske delovne obveznosti nadrejeni tožniku določil kot prosti dan oziroma prosto uro. Za te ure
mu tožena stranka ni plačala dodatka za nadurno delo, saj je štela, da je do dodatka za nadurno delo upravičen
le v primeru, ko je nadurno delo odrejeno s pisno odredbo, v skladu s 147. členom Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, s spremembami; ZDR). V teku postopka so se izpostavila nekatera
pravna vprašanja in sicer vprašanje referenčnega obdobja,  plačila prostih ur v višini, kot to velja za nadure,
vprašanje oškodovanja delavcev, ki jim je odrejena prosta ura oziroma imajo prosto, takrat ko bi hoteli delati
in s tem njihovo oškodovanje v smislu, da za tisti mesec, ko se koristijo ure, prejmejo  manjšo plačo iz naslova
dodatkov za izmensko delo, za delo v nedeljo, ponoči, ob praznikih. Stališče tožnika je, da tožena stranka ne
more sama, brez soglasja delavca, določati prostih ur oziroma o tem lahko odloča le delavec sam. Nadalje se je
kot pravno vprašanje v postopku izpostavilo vprašanje zastaranja nadur v primeru referenčnih obdobij,
časovnega trajanja referenčnih obdobij, ki se nanašajo na delo v policiji (4, 6 ali 12 mesecev), upoštevanja ur,
ki so določene iz kvote ur za opravljanje dela sindikalnega zaupnika, ter vprašanje edicijske dolžnosti tožene
stranke v individualnem delovnem sporu glede posredovanja podatkov iz evidenc o opravljenih urah delavcev,
glede razporedov dela, glede porabe oziroma kompenzacije plus ur ter glede vprašanja dostopnosti tožnika do
teh podatkov pri toženi stranki in s tem povezanega trditvenega in dokaznega bremena ter prekluzije glede
navajanja novih dejstev po pridobitvi teh podatkov. 

Tožnik je najprej uveljavljal plačilo dodatka za nadurno delo za tiste ure, ki jih je tožena stranka določila kot
prosto uro v višini 30 % urne postavke, zatem pa je tožbeni zahtevek spremenil tako, da ni zahteval le dodatka
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v višini 30 %, temveč plačilo celotne nadure (130 %), kljub temu, da je koristil ure, ki jih je opravil, saj je štel,
da je zaradi tega, ko proti svoji volji ni opravljal dela, oškodovan, ter da bi mu tožena stranka morala
zagotavljati delo, opravljene ure pa plačati kot nadure. Sodišče prve stopnje je delno ugodilo tožbenemu
zahtevku ter zavzelo naslednja stališča:

        - referenčno obdobje v policiji je enako referenčnemu obdobju po splošnih predpisih po ZDR (147. člen),
torej šest mesecev oziroma v koledarskem letu od 1. 1. do 30. 6. in od 1. 7. do 31. 12. Posledično to pomeni,
da vsi viški ur, ki presegajo polni delovni čas in ki ostanejo na koncu referenčnega obdobja, pomenijo nadure;

        - če delavec izrabi „plus“ ure, ne glede na to, ali se s tem strinja ali ne, ni upravičen do plačila
nadomestila plače v višini 130 % (do plačila celotne nadure), temveč le do dodatka za nadurno delo v višini 30
% urne postavke. Sodišče prve stopnje je štelo, da je s tem, ko je delal preko polne delovne obveznosti,
dejansko opravil nadure, kljub temu, da te niso bile pisno odrejene, ter da skladno s sodno prakso Vrhovnega
sodišča RS za priznanje plačila nadur niti ni pomembno, da so le-te pisno odrejene;

        - v konkretni zadevi ima referenčno obdobje od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 za posledico, da je nastopilo
zastaranje za nadure na koncu tega referenčnega obdobja šele po poteku tega obdobja. Ker je bil plačilni dan
pri toženi stranki 5. 7. 2006, tožba pa je vložena 4. 7. 2011, glavnica za to referenčno obdobje ni zastarala.
Zastarale pa so zakonske zamudne obresti (3 letni zastaralni rok), kar je tožena stranka uveljavljala v
postopku;

        - upoštevanje nadur oz. ur, ki jih ima tožnik po KP oziroma dogovoru med toženo stranko in sindikatu C.
pravico izrabiti zaradi svoje funkcije v C., se šteje kot redna delovna obveznost ter se ravno tako upošteva pri
številu ur, ki jih delavec opravi v tekočem mesecu oziroma v referenčnem obdobju. Zato ni bistveno ali so bile
sporočene v naprej ali pa naknadno (zaradi upoštevanja teh ur pri pripravi dnevnega oziroma tedenskega
razporeda dela tožnika), prav tako tudi ni bistveno, da ne gre za delo, ki bi ga tožnik dejansko opravil, saj se
šteje v delovno obveznost;

        - neutemeljeno je stališče tožene stranke, da referenčno obdobje v policiji traja 12 mesecev, saj je to v
nasprotju z ZDR kot tudi z ureditvijo EU. V času postopka je bil sklenjen stavkovni sporazum med Vlado
Republike Slovenije, MNZ, Policijo in sindikatom C. z dne 30. 7. 2013, s katerim se je delodajalec v 15. točki
sporazuma za vnaprej zavezal, da bo uslužbencu, ki ima neenakomerno razporejen delovni čas oz. začasno
prerazporejen delovni čas ter ima v posameznem referenčnem obdobju presežek ur, ta presežek ur obračunal
kot delo preko polnega delovnega časa. Vendar pa je sodišče prve stopnje tak sporazum štelo (le) kot dodatno
okoliščino, ki kaže na utemeljenost tožbenega zahtevka, saj je v tem sporazumu določeno še, da se lahko
uslužbenec in delodajalec v 10 dneh po poteku referenčnega obdobja dogovorita, da uslužbenec v dveh
mesecih po poteku referenčnega obdobja koristi presežek ur in v tem primeru se za presežek ur obračunava
dodatek za delo preko polnega delovnega časa.

Na podlagi takšnih stališč je sodišče prve stopnje delno ugodilo tožbenemu zahtevku tožnika ter mu prisodilo
razliko v plači iz naslova dodatka za nadure za tiste ure, ki so po poteku referenčnega obdobja predstavljale
višek ur nad delovno obveznostjo.   

Pritožbeno sodišče se načeloma strinja s stališči, ki jih je zavzelo sodišče prve stopnje, razen glede zapadlosti
v plačilo za nadure, ki se ugotovijo po preteku referenčnega obdobja ter v zvezi s pritožbama dodaja:

Po določbi petega odstavka 147. člena ZDR polni delovni čas pri enakomerni razporeditvi ne sme biti
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razporejen na manj kot štiri dni v tednu. V skladu s šestim odstavkom 147. člena ZDR je lahko delovni čas
neenakomerno razporejen zaradi narave ali organizacije dela ali potreb uporabnikov. Pri neenakomerni
razporeditvi ter začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa, delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na
teden. V skladu s sedmim odstavkom 147. člena ZDR se pri neenakomerni razporeditvi ter začasni
prerazporeditvi delovnega časa upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne
sme biti daljše od šest mesecev.

Med strankama ni sporno, da je tožnik delal v t.i. „ruskem turnusu“ oziroma izmeni. Tožena stranka je v svoji
pripravljalni vlogi z dne 25. 3. 2013 pojasnila, da traja delovna izmena po razporedu po 12 ur, praviloma se
dela en dan dnevno, drugi dan nočno izmeno, potem pa je delavec dva dni prost. Pritožbeno sodišče ugotavlja,
da tak turnus pomeni, da  je delovni čas razporejen tako, da teoretično ni mogoče doseči, da bi bil delovni čas
konstantno razporejen tako, da bi delavec vsak teden delal vsaj štirih dni, saj v daljšem obdobju (nekaj tednov)
dva prosta dneva nujno pomenita, da delavec dela le tri dni v tednu. To potrjujejo tudi podatki iz obsežne
listinske dokumentacije v spisu (razporedi dela - B17). Zato tak turnus, glede na določbo petega odstavka 147.
člena ZDR pomeni, da je delovni čas neenakomerno razporejen. Če je ob koncu referenčnega obdobja
ugotovljeno, da je delavec delal več kot je polni delovni čas, se delo, ki presega polni delovni čas, šteje kot
delo preko polnega delovnega časa.(1)

Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih
organizacije delovnega časa

           v 16. členu (referenčna obdobja) določa, da države članice lahko določijo: (a) za uporabo člena 5
(tedenski počitek) referenčno obdobje, ki ni daljše od 14 dni; (b) za uporabo člena 6 (najdaljši tedenski delovni
čas) referenčno obdobje, ki ni daljše od štirih mesecev. Plačan letni dopust, dodeljen skladno s členom 7 in
odsotnost zaradi bolezni nista vključena in ne štejeta pri izračunu povprečja; (c) za uporabo člena 8 (dolžina
nočnega dela) referenčno obdobje, določeno po posvetu s socialnimi partnerji ali s kolektivnimi pogodbami ali
sporazumi, sklenjenimi med socialnimi partnerji na državni ali regionalni ravni. Če minimalni tedenski
počitek 24 ur, kakor ga zahteva člen 5, sovpada z referenčnim obdobjem, ta počitek ni vključen v izračun
povprečja. V skladu s členom 

            19 (Omejitve odstopanj od referenčnih obdobij) referenčno obdobje, zaradi možnosti odstopanja od
člena 16(b), predvidene v členu 17(3) in členu 18,  ne sme preseči šestih mesecev. Vendar pa imajo države
članice skladno s splošnimi načeli varovanja zdravja in varnosti delavcev možnost, da iz objektivnih ali
tehničnih razlogov ali razlogov, povezanih z organizacijo dela, kolektivnimi pogodbami ali sporazumi,
sklenjenimi med socialnimi partnerji, določijo referenčna obdobja, ki v nobenem primeru ne presegajo
dvanajstih mesecev. 

Ureditev v sedmem odstavku 147. člena ZDR določa splošno šestmesečno referenčno obdobje. Zmotno je
stališče tožene stranke, da 81. oziroma 82. člen Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/1998 in naslednji;
ZPol), ki je veljal v spornem obdobju, utemeljuje sklepanje, da za delavce Policije velja 12 mesečno
referenčno obdobje. V spornem obdobju namreč ni bila sklenjena kolektivna pogodba, ki bi to dovoljevala,
ZPol pa v 81. členu, na katerega se sklicuje tožena stranka, določa delo v neenakomernem delovnem času kot
enega izmed posebnih delovnih pogojev, ki so jih delavci policije dolžni opravljati, kadar je to potrebno za
izvajanje z zakonom določenih nalog. Za obravnavano zadevo je torej relevantna ureditev v ZDR, ki je
referenčno obdobje določila v trajanju 6 mesecev, izjemoma, le s soglasjem na podlagi KP, do 12 mesecev,
česar pa ni mogoče določiti enostransko z odločitvijo delodajalca. S tem v zvezi je neutemeljeno sklicevanje
pritožbe tožene stranke na zakonodajno gradivo (glasilo A.) pri sprejemanju ZPol, saj ne utemeljujejo
drugačne odločitve od izpodbijane. Pravilno je tudi stališče sodišča prve stopnje, da se referenčno obdobje za
vse delavce policije upošteva enako in sicer se 6 mesečna polletna obdobja prekrivajo s koledarskimi polletji
(od 1.1. do 30. 6. in 1. 7. do 31. 12.). Ker ure, ki po koncu referenčnega obdobja presegajo redno delovno
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obveznost predstavljajo delo preko polnega delovnega časa, niso utemeljene pritožbene navedbe tožene
stranke, da se lahko kot nadure štejejo le tiste ure, ki jih delodajalec pisno odredi. Tudi sicer je sodišče prve
stopnje pri priznanju nadur pravilno upoštevalo, da po sodni praksi Vrhovnega sodišča RS delavcu pripada
plačilo za nadurno delo, če je delo preko polnega delovnega časa opravil z vednostjo in po naročilu
nadrejenega (npr. sodba in sklep opr. št. VIII Ips 111/2012 z dne 18. 9. 2012 in sodba opr. št. VIII Ips
288/2008 z dne 25. 1. 2010).

Po določbi 5. alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
56/2002 s spremembami; ZSPJS) pripada j

          avnim uslužbencem za delo v delovnem času, ki je zanje manj ugoden, dodatek za delo preko polnega
delovnega časa. Po določbi petega odstavka 32. člena ZSPJS se višina dodatkov iz tega člena za javne
uslužbence določi s kolektivno pogodbo za javni sektor. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS,
št. 57/2008 s spremembami; KPJS) v prvem odstavku 45. člena določa, da dodatek za delo preko polnega
delovnega časa znaša 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. Ker se del tožbenega zahtevka
nanaša na čas pred uveljavitvijo novega plačnega sistema po ZSPJS in KPJS, torej na čas pred 1. 1. 2008, se
po določbi šestega odstavka 52. člena ZSPJS do začetka izplačila plač ZSPJS javnim uslužbencem izplačujejo
plače po predpisih in kolektivnih pogodbah, veljavnih do uveljavitve tega zakona, torej po 

            Zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 18/94; ZRPJZ) oziroma po Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 18/1991-I, s spremembami;  Kpnd), ki je v delu, ki določa dodatke, veljala do uveljavitve
KPJS. Po določbi 6. alineje drugega odstavka 38. člena Kpnd je dodatek za delo preko polnega delovnega časa
tudi v tem obdobju znašal 30 % osnovne plače delavca za polni delovni čas, oziroma ustrezne urne postavke.
Zaradi 

navedenega je sodišče prve stopnje tožniku utemeljeno prisodilo dodatek za nadurno delo v višini 30 % urne
postavke osnovne plače, pri čemer je pravilno ugotovilo število ur, ki so bile ugotovljene po koncu vsakega
referenčnega obdobja. S tem v zvezi pritožba tožene stranke neutemeljeno navaja, da bi moralo sodišče prve
stopnje upoštevati kot izhodišče za prvo referenčno obdobje v letu 2006 nič ur (ker naj bi se višek ur prenesel
iz obdobja, v katerem je plačilo nadur že zastaralo) ter tudi pri nadaljnjih urah izhajati iz tega izhodišča. To ni
pravilno, saj je bistveno le, koliko ur je ostalo po koncu prvega referenčnega obdobja v letu 2006, in ni
bistveno, od kdaj naj bi se te ure „prenašale“. Posledično to pomeni, da je pravilno stališče sodišča prve
stopnje, da za to referenčno obdobje (od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006) ni nastopil 5 letni zastaralni rok. 

Neutemeljena pa je tudi pritožba tožnika, ki se zavzema za plačilo celotne nadure, torej v višini 130 % urne
postavke. Za tako zavzemanje ni pravne podlage, saj bi priznanje celotnega vtoževanega zneska nadure, ob
tem, da je tožnik te ure dejansko izkoristil, pomenilo neupravičeno obogatitev. Tožnik svoj zahtevek
neutemeljeno opira na določbo 41. člena ZDR, ki določa obveznost delodajalca delavcu zagotavljati delo. V
tej zadevi namreč ne gre za vprašanje nezagotavljanja dela, temveč za razporeditve delovnega časa, pri
katerem delavec zaradi izravnave znotraj referenčnega obdobja izkoristi opravljene ure kot proste ure. Tako
odrejenih prostih ur pa ni mogoče šteti za nezagotavljanje dela, tudi če delavec zaradi tega prejme nižjo plačo,
ker za čas, ko mu je odrejena izraba ur kot prostih ur, ne prejme nekaterih dodatkov (npr. za nočno delo, za
delo ob nedeljah in praznikih). S tem v zvezi je tudi neutemeljeno sklicevanje pritožbe tožnika na določbo
drugega odstavka 19. člena Uredbe o delovnem času v organih državne uprave (

Uradni list RS, št.  115/2007, 122/2007 - popr.), ki določa, da se  opravljeno nadurno delo javnemu uslužbencu
izplača ob mesečni plači. 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
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manj ugodnem delovnem času. Proste ure je lahko določala tožena stranka sama brez soglasja tožnika, ter
zaradi tega tožnik ni upravičen do plačila celotne nadure. 

Pritožba tožnika tudi neutemeljeno izpodbija višino dodatka za nadurno delo, ki jo je uporabilo sodišče prve
stopnje. Svojo odločitev je oprlo na podatke, ki jih je predložila tožena stranka, tožnik pa ni predložil svojega
izračuna. Zmotno je razlogovanje tožnika, da bi moral dodatek znašati 30 % višine bruto urne postavke za
naduro, saj ne upošteva, da se pri dodatku višina določi od osnovne plače, brez upoštevanja dodatkov. Zato
pritožbeno sodišče sprejema izračun, ki temelji na podatkih o višini dodatka, ki jih je predložila tožena
stranka, tožnik pa tem podatkom ni argumentirano nasprotoval. 

Zmotno pa je stališče sodišča prve stopnje, da nadure zapadejo v plačilo že pri plači za zadnji mesec
referenčnega obdobja in da takrat začne teči zastaranje. Zastaranje za plačilo nadur oziroma presežka ur začne
teči po zapadlosti plače v naslednjem mesecu po izteku referenčnega obdobja, saj se šteje, da so nadure nastale
prvi dan po preteku referenčnega obdobja (primer: za referenčno obdobje od 1. 1. do 30. 6. pri zapadlosti plače
za julij, torej 5. 8.). Ker je v tem delu sodišče prve stopnje pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje, le
zmotno uporabilo materialno pravo, je sodišče druge stopnje pritožbi tožene stranke v tem delu ugodilo ter
sodbo delno spremenilo v četrti, peti, šesti in sedmi alineji točke I izreka tako, da je spremenilo datume
zapadlosti, kot je to razvidno iz izreka te sodbe (5. alineja 358. člena ZPP).  

Sodišče prve stopnje je deloma zmotno odločilo o stroških postopka s tem, ko je odločilo, da vsaka stranka
sama krije svoje stroške postopka. Tožnik je namreč uspel z zahtevkom v višini 503,98 EUR, vtoževal pa je
po zadnji modifikaciji tožbenega zahtevka z dne 7. 11. 2013 skupaj 2.753,26 EUR. Tožnikov uspeh torej
znaša 18,30 %. Tožnik je po Zakonu o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008) upravičen do nagrade za
postopek v višini 206,70 EUR (pcto v tožbi 4.000,0 EUR, višina nagrade s količnikom 1,0 je 159 EUR,
količnik 1,3 po tar. št. 3100), do  nagrade za narok 190,80 EUR (tar. št. 3102), ter do 22% DDV in materialnih
stroškov v znesku 20,00 EUR (tar. št. 6002), kar skupaj znaša 509,35 EUR. Do enake nagrade za postopek in
narok ter materialne stroške je upravičena tudi tožena stranka, torej v skupni višini 417,50 EUR, čeprav je za
postopek zahtevala 254,50 EUR in za narok 234,00 EUR. Ob upoštevanju uspeha (18,30 %) je tožnik
upravičen do nagrade v višini 93,21 EUR, tožena stranka pa (ob 81,70 % uspehu) v višini 341,09 EUR. Po
pobotanju je tožnik dolžan povrniti toženi stranki stroške postopka v višini 247,88 EUR. V zvezi s pritožbo
tožnika zoper odločitev o stroških postopka pa pritožbeno sodišče dodaja, da ni podlage za drugačno odločitev
o stroških postopka in da okoliščine, na katere se sklicuje pritožba tožnika (npr. večletno prikrajšanje tožnika
pri izplačilu nadur, neupoštevanje referenčnega obdobja) ni relevantno, prav tako pa tožnik neutemeljeno
navaja, da je v celoti uspel po temelju.     

Zaradi vsega navedenega je pritožbeno sodišče deloma ugodilo pritožbi tožene stranke in izpodbijano sodbo
delno spremenilo glede odločitve o datumih zapadlosti oziroma zamude tožene stranke pri izplačilu prisojenih
zneskov nadur, v preostalem pa pritožbo tožene stranke in v celoti pritožbo tožnika zavrnilo in potrdilo
nespremenjeni del sodbe sodišča prve stopnje (353. člen ZPP), saj niso podani niti v pritožbah zatrjevani
razlogi niti tisti, na katere mora pritožbeno sodišče paziti po uradni dolžnosti. Do ostalih pritožbenih navedb se
sodišče druge stopnje ni opredelilo, saj niso pravno odločilne (360. člen ZPP).

Delni uspeh v pritožbenem postopku ni bistveno vplival na uspeh tožene stranke, tožnik pa s pritožbo ni uspel
niti delno, zato je pritožbeno sodišče odločilo, da vsaka stranka sama krije svoje stroške pritožbe (prvi
odstavek 165. člena ZPP v zvezi s 154. členom ZPP). Odgovor na pritožbo ni prispeval k večji razjasnitvi
stvari, zato tožnik sam krije svoje stroške odgovora na pritožbo (155. člen ZPP).

---.---

Op. št. (1): glej komentar k 147. členu ZDR v: Barbara Kresal, Katarina Kresal Šoltes, Darja Senčur Peček:
Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem in stvarnim kazalom, Založniška hiša Primath d.o.o., Ljubljana,
2002, str. 545.
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Zadeva: Letni razpored dela in določitev referenčnega obdobja in  

 neustrezno upoštevanje delovnega časa v pripravljenosti po ZObr 
Zveza:  2. ods. 148. č. in 7. ods. 147. č. ZDR-1, 2. ods. 97.b č. ZObr  

in Direktiva 2003/88/ES ter Pravno mnenje IPDR in Evropske Komisije 
 
Spoštovani. 
 
V Slovenski vojski imajo pripadniki veliko neenakomerno razporejenega ter začasno prerazporejenega 
delovnega časa v skladu s splošnim Zakonom o delovni razmerjih – ZDR-1 in specialnim Zakonom o 
obrambi – ZObr, oboje pa v skladu z Direktivo 2003/88/ES.  
 
Zaradi spremljanja neenakomerno in začasno razporejenega delovnega časa v zakonsko dopustnih 
okvirih dnevnih, tedenskih in obdobnih obremenitev delavcev se je v Republiki Sloveniji uveljavila 
praksa skladna s priloženim Mnenjem Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, da delodajalec 
določi referenčno obdobje v trajanju koledarskih 6 mesecev v letu in ga upošteva pri izdelavi 
letnega razporeda delovnega časa, izdelavo katerega mu določa 2. odstavek 148. člena ZDR-1.  
 
Drugi odstavek 148. člena ZDR-1 glede razporejanja delovnega časa določa obvezo delodajalca, da 
pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta določi letni razpored delovnega časa in o 
tem pisno obvesti delavce in sindikate pri delodajalcu. Isti 148. člen ZDR-1 v sedmem odstavku tudi 
določa, da se pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa upošteva polni 
delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev in zato 
se je v Republiki Sloveniji tudi uveljavila praksa določanja 6 mesečnih referenčnih obdobij, ki pa 
se v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti lahko določijo v skladu z Direktivo 2003/88/ES tudi za 
krajše časovno obdobje, kot je to v primeru Kolektivne pogodbe za policiste, kar dopušča tudi ZObr v 
2. odstavku 97.b člena, a doslej ni bilo volje socialnih partnerjev za ureditev tega področja ugodneje 
od splošnih določil za pripadnike Slovenske vojske oz. ta volja še ni bila izražena in z naše strani 
verjetno v kratkem času bo. Ministrstvo za obrambo kot delodajalec po splošnih in specialnih 
predpisih za pripadnike Slovenske vojske tudi ni odvezano od opisanih zakonskih obvez in Direktive.  
 
Zaradi opisanih zakonskih okvirjev za spremljanje neenakomerno in začasno razporejenega delovnega 
časa ZAHTEVAMO, da dosledno spoštujete določila drugega odstavka 148. člena ZDR-1 in, da na 
njegovi podlagi pripadnike Slovenske vojske in nas nemudoma obvestite o določenem letnem 
razporedu delovnega časa za leto 2015 ter v zvezi z njim povezanim referenčnim obdobjem, ki ste 
ga bili na podlagi 7. odstavka 147. člena ZDR-1 in 2. odstavka 97.b člena ZObr dolžni določiti in 
upoštevati pri izdelavi letnega razporeda delovnega časa za leto 2015.  
 
ZAHTEVO vam podajmo, ker do izteka leta 2014, torej pred začetkom koledarskega leta 2015 letnega 
razporeda delovnega časa niti določenega referenčnega obdobja še nismo prejeli oz. po našem 
vedenju naši člani in ostali pripadniki Slovenske vojske z njim za leto 2015 še niso seznanjeni. 
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To zahtevo vam podajamo predvsem zaradi želje in vztrajanju pri spoštovanju predpisov v 
Slovenski vojski in za ureditev spremljanja neenakomerno in začasno razporejenega delovnega 
časa, ki ga danes pripadniki niti sindikati ne moremo spremljati oz. ugotavljati morebitnih 
kršitev zakonsko določenih dnevnih, tedenskih in obdobnih obremenitev pripadnikov Slovenske 
vojske in temu primerno je omogočeno sistemsko kršenje predpisov glede obremenitev in plačila 
pripadnikov, do katerih smo prepričani prihaja redno, saj se ob zaključkih referenčnih obdobij, kot je 
to v Republiki Sloveniji že redna ustaljena praksa, v Slovenski vojski ne izravnavajo manjki in viški 
opravljenih ur glede na povprečen polni delovni čas v 6 mesecih.  Nekateri pripadniki imajo po naših 
podatkih tudi po več kot tisoč viška ur, ki so si jih nabrali v več letih, kar je nedvomno nezakonito. 
Manjki ur polnega delovnega časa gredo po praksi (tudi sodni, mnenje v prilogi) v Republiki 
Sloveniji v škodo delodajalca, ker ni omogočil delavcu, da opravi s pogodbo o zaposlitvi določeno 
polno delovno obvezo v referenčnem obdobju in viški gredo v izplačilo kot nadurno delo, saj se 
morajo ure polne delovne obveze ob koncu referenčnega obdobja izravnati na nulo. 
 
V zvezi z opisano problematiko bi vas želeli opozoriti tudi na sodno prakso Sodišča Evropske Unije, 
da je potrebno delovni čas v pripravljenosti na delovnem mestu ali določenem kraju šteti kot redni 
delovni čas, ko se ugotavlja dopustnost dnevnih, tedenskih in štiri mesečnih obremenitev delavcev in 
to velja tudi za pripadnike Slovenske vojske, kot izhaja iz mnenja Evropske Komisije Sindikatu 
vojakov Slovenije z naslovom Your query registered with us under reference number 
Ares(2014)432112, 21. 2. 2014, ki smo vam ga že dostavili z dopisom št. MJU-2/2014 z dne 7. 10. 
2014 v vednost in ga ponovno prilagamo. Enako izhaja tudi iz tukaj priloženega mnenja Mnenja 
Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Opozarjamo vas zato, ker je ZObr v 2. odstavku 97.e 
člena (in enako določila o straži, 97.č ZObr) v popolnem nasprotju z Direktivo 2003/88/ES in sodno 
prakso Evropskega sodišča, saj ZObr za obrambno področje določa pripravljenost za delo na 
določenem kraju in delovnem mestu, ki se ne  všteva v število ur tedenske oziroma mesečne delovne 
obveznosti. Menimo, da opisano predstavlja očitno kršitev Direktive 2003/88/ES in s tem pravnega 
reda Evropske unije, saj so roki za prevzem v nacionalno zakonodajo minili že pred več kot desetimi 
leti oz. je ZObr v tako nedopustni obliki bil sprejet po že uveljavljeni Direktivi EU v pravni red. V 
zvezi z opozorjenim vas pozivamo, da nas obvestite o morebitnih načrtih za odpravo kršitev 
pravnega reda Evropske unije oz. morebitnih drugačnih pogledih v zvezi z opozorjenim. 
 
V Sindikatu vojakov Slovenije smo pripravljeni za sklenitev morebitnega dogovora oz. kolektivne 
pogodbe s katero bi se celovito uredilo področje letnega razporeda dela in določitve referenčnega 
obdobja ter odrejanja in izvajanja pripravljenosti na delovnem mestu ali določenem kraju v 
Slovenski vojski skladno z pravnim redom Evropske unije, vendar po tukaj zahtevani izpolnitvi 
zakonskih obvez glede razporeda delovnega časa in določitvi referenčnega obdobja. 
 
S spoštovanjem, 
  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 
 

 
 
Priloga: 
– Pravno mnenje IPDR 
– Dopis z dne 21. 2. 2014 v originalu: 

Evropean commission / Employment, Social Affairs and Inclusion DG / Labour Law 
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Zadeva: Za SVS sprejemljive rešitve za vzpostavitev zakonitega stanja s predlogom ter 

 opozorila v zvezi z letnim razporedom dela ter določitvijo referenčnega obdobja 
 

Zveza:  Dopis SVS št. MO15/1 z dne 1. 1. 2015 in dopis MO št. 101-1/2015-7 z dne 30. 1. 2015  

 
Spoštovani. 
 
V zvezi z vašim odgovorom na naš dopis z dne 1. 1. 2015 navedenim v zvezi vas želimo opozoriti na 
nekatere predpisane podrobnosti od katerih ne bomo odstopali in ste jih dolžni upoštevati. Podati vam 
želimo za SVS sprejemljiv predlog rešitev z upoštevanjem kompleksnosti problematike, kot sami 
navajate. V nadaljevanju podana rešitev je minimum sprejemljivega za SVS, saj se predpisi v zvezi z 
organizacijo in načrtovanjem delovnega časa v Slovenski vojski kršijo od njenega obstoja in v zvezi 
s temi kršitvami je SVS že izgubil več kolektivnih sporov, pri katerih smo se v pravdnih postopkih 
mnogo naučili in ugotovili, da so pripadniki Slovenske vojske premnogokrat prikrajšani zaradi 
nespoštovanja splošnih in specialnih predpisov in tega SVS ne bo več dopuščal. 
 
V vašem dopisu z dne 30. 1. 2015 navajate (3. odstavek dopisa), da se presežek polnega delovnega 
časa (presežek ur) lahko izkoristi kot proste ure ali kot proste dni. V zvezi s tem vas  želimo opozoriti 
na določila v 97. b člena ZObr, ki v 1. odstavku določa, da pri neenakomerni razporeditvi ali začasni 
prerazporeditvi delovnega časa ta ne sme trajati manj kot štiri ure na dan. Enako določa Uredba o 
delovnem času v organih državne uprave v 1. odstavku 8. člena. Ob pet dnevni tedenski razporeditvi  
delovnega časa, ki jo imajo pripadniki Slovenske vojske navedeno določilo pomeni, da mora vsak 
pripadnik na vsak delovni dan opravljati svojo delovno obvezo polnega delovnega časa najmanj 4 ure 
na dan in da ni dopustno odrejati celodnevnega tako imenovanega  koriščenja ur (kompenziranja), 
saj bi to predstavljalo nezakonito odrejanje opravljanja polne delovne obveze (40 ur tedensko) z 
institutom neenakomernega razporejanja ali začasnega prerazporejanja delovnega časa.  
 
Opozoriti vas tudi želimo, da ZDR-1 ne določa izdelovanja letnega razporeda dela, kot sami navajate 
(4. odstavek dopisa) in navajate, da ga Slovenska vojska ne izdeluje. Na to vas nismo opozarjali, saj 
nam to ni dopuščeno po 100. b členu ZObr, ker v letnem razporedu dela gre za uporabo Slovenske 
vojske. Od vas smo zahtevali, da nas nemudoma obvestite o določenem letnem razporedu delovnega 
časa za leto 2015 ter v zvezi z njim povezanim referenčnim obdobjem, saj tako določa ZDR-1 v 2. 
odstavku 148. člena. V SVS nas kot že navedeno ne zanima letni razpored dela, ampak letni razpored 
delovnega časa, s katerim nas še vedno niste seznanili, niti z referenčnim obdobjem za spremljanje 
izpolnjevanja delovne obveze polnega delovnega časa pripadnikov Slovenske vojske.  
 
Mesečni in tedenski načrti (straža, dežurstvo, VNS), ki jih navajate kot načrte za opravljanje dela v 
manj ugodnem delovnem času ne omogočajo spremljanja opravljanja dela v referenčnih obdobjih 6 
mesecev kakor tudi poslovni plan, ki je po vašem osnova za izvajanje vaj ter usposabljanj. Pa tudi 
določanje oblike fiksnega ali premakljivega delovnega časa ne služi spremljanju dela v referenčnih 
obdobjih. Vse oblike načrtovanja, ki ste jih  navedli nas ne zanimajo, ampak nas zanima 
organiziranje in načrtovanje polnega delovnega časa, ki se v Slovenski vojski ne izvaja. 
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Ob pripravi predloga celovite rešitve s predlogom delovanja v prihodnje, ki ste jo napovedali do konca 
meseca februarja 2015 vas želimo opozoriti še na nekaj podrobnosti, ki izhajajo iz predpisov in sodne 
prakse oz. glede plačila nadur za enostransko odrejeno koriščenje ur je odločitev še predmet revizije:     
 
− po poteku referenčnega obdobja (1. 1. in 1. 7.) viški ur polnega delovnega časa postanejo nadure; 
 

− referenčno obdobje v Slovenski vojski je enako referenčnemu obdobju po splošnih predpisih 
(ZDR-1), torej šest mesecev oziroma v koledarskem letu od 1. 1. do 30. 6. in od 1. 7. do 31. 12.. 
Posledično to pomeni, da vsi viški ur, ki presegajo polni delovni čas in ki ostanejo na koncu 
referenčnega obdobja, pomenijo nadure; 

 

− če delavec izrabi „plus“ ure (kompenzacijske ure) po izteku referenčnega obdobja (dejansko 
nadure), ne glede na to, ali se s tem strinja ali ne, ni upravičen do plačila nadomestila plače v 
višini 130 % (do plačila celotne nadure), temveč le do dodatka za delo preko polnega delovnega 
časa v višini 30 % urne postavke (45. člen KPJS) oz. je del te navedbe, ko je delavcu enostransko 
odrejeno koriščenje viška ur (nadure) iz preteklega referenčnega obdobja, še predmet revizije; 

 

− opravljene ure preko polne delovne obveznosti, ki so se dejansko opravile so nadure, kljub temu, 
da te niso bile pisno odrejene, saj skladno s sodno prakso Vrhovnega sodišča za priznanje plačila 
nadur niti ni pomembno, da so le-te pisno odrejene; 

 

− zastaranje plačila nadur na koncu referenčnega obdobja nastopi šele po poteku tega obdobja, ko 
je prvi plačilni dan, torej ob koncu koledarsko prvega referenčnega obdobja 5. julija in ob koncu 
koledarsko drugega referenčnega obdobja 5. januarja. Zakonske zamudne obresti (3 letni 
zastaralni rok) pa se lahko uveljavljajo za zadnja tri leta pred vložitvijo zahtevka na sodišču; 

 

− na Vrhovnem sodišče še poteka revizija glede zahteve po plačilu nadur v višini 130 % za ure, ki so 
bile izkoriščene na podlagi enostranske odreditve s strani delodajalca. Tožnik v reviziji zahteva 
plačilo nadur, ker mu je koriščenje ur bilo odrejeno nezakonito, saj Uredba o delovnem času v 
organih državne uprave v 19. členu izrecno določa, da se opravljeno nadurno delo javnemu 
uslužbencu izplača in, da se lahko 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. Pri tem gre za možnost uslužbenca, njegovi 
volji pa je prepuščeno, ali se mu bodo nadure izplačale, ali pa jih bo izkoristil kot proste ure. 
Te določbe pa ni mogoče razlagati tako, da lahko delodajalec namesto plačila nadur delavcu 
preprosto odredi kompenzacijo; 

 

− enostransko odrejanje koriščenja viškov ur iz preteklega koledarsko referenčnega obdobja 
(po 1.1. in po 1.7., nadur) s strani delodajalca (z ukazi…) ni dovoljeno in je nezakonito; 

 
Vse v navedbe v alinejah zgoraj, z izjemo predzadnje alineje, so povzete iz pravnomočnih sodb 
zoper katere ne poteka revizija in so dokončne ter izvršljive, vsaj v že končanih sporih. 
 
Za pomoč pri pripravi celovite rešitve prilagamo v SVS izdelani tabeli dopustnih obremenitev 
pripadnikov Slovenske vojske z upoštevanjem predpisov Republike Slovenije in Evropske unije, ki 
veljajo in jih je potrebno upoštevati pri organizaciji in načrtovanju delovnega časa. 
 
Za v prihodnje zahtevamo in pričakujemo spoštovanje predpisov RS in EU, za vzpostavitev 
zakonitega stanja v Slovenski vojski pa je naš predlog rešitev od katerega ne bomo odstopali naslednji: 
 
1. vsem pripadnikom Slovenske vojske, najmanj pa članom SVS, je potrebno obračunati dodatek 

za delo preko polnega delovnega časa (45. člen KPJS) in izračunati vrednost izplačila za vse 
ure viška ob zaključkih vsakega referenčnega obdobja (višek ur so nadure), ki so se kasneje 
izkoristile (kompenzirale) z zapadlostjo ob prvi obračunani in izplačani plači po izteku 
vsakokratnega referenčnega obdobja (polletno po koledarskem letu, prvi in drugi del) za 5 let 
nazaj (zastaralni rok za pravice iz dela je 5 let), torej prvič za 5. julija 2010, nato 5. januarja 2011 
in tako še za drugo polovico leta 2011, leto 2012, leto 2013 in leto 2014 ter do 5. januarja letos; 



2. vse ure, ki so bile na mesečnih urnih karticah pripadnikov Slovenske vojske, najmanj pa za člane 
SVS, na dan 1. 1. 2015 evidentirane kot ure premakljivega polnega delovnega časa – ure viška 
(kompenzacijske ure) je potrebno evidentirati kot nadure. Za te ob preseku stanja na dan 1. 1. 
2015 viška (kompenzacijskih ur) ur ugotovljene nadure pa je potrebno: 

 
a. obračunati višino izplačila iz naslova nadur do posameznikov; 

 
b. obračunati višino izplačila kot je opisano v 1. točki za ure, ki se bodo koristile (kompenzirale) 

po 1. 1. 2015 do izplačila; 
 
3. za vse obračunano in določeno izplačilo po 1. in 2. točki je potrebno obračunati zakonske 

zamudne obresti od vsakokratnih zapadlih glavnic od 5. julija 2012 za plačilo dodatka za delo 
preko polnega delovnega časa (zastaralni rok za obresti je 3 leta) dalje do plačila; 
 

4. v SVS soglašamo, da se dobljena vrednost za izplačilo po 1. do 3. točki posameznemu pripadniku 
Slovenske vojske, najmanj pa za člane SVS, spremeni v dolg, za plačilo katerega pa se lahko 
pogajamo kolektivno ali individualno. 

 
V kolikor s predlogom rešitve ne soglašate v celoti, prelagamo, da nas povabite na sestanek pred 
iztekom napovedanega datuma za predložitev celovite rešitve, ki ste si ga določili sami. Na sestanku bi 
poskusili uskladiti naše zahteve z zmožnostmi in vašo pripravljenostjo za mirno rešitev spora brez 
nepotrebnih sodnih in odvetniških stroškov. Od tukaj predlagane rešitve bomo težko odstopili in s tem 
računajte, saj so predpisi in praksa v Slovenski vojski ter predvsem sodna praksa na naši strani in zato 
vas resno pozivamo k sklenitvi dogovora, saj bomo v nasprotnem za plačilo dolga po 1., 2.a. in 3. 
točki predloga rešitve sprožili nov kolektivni spor v okviru Konfederacije slovenskih sindikatov. Za 
plačilo dolga po točki 2.b in za ta del po 3. točki (obresti) bomo pozvali člane SVS in vse pripadnike 
Slovenske vojske v individualne tožbe. Oboje napovedano, kolektivni spor in poziv bosta sprožena 
takoj (v začetku marca) po prejemu vašega predloga celovite rešitve ob koncu februarja 2015, seveda 
če prej ne sklenemo dogovora in če z vašo celovito rešitvijo ne bodo zadovoljni člani SVS in 
pripadniki Slovenske vojske ter seveda SVS. 
  
 
S spoštovanjem, 
 
  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 
 

 
 
 
Prilogi: 
 

− Predpisani okvirji organizacije in načrtovanj delovnega časa ter dopustne obremenitve za 
pripadnike Slovenske vojske 

− Predpisane dopustne obremenitve pripadnikov Slovenske vojske v RS z Direktivo Evropske unije 
o organizaciji delovnega časa za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 

 
Poslano z e-pošto: 
 

– naslovnik; 
– Janko Veber, minister; 
– Franc Javornik;  
– David Humar, Danica Kropf; 
– Konfederacija slovenskih sindikatov; 
– arhiv. 

 
Seznanitev članov SVS in zainteresirane javnosti z objavo na spletnih straneh SVS. 
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načelnika Generalštaba SV 
dr. Andrej Osterman, generalmajor 
 
Zadeva: Pričakovanja Sindikata vojakov Slovenije z zahtevo po delnem preklicu ukaza  

 in posredovanje podatkov o tožbah policistov 
 

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. 

Digitally signed by GVIDO NOVAK
Reason: Avtor dokumenta
Location: SVS
Date: 2015-02-24 13:40+01:00
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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;



Stran 4486 / Št. 41 / 6. 6. 2014 Uradni list Republike Slovenije

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.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

KABINET MINISTRA

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 23 73
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E: glavna.pisarna@mors.si
www.mo.gov.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 5268923000, TRR: 01100-6370191114

SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE
Ob parku 4
2310 SLOVENSKA BISTRICA

e-naslov: predsednikSVS@sindikatvojakov.si

Številka: 101-1/2015-7
Datum: 30.01.2015

Zadeva: Letni razpored dela in določitev referenčnega obdobja in neustrezno 
upoštevanje delovnega časa v pripravljenosti po ZObr - pojasnilo

Zveza: Dopis  Sindikata vojakov Slovenije št. MO15/1  z dne 1. 1. 2015

V zvezi z vašo zahtevo po upoštevanju določil Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakona 
o obrambi (ZObr), ki predpisujeta določitev letnega razporeda delovnega časa in določitev 
referenčnega obdobja ter odrejanja in izvajanja pripravljenosti na delovnem mestu ali 
določenem kraju v Slovenski vojski, vam posredujemo naslednje pojasnilo.

Delovni čas je v Slovenski vojski urejen z ZObr in to v členih od 96. – 98. ter z Zakonom o službi 
v Slovenski vojski (ZSSloV) v 53. členu. Določene posebnosti nadalje urejajo tudi Pravila službe 
v Slovenski vojski (V. poglavje).

O delu izven rednega delovnega čas in delu v posebnih delovnih pogojih odloča poveljnik 
bataljona, njemu enake ali višje enote v skladu s potrebami in razmerami in v skladu z ZObr. 
Delovni čas je lahko pripadnikom neenakomerno razporejen. Presežek delovnih ur, opravljenih 
v okviru neenakomerne razporeditve dela in začasne prerazporeditve delovnega časa, se mora 
izkoristiti najkasneje v roku šestim mesecev od njihovega nastanka. Presežek delovnih ur se 
lahko izkoristi kot proste ure v času obvezne prisotnosti na delovnem mestu ali kot proste dni, 
vendar tako, da s tem ni ogroženo izvajanje nalog.

Letnega razporeda dela, kot ga določa ZDR-1, Slovenska vojska ne izdeluje. ZObr kot specialni 
predpis v 3. odstavku 42. člena določa, da minister po predhodnem mnenju predsednika 
republike določa generalštabu praviloma letne usmeritve za načrtovanje operativnih, materialnih 
in organizacijskih priprav za uporabo vojske. Slovenska vojska (GŠSV s podrejenimi poveljstvi 
in enotami) izdela načrte za posamezne nivoje, ki imajo podlago v poslovnem planu za 
koledarsko leto. S tem morajo biti usklajeni tudi mesečni in tedenski načrti dela.

Skladno z navedenim Slovenska vojska razporeja delo v skladu z Ukazom o delovnem času v 
SV, št 020-18/2013-1200 z dne 23.8.2013, in Ukazom o načinu izvajanja pripravljenosti za delo 
v SV, št 21005-32/2013-77 z dne 22.4.2013. Delo v manj ugodnem delovnem času se za stalne 
naloge izvaja v skladu z mesečnimi načrti (straža, dežurstvo, VNS), medtem, ko se vaje ter 
usposabljanja izvajajo na podlagi letnih načrtov (osnovna je poslovni plan). Enote ranga 
bataljona in višje imajo določeno fiksno ali premakljivo obliko delovnega časa. 

mailto:predsednikSVS@sindikatvojakov.si
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Kot že sami ugotavljate, v Slovenski vojski pri posameznih pripadnikih dejansko obstaja 
problem določenega presežka ur. Zaradi navedenega smo resno pristopili k reševanju tega 
vprašanja. Proučujemo dejansko stanje in na podlagi rezultatov analiz bomo sprejeli določena 
stališča oziroma morebitne ukrepe na tem področju. Ob tem ugotavljamo, da so bili roki za 
rešitev tega vprašanja na našem sestanku v začetku januarja 2015 postavljeni preoptimistično 
Namreč, gre za kompleksnejšo problematiko, ki se posledično odraža tudi pri zaposlenih, tako 
iz vidika varstva in zdravja pri delu delavcev, kot tudi stroškovnega vidika, hkrati pa mora 
Slovenska vojska zagotavljati z zakonom določene naloge. Upoštevajoč navedeno ocenjujemo, 
da bomo predlog celovite rešitve stanja na tem področju, predvsem pa predlog načina 
delovanja v prihodnje, lahko pripravili do konca meseca februarja 2015, in vam ga posredovali v 
mnenje.
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Mag. Miloš Bizjak
DRŽAVNI SEKRETAR

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

Niso točne trditve omenjenega sindikata, da je načelnik izdal 
nesprejemljivi ukaz zaradi nezakonitega enostranskega odrejanja 
pospešenega koriščenja nadur. 

Načelnik je izdal ukaz o ureditvi stanja prerazporejenih delovnih ur, ki ne 
ureja koriščenja nadur, ne ureja plačila nadur in ne opredeljuje 
referenčnega obdobja. V ukazu je povzeto stanje prerazporejenih ur, ki so 
bile opravljene v različnem časovnem obdobju, v večini primerov pa so 
bile evidentirane pred letom 2015. V Slovenski vojski premakljive in 
prerazporejene ure ločeno evidentiramo od leta 2010. V tem obdobju je 
zaradi različnih obveznosti in nalog, skupno število prerazporejenih 
delovnih ur neprestano naraščalo, določeno število prerazporejenih 
delovnih ur ni bilo izkoriščenih. 

V Slovenski vojski s 1. 3. 2015 uvajamo tekoče spremljanje in koriščenje 
odrejenih prerazporejenih delovnih ur tako, da bodo ure izkoriščene 
najkasneje v roku šestih mesecev od njihovega nastanka. Nadrejeni so 
odgovorni za zagotavljanje sprotnega koriščenja prerazporejenih ur v 
zakonsko predpisanih šestih mesecih. Vzporedno s sprotnim koriščenjem 
novo nastalih presežnih ur, pa morajo nadrejeni zagotoviti pospešeno 
koriščenje ur nastalih v preteklosti. 

Presežek delovnih ur se lahko izkoristi kot proste ure v času obvezne 
prisotnosti na delovnem mestu ali kot proste dni, vendar tako, da s tem ni 
ogroženo izvajanje nalog (218. točka Pravil službe v Slovensko vojski). 
Nadrejeni v okviru organizacije dela odredi koriščenje prerazporejenih 
delovnih ur, kar pomeni, da o koriščenju le teh ne more odločati 
posameznik, lahko pa prosi nadrejenega za koriščenje. Zaradi navedenega 
je načelnik Generalštaba Slovenske vojske izdal ukaz o ureditvi stanja 
prerazporejenih ur v Slovenski vojski. V ukazu je opredelil tudi, da se do 
31. 12. 2015 zagotovi koriščenje prerazporejenih delovnih ur.  

V Slovenski vojski se zavedamo nastale situacije in zato jo urejamo s tem 
ukazom. 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
SLOVENSKA VOJSKA
GENERALŠTAB 

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11
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Na podlagi 46. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/2004 – uradno prečiščeno besedilo, 
138/2004–skl. US, 53/2005–skl. US in 96/2012-ZPIZ) in 29. člena Zakona o službi v Slovenski vojski 
(Uradni list RS, št. 68/07) izdajam

UKAZ 
o ureditvi stanja prerazporejenih ur v Slovenski vojski  

ZVEZE: 
A. Zakon o obrambi, (Uradni list RS, št. 103/04-UPB1 in št. 96/12 – ZPIZ-2),
B. Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/12),
C. Pravila službe v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 84/09),
D. Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07,122/07 – popr.).
E. Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času Ministrstva za obrambo z organi v 

sestavi, št. 0070-12/2010-11, z dne 11.6.2010 in
F. Ukaz o delovnem času v SV, št. 020-18/2013-1200, z dne 23. 8. 2013.

1. SITUACIJA
Slovenska vojska (SV) delovni čas in čas obvezne prisotnosti, načine in pogoje za prerazporeditev 
delovnega časa, neenakomerno razporeditev delovnega časa ter delo preko polnega delovnega časa 
izvaja in upravlja na podlagi predpisov in Ukaza o delovnem času v SV (Zveza F). 
V enotah z določenim premakljivim začetkom in koncem delovnega časa (premakljiv delovni čas) 
pripadniki sami izravnavajo presežke in primanjkljaje, pridobljene iz tega naslova, v tekočem mesecu 
(Zveza D). V okviru premakljivega delovnega časa pripadnik iz meseca v mesec lahko prenese največ 20 
ur presežka oziroma največ 10 ur primanjkljaja (premakljive ure).
Poveljnik bataljona, njemu enake ali višje enote, lahko zaradi potreb službe trajno ali začasno pisno 
določi uro obveznega prihoda na delo in odhoda z dela (nepremakljiv – fiksni delovni čas).  V teh primerih 
se pripadnikom, ki imajo odrejeno in opravijo delo izven določenega nepremakljivega delovnega časa, ne 
evidentirajo premakljive ure ampak ure začasno prerazporejenega delovnega časa (prerazporejene ure).
Poveljujoči upravlja z delovnim časom enote in zaradi narave dela (vaje, terenska usposabljanja, 
varovanje objektov, odzivne sile, realizacija nalog) odreja začasno prerazporeditev delovnega časa 
pripadnikom oz. enoti za določeno obdobje in ob tem tudi čas koriščenja nastalih presežnih ur (218. točka 
PS in 97. člen ZOBR; šest mesecev).
V SV premakljive in prerazporejene ure ločeno evidentiramo od leta 2010. V tem obdobju skupno število 
prerazporejenih delovnih ur neprestano narašča in neizkoriščene ure so v več kot 80% starejše od šestih 
mesecev.

2. POSLANSTVO
V SV s 1. 3. 2015 uvajamo šest mesečno tekoče spremljanje in koriščenje odrejenih prerazporejenih 
delovnih ur. V prehodnem obdobju do 31. 12. 2015 zagotoviti koriščenje starejših prerazporejenih 
delovnih ur, s ciljem celovite normativne sistemske ureditve prerazporejenih delovnih ur v SV. 



3. IZVEDBA
Namera: 
S 1. 3. 2015 zagotoviti sprotno koriščenje prerazporejenih ur v zakonsko (zveza A) predpisanih šestih 
mesecih. Za vsako odrejeno prerazporejeno uro, ki presega predpisano delovno obveznost (npr. dnevno, 
tedensko oz. mesečno), določiti točen termin koriščenja. 
Vzporedno s sprotnim koriščenjem novo nastalih presežnih ur, zagotoviti pospešeno koriščenje ur 
nastalih v preteklosti,  s težiščem na tistih, v zadnjem pet letnem obdobju. 
Poveljujoči z upravljanjem delovnega časa posameznikov in enote zagotovijo izvrševanje in realizacijo 
nalog in strogo upoštevajo koriščenje presežka ur v zakonskem roku.
Ciljno stanje: vse novo nastale prerazporejene ure se koristijo v zakonsko določenem šest mesečnem 
obdobju, za kar se namensko prilagodi programsko aplikacijo avtomatske registracije delovnega časa 
(PA ARDČ) v skladu s časovnico (Priloga A). Po 1. 3. 2015 se ure, ki prve nastanejo, prve koristijo (First 
in First Out - FIFO). Ure nastale v obdobju 2010 – 2015 se maksimalno izkoristijo ob upoštevanju 
doseganja ciljev in zagotavljanju pripravljenosti. Končni cilj je izkoristiti vse presežne ure. 

a. Koncept:   

Nalogo izvesti v dveh vzporednih fazah:

(1) Sistemska ureditev koriščenja novo nastalih prerazporejenih ur – tekoče šestmesečno 
obdobje (od 1. 3. 2015):

Vsi poveljujoči so dolžni ob odrejanju začasno prerazporejenega časa predvideti tudi kdaj se bodo ure 
koristile. V aktih poveljevanja in individualnih aktih za odrejanje prerazporeditve delovnega časa opredeliti  
termin koriščenja odrejenih ur (Priloga B). 

(2) Koriščenje prerazporejenih ur nastalih do uveljavitve tega ukaza – prehodno obdobje
-  Koriščenje prerazporejenih delovnih ur nastalih v zadnjih 5 letih (neizkoriščene ure iz obdobja od 1. 3. 
2010 do 28. 2. 2015): Za prerazporejene ure, ki so nastale v zadnjem 5 letnem obdobju izdelati splošen 
načrt (ukaz) koriščenja do 30. 4. 2015. Ure iz tega obdobja koristiti v najkrajšem možnem času, 
najkasneje do 31. 12. 2015, za kar so odgovorni poveljujoči na vseh ravneh. 
Posameznikom, ki zaradi narave dela in zaradi odsotnosti (npr. MOM, MSSVT, porodniške in bolniške 
odsotnosti..), ne uspejo koristiti prerazporejenih ur v navedenem obdobju, je možno podaljšanje 
koriščenja do 31. 12. 2016, kar za svoje podrejene odobrijo poveljniki ravni samostojnega polka ali višji 
poveljujoči na predlog poveljnika enote.  
- Koriščenje prerazporejenih delovnih ur nastalih pred več kot 5 leti (neizkoriščene ure nastale pred 1. 3. 
2010): Ure se vodijo v  ARDČ, pripadniki jih po načrtih nadrejenih koristijo do konca leta 2016.  

b. Usmeritve:  
(1) Poveljujoči in vodilni na vseh ravneh so dolžni in odgovorni za racionalno upravljanje z delovnim 

časom pripadnikov in enote.
(2) Upravljanje z delovnim časom upoštevajte pri načrtovanju aktivnosti, pripravi in izdaji aktov 

poveljevanja. 
(3) Poveljujoči in vodje na vseh ravneh za pripadnike, ki imajo na dan 1. 3. 2015 več kot 60 

prerazporejenih ur, izdelajte individualne načrte koriščenja,  NKK  30. 4. 2015. 
(4) Pri izdelavi načrta koriščenja ur zagotovite realizacijo nalog iz PosP oziroma predlagajte 

spremembo načrtov dela. 
(5) Odrejanje koriščenja prerazporejenih ur izvajajte v skladu z 218. točko Pravil službe v SV in 97. 

členom ZObr. 
(6) Od 1. 9. 2015 pripadnike, ki imajo več kot 200 prerazporejenih delovnih ur ne napotujte na MOM, 

MSSVT in VIU dokler ne izkoristijo presežka ur. 
(7) Pripadniki se z identifikacijsko registrirno priponko (IRP) na registrirni uri lahko s tipko IZR 

registrirajo samo v primeru, da je prerazporeditev delovnega časa odrejena s strani nadrejenega 
(Priloga B). 
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(8) Ustno odobravanje minutnih prerazporeditev delovnega časa pred in po delovni obvezi ni 
dovoljeno. 

(9) Prekinite z ročnimi izravnavami in popravki v PA ARDČ (operaterji III. in IV. nivoja). 
(10) Preučite  anomalije ročnih pripisov prerazporejenih ur v preteklem obdobju (2010-2015). 
(11) Pripadniki v tujini (MSSVT, MOM), na porodniškem dopustu in dopustu za nego in varstvo ter 

dolgotrajnih bolniških, ure koristijo do konca leta 2016 na podlagi odobritve poveljnika ravni 
samostojnega polka ali višjega poveljujočega. 

(12) Pri ocenjevanju poveljnikov in vodstvenih oseb upoštevajte realizacijo usmeritev tega ukaza v 
točki vodstvene sposobnosti – organiziranje in načrtovanje.

c. Naloge: 
(1) KABNGŠSV

Poročanje o sprejetih ukrepih, koriščenju prerazporejenih ur ter vplivu na izvedbo PosP uvrstite 
kot stalno točko poročanja na mesečnih poveljniških konferencah.

(2) ZSPO
– J - 1:  Prilagodite PA ARDČ konceptu in zagotovite izvedbo nalog po prilogi A. Rok: 30. 4. 2015.       

- Za pripadnike, ki imajo v prehodnem obdobju 2010-2015 vpisane ročne pripise več kot 200 
prerazporejenih ur v sodelovanju s SPZ pravno formalno preučite posredovane izjave z razlogi 
vpisov ter predlagajte izvedbene ukrepe.  Rok: 30. 6. 2015.

- Popolnite ključne formacijske dolžnosti za kvalitetno izvedbo nalog po prilogi A.
- Ob prerazporeditvah pripadnikov upoštevajte načrt koriščenja prerazporejenih ur.  

– J - 6:  Zagotovite nemoteno delovanje testne PA ARDČ in strežnika »ura«.  Rok: 26. 2. 2015.
– SPZ: Preučite možnosti disciplinske in odškodninske odgovornosti pristojnih nadrejenih ob 

nastanku nezakonitega stanja ur podrejenih pripadnikov od 1. 9. 2015 dalje in pripravite predlog 
ukrepov.  Rok: 31. 3. 2015.

             Sodelujte z J-1 pri preučitvi in oblikovanju predloga rešitev  ročnih pripisov.

(3) Enote SV in NOE GŠSV
– Prerazporejene ure odrejajte racionalno (terensko usposabljanje, vaje, stalne naloge, izredne 

naloge in ostale naloge,  ki zahtevajo prerazporeditev), v skladu s prilogo B.
– Izdelajte načrte koriščenja prerazporejenih ur prehodnega obdobja za vaše pripadnike. 
– Od 1. 3. 2015 naprej mesečno koristite najmanj 8% prerazporejenih ur nastalih pred tem 

datumom. 
– Poročilo o koriščenju ur (Priloga C) je sestavni del obrazcev mesečnih poročil evidenc dela, 

dodatkov, povračil in odsotnosti ter podlaga za poročanje na poveljniški konferenci.
– Za pripadnike, ki imajo v prehodnem obdobju 2010-2015 vpisane ročne pripise več kot 200 

prerazporejenih ur v mesecu dni izdelajte izjave z obrazložitvijo in razlogom vnosa/vpisa ter jih 
posredujte v GŠSV/J-1. Rok: 30. 6. 2015.

– Kadru izbranem za napotitev na MSSVT v letu 2015 omogočite koriščenje ur pred odhodom na 
MSSVT.

d. Usklajevanje:
(1) Sodelovanje: 

a) J-1 v sodelovanju s SIK in zunanjim izvajalcem uskladi prilagoditev PA ARDČ in generirana 
poročila. 

b) J-1 z ostalimi proračunskimi uporabniki (PU) MORS izvede nalogo v upravnem delu (vojaške 
dolžnosti v sistemizacijah PU MORS). 

c) J-6 v sodelovanju s SIK zagotovi menjavo produkcijskega strežnika »ura«.

   
4. ZAGOTOVITEV DELOVANJA
Za uresničevanje tega ukaza je potrebno seznaniti vsa podrejena poveljstva in enote, nadrejeni z vsebino 
tega ukaza seznanijo vse svoje podrejene. Za izvedbo naloge stroški niso predvideni in načrtovani. 
Ukaz se objavi na Portalu Odseka za stroške dela in delovni čas na naslovu:
http://portal/gszsk/spkp/ossd/Normativne%20podlage.

5. POVELJEVANJE IN ZVEZE
Za uresničevanje tega ukaza so odgovorni poveljujoči na vseh nivojih. Zahtevam večjo angažiranost in 
dosledno izvedbo s strani poveljujočih in izvajalcev S-1. Vse enote prve ravni poročajo o izvedljivosti 
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koriščenja prerazporejenih ur do 30. 4. 2015, ko bodo izdelani načrti koriščenja. Po liniji PINK mesečno 
poročajte o odstotkih in razlogih koriščenja presežnih ur iz obeh obdobij.  

Ukaz začne veljati z dnem podpisa. 

Pripravila:
VVU XIII. r.  B. P. Cesar
NOSDDČ

Generalmajor 
dr. Andrej Osterman  

načelnik Generalštaba SV

Poslano:
- NNGŠ, KABNGŠ, SSZ,
- ZSO, ZSP,ZSSP, 
- VERC, VVIK, ZOC,  CVŠ, EPOD (CZU, EKIS, EEB,SEVP, EPROT, ŠPE)
- 1. BR, 72. BR, LOGBR, 15. PVL, 430. MOD, ESD
- in IRSO (v seznanitev).

Priloge:
– Priloga A: Časovnica osnovnih nalog, 
– Priloga B: Odrejanje prerazporejenih ur - vzorec (enota, posameznik, enota - 4. točka, 

obrazložitev),   
– Priloga C: Poročilo poveljnika o stanju prerazporejenih ur v enoti – vzorec. 
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PRILOGA A:

Časovnica in izvedba:  II fazi

1. Določitev pričetka obdobja – ureditev stanja:   nov števec 18,  vsaka prerazporejena nepokoriščena ura se na D+181 (M=6)  z zaključkom meseca prenese v 
števec 17.  preko VP – izpis je razviden iz zbirnika (odgovornost, razlog) .  Stanje  števca  prikazano na ME pripadnika.  Štetje ur FIFO.

KDO KAJ/vzrok ROK Kritične točke, predlog
Vodstvo - NGŠSV Določitev »tekoče« obdobje v skladu z 

ZOBR, Ukaz
20FEB15 Obdobje je 6 mesečno:  1MAR15-30SEP15, 1APR15-31OKT15, …. 1JUL15-

31JAN16… 
OSDDČ, SIK – Jankovič, 
Četrta pot

Vsebinski predlog dopolnitve, tehnična 
rešitev v delujočo testno bazo -
uvedemo 1MAR15.

FEB-
APR15

Nov števec, nov VP, report za OE, dopolnitev zbirnika. Koristi najprej  iz 
referenčnega obdobja in šele potem starejše od 6M iz druge tabele. Vpliv na 
pdf modul (ni več prostora). 

Izvedba tudi za ostale PU (vojaške dolžnosti v drugih PU in prehodi med PU-ji) 
OSDDČ Organizacija/izvedba za OE SV 12MAR15 Sestanek operaterjev/usposabljanje, izpis zbirnika prerazporejenih ur  APR15
J-1 v sodelovanju s 
SPZ/PINK

Kriteriji, sankcije, poročanje, 
odgovornost

MARdalje Dokumenti za stalne in tekoče naloge (določitev kdaj se prerazporejena ura 
koristi)

OSDDČ Racionalizacija izvajanja doMAJ15 Zapreti opcijo izravnave, urediti matične podatke s števci, poročila.

2. Starejše prerazporejene delavne ure  - prehodno obdobje:   Števec 17. Štetje ur LIFO.
KDO KAJ/vzrok ROK Kritične točke, predlog

Vodstvo - NGŠSV »prehodno« obdobje, koriščenje 0,4 
milijona starih prerazporejenih ur do 
31DEC15,  izjeme do konca 2016. 

20FEB15 V 11 mesecih pokoristiti čim več »starih« prerazporejenih ur (10% mesečne 
mase)

OSDDČ, SIK, Četrta pot Vsebinski predlog dopolnitve, števec 
17. 

FEB15 Vrstni red. Ostalo: izpis ur po »starosti«.  Poročilo in pregled prerazporejenih ur 
(starejše, mlajše od 5 let) 

Vsi, nosilec PINK Koriščenje ur DEC15(izjeme 
DEC16),starejše od 5 let DEC17

FEB-
DEC15,

1.900 pripadnikov z več kot 60 prerazporejenimi urami (individualni načrti). 
Analize, izpisi = standardno za info PINKu, poročanje POVKONF

J-1 v sodelovanju s 
SPZ/PINK/OSDDČ

Dogovor o ureditvi anomalij 2010-
2015  

FEB-DEC Individualni pregled 318 pripadnikov, kjer so prerazporejene ure iz enega v drug 
mesec z ročnimi vnosi povečale za več kot 200 ur.

J-1 v sodelovanju s SPZ Zaključek prehodnega obdobja – 
vsebina kot podlaga za izvedbo

1SEP15 Po uskladitvi z DP in MJU.
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Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399199000, TRR: 01100-6370191114

[imenovani] 

Številka: [številka - avtomatsko - ne spreminjaj] 
Datum: [datum - avtomatsko - ne spreminjaj] 

Na podlagi 46. člena in v skladu z 97. b členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04-
ZObr – UPB1) ter 218. točko Pravil službe v Slovenski vojski ( Uradni list RS, št. 84/09) izdajam

UKAZ
o začasni prerazporeditvi delovnega časa

1. Delavcu/pripadniku            

razporejenemu na dolžnost         iz                

se na podlagi potreb službe začasno prerazporedi  delovni čas na naslednji način:

- dne       od       do       ure,

- delavec bo na ta dan opravljal: naloga, lokacija.

2. Presežek ur, ki bo nastal ob prerazporeditvi delovnega časa, pripadnik izkoristi najkasneje v 
    šestih mesecih po končani aktivnosti to je xx datum oz. xxteden oz. točna opredelitev 
termina.

3. Ukaz začne veljati z dnem podpisa.

Poslano:
– Imenovanemu ali imenovanimi,
– Operaterju ARDČ. 

*PRIMER VZORCA ZA ENOTE, KI SE TRENUTNO UPORABLJAJO V OE SV

čin
ime in priimek

poveljnik



REPUBLIKA SLOVENIJA                                                                                                             
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
SLOVENSKA VOJSKA
       (ENOTA)

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399199000, TRR: 01100-6370191114

Priloga B: 2

(V letu 2015 na zadevo 020-39/2015)
Na podlagi  97. a.  člena  Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – UPB, 138/04 – sklep 
US in 53/05 – 5 sklep US), Ukaza o določitvi delovnega časa in časa obvezne prisotnosti na 
delovnem mestu v Slovenski vojski (številka 020-2/2010-1176 z dne 07.06.2010, s 
spremembami in dopolnitvami številka 020-4/2012-338 z dne 29.3.2012 in številka 020-4/2012-
391 z dne 11.4.2012) in SOP 03-0003 Pristojnosti za podpisovanje dokumentov v SV številka 
804-69/2013-1 z dne 05.03.2013,

O D R E J A M
ZAČASNO PRERAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA

za

UraZap. 
št. Čin/naziv ime in priimek Od dne Do dne

začetek konec
Lokacija

1.

2.

zaradi 

1. (naloga)

2. in prerazporejene ure izkoristi : (v času od  do  kot celodnevno/urno odsotnost)

Z začasno prerazporeditvijo delovnega časa je določen le nepremakljiv (fiksni) začetek in konec 
delovnega časa. Začasna prerazporeditev delovnega časa se lahko odredi tudi izven časa 
obvezne prisotnosti na delovnem mestu, določenega za redni delovni čas. 

Dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (42. člen KPJS), pripada 
pripadnikom, če je polni delovni čas razporejen na več kot 5 zaporednih dni v tednu. V tem 
primeru dodatek znaša 10% urne postavke osnovne plače pripadnika in mu pripada za ure 
opravljene v šestem in sedmem delovnem dnevu.

V primeru, da pripadnik zaradi določitve delovnega časa ne more uporabiti prevoza, za 
katerega že prejema povračilo, poda dodatno izjavo za povračilo stroškov tiste vrste prevoza, ki 
mu omogoča izpolnitev delovne obveznosti določeno s to odredbo (drug javni prevoz, če ta ni 
mogoč pa kilometrina).

Čin
Ime Priimek

dolžnost
Poslano:
– imenovanemu ali imenovanim,
– operaterju ARDČ.

* PRIMER VZORCA, KI SE UPROABLJA V GŠ IN POVELJSTVIH
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Priloga B: 3

V ČETRTO TOČKO UKAZA: FINANČNA ZAGOTOVITEV SE IZPOLNJUJE V SKLADU Z 
POSLANSTVOM UKAZA (izvedbe naloge, skladno z načrtom aktivnosti)

Zajame se upravljanje delovnega časa  (odrejanje  eventualne pripravljenosti, dodatke za delo v 
manj ugodnem delovnem času)

Tipična dikcija, ki se uporablja v praksi za prerazporeditev delovnega časa:
Pripadnikom se v času izvedbe naloge skladno z načrtom izvajanja aktivnosti, začasno 
prerazporedi delovni čas, in sicer tako da njihova dnevna delovna obveznost obsega največ 12 
ur efektivnega dela. Presežek ur, ki bo nastal v okviru začasne prerazporeditve delovnega časa, 
pripadniki  izkoristijo najkasneje v šestih mesecih po vrnitvi z opravljanja naloge. 

Se spremeni: 
V obdobju od XX. XX. XXXX do XX. XX. XXXX začasno prerazporejam delovni čas pripadnikov 
tako, da je začetek delovnega časa ob XX.XX in konec delovnega časa ob XX.XX uri. Presežek 
ur nad redno delovno obveznostjo pripadniki izkoristijo / kot proste ure XX. XX. XXXX / kot prost 
dan XX. XX. XXXX / kot proste dni od XX. do XX. XX. XXXX / kot proste dni vsak petek v 
mesecu XXXX / kot proste dni v XX tednu naslednjega meseca (oziroma na podoben način 
konkretiziran čas koriščenja). Koriščenje presežka ur posameznih pripadnikov spremlja operater 
ARDČ, ki mi v primeru odstopanj o tem poroča.

* PRIMER 4 TOČKE UKAZA ZA IZVEDBENE NALOGE

Razlaga dodatnih usmeritev izvajalcem iz 3. točke ukaza (ki v ukaz niso 
umeščene):

Primer: presežne ure, ki jih pripadnikom npr. prerazporedite na dan 31. 3.  morajo biti izravnane 
(izkoriščene) v šestih mesecih, pomeni do konca  30. 9.

Iz usmeritev 3.b
 (2) V organizacijskih ukazih določajte obdobja za koriščenje nastalih presežnih ur iz razloga 
realizacije aktivnosti, v izvedbenih ukazih določajte konkretne primere.  
 (5)  Odrejanje koriščenja izvajajte v skladu z 218. točko PS, praviloma celodnevno odsotnost. 
Pripadnikom z večjim številom ur zagotovite odsotnost daljšo od 12 delovnih dni na mesec. 
Pripadniki z več kot 200 prerazporejenimi urami koristijo celomesečno odsotnost. 
 (8) Ustno odobravanje minutnih prerazporeditev delovnega časa pred in po delovni obvezi ni 
dovoljeno. (Primer: odobravanje prerazporeditev z ročnimi vnosi pred pričetkom delovnega časa 
6.45  in po končanem delovnem času od 17.30 do 17.50).
(10) Primer: pripadniku se je v določenem mesecu ročno z izravnavami pripisalo 390 
prerazporejenih ur.
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Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399199000, TRR: 01100-6370191114

POVELJNIKI/VODJE POROČAJO NA VSEH NIVOJIH POROČAJO:
ŠTEVILO PRIPADNIKOV, 
MASA PRERAZPOREJENIH UR PREHODNEGA OBODBJA,   TEKOČEGA OBDOBJA 
KORIŠČENO V %  ZA OBE FAZI, 
REALIZACIJA (+, - ), RAZLOGI, USPEŠNOST

STANJE  
MESEC

Skupaj 
prip

Število 
1MAR15 

Št ur v 
mesecu

%
izkor

<20
20-59
60-199
200-999
1000-1799
Skupaj prip:  

 Število Vsota ur Vsota ur Vsota ur
Razlika 

ur
Enota prip.  M M1 M2 V odstotku



REPUBLIKA Priloga C - 2
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
SLOVENSKA VOJSKA
       (ENOTA)

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399199000, TRR: 01100-6370191114

Na podlagi  97.  člena  Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – UPB, 138/04 – sklep US in 53/05 – 5 sklep US), Ukaza o določitvi delovnega časa in 
časa obvezne prisotnosti na delovnem mestu v Slovenski vojski (številka 020-2/2010-1176 z dne 07.06.2010, s spremembami in dopolnitvami številka 020-
4/2012-338 z dne 29.3.2012 in številka 020-4/2012-391 z dne 11.4.2012) in 218. točke Pravil službe;  

POROČILO O STANJU PRERAZPOREJENIH DELOVNIH UR ENOTE:  

za mesec: ________________  IZVEDBENI DOKUMENT – AVTOMATIZIRAN ZA ENOTO -  PREGLED POSAMEZNIKA

2/2

Zst. Matična st. Čin/naziv Ime in Priimek

Prerazporejene ure

SKUPAJ*

(pred 1MAR15)

mlajše od 5 let**
Ure 6 m referenčnega 

obdobja***

Nastanek pred

1-4 m

Nastanek

5-6 m

Ure, ki so 
presegle

6 m****

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

skupaj ŠT. PRIP. XX vsota YY vsota AA ZZ

  *  vse prerazporejene delovne ure pripadnika – prehodno obdobje, ki jih je upravičen koristiti
 **  delež vseh prerazporejenih  delovnih ur, ki so mlajše od 5 let in so prioriteta NAČRTA KORIŠČENJA (posameznik – poveljujoči)
***  referenčno obdobje – prva vsota bodo ure  prerazporejene ure iz   MAR15, od tega se v naslednjih treh kolonah prikazuje »starost« ur referenčnega obdobja 
****prerazporejene delavne ure referenčnega obdobja,  ki dosežejo starost 6 mesecev  (kolona 10) se prenesejo v prerazporejene ure (kolona 5)/razlogi poveljnika+odgovornost

 Obrazec je generiran avtomatičen izpis  registracije delovnega časa (ARDČ)  in bo na voljo z mesecem APR15.
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SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE
Ob parku 4
2310 Slovenska Bistrica

e-naslov:predsedniksvs@sindikatvojakov.si

Številka: 101-1/2015-30
Datum: 20.03.2015

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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Številka: I 2015-3/1-1 

Datum:   17. 4. 2015 

 

 

Inšpektorat za delo 
 

irsd@gov.si 
 

 
Inšpektorat za obrambo 
 

irso@mors.si 

 

 

Zadeva:  DOPOLNILO Prijave kršitev zaradi ne izplačevanja nadur pripadnikom 

Slovenske vojske in odrejanja koriščenja viškov ur polnega delovnega časa v 

neskladju s predpisanim brez izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega 

časa po 46. členu KPJS 
 

Zveza:    Prijava SVS inšpektoratoma za delo in obrambo št. I 2015-3/1z dne18. 3. 2015 

 

 

Spoštovani. 

 

S prijavo navedeno v zvezi smo vam podali prijavo zaradi po našem mnenju nezakonitega ukaza 

Generalštaba Slovenske vojske, ki je pripadnikom Slovenske vojske odredil, da se z ukazi do 

posameznikov uredijo viški ur polnega delovnega časa, ki bi se pripadnikom Slovenske vojske po 

veljavnih predpisih že morali izplačati kot nadure ali najmanj 30 % dodatek za delo preko polnega 

delovnega časa ob predhodnem pisnem soglasju po presoji in lastni volji pripadnikov, da bodo viške ur 

koristili kot proste ure. 

 

Obveščamo vas, da smo od veljave spornega ukaza dnevno obveščeni o več kršitvah delovnopravne in 

obrambne zakonodaje zaradi izvrševanja ukaza po našem mnenju z elementi kaznivih dejanj kršenja 

temeljnih pravic delavcev do plačila za opravljeno delo.   

 

V prilogi vam posredujemo podatke o nedopustnem primeru opisanih kršitev, ko katerega je prišlo 

danes in to celo z ustnim ukazom, da mora vojak ob prihodu v službo sleči uniformo in zapustiti 

delovno mesto. Omenjenemu vojaku je bilo ustno ukazano, da mora na določen dan (danes) koristiti 8 

ur viška polnega delovnega časa , kljub temu, da Zakon o obrambi za delavce na obrambnem področju 

določa, da delovni čas ne sme trajati manj kot štiri ure na dan, ko je delavcu delovni čas 

neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen. In kljub njegovi izraženi volji (prihod na 

delo), da viška ur, ki jih je prenesel iz preteklega referenčnega obdobja ne bo koristil kot proste ure. 

 

Takšnih in podobnih primerov je v Slovenski vojski ogromno in zato vas pozivamo, da v okviru vaših 

pristojnosti ukrepate nemudoma, saj smo glede na vse podatke s katerimi nas zalagajo naši člani in 

ostali pripadniki Slovenske vojske po našem prepričanju resno zaskrbljeni, da zna med pripadniki priti 

tudi do fizičnega obračunavanja in to vse zaradi po našem prepričanju nezakonitega ukaza 

Generalštaba Slovenske vojske. V zvezi z opisanim konkretnim primerom v prilogi smo vojaški 

policiji že naznanili sum storitve kaznivega dejanja, ki dogodek že preiskuje. Resno vas pozivamo, da 

ukrepate tudi vi na pristojnih inšpektoratih, saj je od podane prijave zaradi nezakonitega ukaza 

Generalštaba Slovenske vojske minilo mesec dni in je še vedno v veljavi. 

 



Konkretna kršitev opisana v prilogi v zvezi z vojakom, ki je danes moral nezakonito po ukazu 

zapustiti svoje delovno mesto in oditi domov je v teku in zato pozivamo vas tudi, da preprečite 

nadaljevanje kršenja zakonodaje. 

 

 

S spoštovanjem. 

 

 

  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

 

 

 

Priloga: 

– opis kršitve v zvezi z vojakom. 

 

Poslano z e-pošto: 
 

– naslovnikoma; 

– Odbor za obrambo DZ RS; 

– 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. 

Digitally signed by GVIDO NOVAK
Reason: Avtor dokumenta
Location: SVS
Date: 2015-04-17 10:00+02:00
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Priloga dopolnila prijave inšpektoratoma za delo in obrambo 

 

 

 

opis kršitve v zvezi z vojakom 

 

 

 

vojak:   vojak Gregor Šimenko 

 

njegova nadrejena:  poročnik Aleš Obreht 

   štabni vodnik Jože Gorjup 

 

enota kršitve:  72. brigada / 74. pehotni polk / 3. pehotna četa 

 

lokacija kršitve:  vojašnica Generala Maistra v Mariboru 

 

datum kršitve:  17. 4. 2015 

 

ura kršitve:   med 07:00 in 08:00 uro 

 

kršitev:    vojaku je bilo po prihodu v službo ustno ukazano, da mora sleči uniformo in  

   zapustiti delovno mesto ter tako koristiti nadure, ki so to postale ob izteku 

   referenčnega obdobja prvi naslednji dan s 1. 1. 2015, kljub jasno izraženemu  

   nestrinjanju s prihodom v službo in željo po izpolnitvi pogodbene obveze  

   izpolnitve zakonsko predpisanih 4 ur dnevne delovne obveze dela polnega 

   delovnega časa 
 



 

 

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju 
korupcije – ZPKor (Uradni list RS, št 2/04 in sprem.) in 13. člena Poslovnika komisije za 
preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 24.9.2009 sprejela  

  

Načelno mnenje št. 179 

  

Ravnanje uradne osebe inšpekcijskega organa, ki dejansko stanje ugotavlja in postopek 
inšpekcijskega pregleda dokonča v nasprotju s temeljnimi načeli zakonitosti, materialne 
resnice in proste presoje, je kršitev dolžnega ravnanja, s katero je odgovorni osebi delodajalca 
in delodajalcu v inšpekcijskem postopku omogočena neupravičena korist v obliki ugodnega 
izida tega postopka, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor. 

 

Obrazložitev  

 … 

Eden od sindikatov in eden od zaposlenih na obrambnem področju sta Komisiji podala več 
prijav, v katerih očitata konkretne in sistemske kršitve dolžnega ravnanja in omogočanja 
neupravičene koristi, ker se tako delovna inšpekcija kot inšpekcija za sistem javnih 
uslužbencev ne odzivata na zahteve in pobude za inšpekcijski nadzor. Čeprav so po mnenju 
obeh prijaviteljev podane kršitve, na katere bi se morali inšpekcijski organi odzvati, obe 
inšpekciji odgovornost za varovanje človekovega dostojanstva v delovnih razmerjih in v zvezi 
z delom prelagata ena na drugo oziroma na notranji inšpekcijski nadzor obrambnega področja, 
ki pa za inšpekcijo delovno-pravnih zadev nima pristojnosti. Komisija ugotavlja, da se je s 
podobnimi vprašanji ukvarjala na policijskem področju, ko je obravnavala sum korupcije in 
pristojnemu državnemu tožilstvu v zvezi s konkretnimi primeri podala kazensko ovadbo. 
 
… 

S tem je načelno mnenje utemeljeno. 

Drago Kos 
Predsednik   
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JUDGMENT OF THE COURT 

9 September 2003 * 

In Case C-151/02, 

REFERENCE to the Court under Article 234 EC by the Landesarbeitsgericht 
Schleswig-Holstein (Germany) for a preliminary ruling in the proceedings 
pending before that court between 

Landeshauptstadt Kiel 

and 

Norbert Jaeger, 

on the interpretation of Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993 
concerning certain aspects of the organisation of working time (OJ 1993 L 307, 
p. 18) and, in particular, Articles 2(1) and (3) thereof, 

* Language of the case: German. 
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THE COURT, 

composed of: G.C. Rodriguez Iglesias, President, M. Wathelet, R. Schintgen 
(Rapporteur) and C.W.A. Timmermans, Presidents of Chambers, C. Gulmann, 
D.A.O. Edward, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric, S. von Bahr, J.N. 
Cunha Rodrigues and A. Rosas, Judges, 

Advocate General: D. Ruiz-Jarabo Colomer, 
Registrar: H.A. Rühl, Principal Administrator, 

after considering the written observations submitted on behalf of: 

— Landeshauptstadt Kiel, by W. Weißleder, Rechtsanwalt, 

— Mr Jaeger, by F. Schramm, Rechtsanwalt, 

— the German Government, by W.-D. Plessing and M. Lumma, acting as 
Agents, 

— the Danish Government, by J. Molde, acting as Agent, 

— the Netherlands Government, by H.G. Sevenster, acting as Agent, 
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— the United Kingdom Government, by P. Ormond, acting as Agent, assisted by 
K. Smith, Barrister, 

— Commission of the European Communities, by A. Aresu and H. Kreppel, 
acting as Agents, 

having regard to the Report for the Hearing, 

after hearing the oral observations of Landeshauptstadt Kiel, represented by 
W. Weißleder, M. Bechtold and D. Seckler, Rechtsanwälte, of Mr Jaeger, 
represented by F. Schramm, of the German Government, represented by W.-D. 
Plessing, of the French Government, represented by C. Lemaire, acting as Agent, 
of the Netherlands Government, represented by N.A.J. Bel, acting as Agent, of 
the United Kingdom Government, represented by P. Ormond, and K. Smith, and 
of the Commission, represented by H. Kreppel and F. Hoffmeister, acting as 
Agent, at the hearing on 25 February 2003, 

after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 8 April 2003, 
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gives the following 

Judgment 

1 By an order of 12 March 2002, and an amended order of 25 March 2002, which 
were received at the Court on 26 April 2002, the Landesarbeitsgericht (Higher 
Labour Court) Schleswig-Holstein referred to the Court for a preliminary ruling 
under Article 234 EC four questions on the interpretation of Council Directive 
93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of the organisation 
of working time (OJ 1993 L 307, p. 18) and, in particular, Articles 2(1) and (3) 
thereof. 

2 Those questions were raised in proceedings between Landeshauptstadt Kiel 
(hereinafter 'the City of Kiel') and Mr Jaeger concerning the definition of the 
concepts of 'working time' and 'rest period' within the meaning of Directive 
93/104 in the context of the on-call service ('Bereitschaftsdienst') provided by 
doctors in hospitals. 

Legal background 

Community legislation 

3 Article 1 of Directive 93/104 lays down minimum health and safety requirements 
concerning the organisation of working time and applies to all sectors of activity, 
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both public and private, with the exception of air, rail, road, sea, inland 
waterway and lake transport, sea fishing, other work at sea and the activities of 
doctors in training. 

4 Under the heading 'Definitions' Article 2 of Directive 93/104 provides: 

'For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply: 

1. working time shall mean any period during which the worker is working, at 
the employer's disposal and carrying out his activity or duties, in accordance 
with national laws and/or practice; 

2. rest period shall mean any period which is not working time; 

...' 

5 Section II of Directive 93/104 lays down the measures which the Member States 
are required to adopt in order to enable every worker to benefit, inter alia, from 
minimum daily rest periods and weekly rest and it also regulates the maximum 
weekly duration of work. 
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6 Under Article 3 of that directive, entitled 'daily rest': 

'Member States shall take the measures necessary to ensure that every worker is 
entitled to a minimum daily rest period of 11 consecutive hours per 24-hour 
period.' 

7 As regards maximum weekly working time Article 6 of Directive 93/104 
provides: 

'Member States shall take the measures necessary to ensure that, in keeping with 
the need to protect the safety and health of workers: 

2. the average working time for each seven-day period, including overtime, does 
not exceed 48 hours.' 

8 Article 15 of Directive 93/104 provides: 

'This Directive shall not affect Member States' right to apply or introduce laws, 
regulations or administrative provisions more favourable to the protection of the 
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safety and health of workers or to facilitate or permit the application of collective 
agreements or agreements concluded between the two sides of industry which are 
more favourable to the protection of the safety and health of workers.' 

9 Article 16 of Directive 93/104 is worded as follows: 

'Member States may lay down: 

2. for the application of Article 6 (maximum weekly working time), a reference 
period not exceeding four months. 

...’ 

10 Directive 93/104 also sets out a series of derogations from several of its basic 
rules, regard being had to the specific nature of certain activities and subject to 
fulfilment of certain conditions. In that regard Article 17 provides: 

' 1 . With due regard for the general principles of the protection of the safety and 
health of workers, Member States may derogate from Articles 3, 4, 5, 6, 8 and 16 
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when, on account of the specific characteristics of the activity concerned, the 
duration of the working time is not measured and/or predetermined or can be 
determined by the workers themselves, and particularly in the case of: 

(a) managing executives or other persons with autonomous decision-taking 
powers; 

(b) family workers; or 

(c) workers officiating at religious ceremonies in churches and religious 
communities. 

2. Derogations may be adopted by means of laws, regulations or administrative 
provisions or by means of collective agreements or agreements between the two 
sides of industry provided that the workers concerned are afforded equivalent 
periods of compensatory rest or that, in exceptional cases in which it is not 
possible, for objective reasons, to grant such equivalent periods of compensatory 
rest, the workers concerned are afforded appropriate protection: 

2.1. from Articles 3, 4, 5, 8 and 16: 
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(c) in the case of activities involving the need for continuity of service or 
production, particularly: 

(i) services relating to the reception, treatment and/or care provided by 
hospitals or similar establishments, residential institutions and prisons; 

(iii) press, radio, television, cinematographic production, postal and 
telecommunications services, ambulance, fire and civil protection 
services; 

3. Derogations may be made from Articles 3, 4, 5, 8 and 16 by means of 
collective agreements or agreements concluded between the two sides of industry 
at national or regional level or, in conformity with the rules laid down by them, 
by means of collective agreements or agreements concluded between the two 
sides of industry at a lower level. 
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The derogations provided for in the first and second subparagraphs shall be 
allowed on condition that equivalent compensating rest periods are granted to the 
workers concerned or, in exceptional cases where it is not possible for objective 
reasons to grant such periods, the workers concerned are afforded appropriate 
protection. 

...' 

11 Article 18 of Directive 93/104 is worded as follows: 

' 1 . (a) Member States shall adopt the laws, regulations and administrative 
provisions necessary to comply with this Directive by 23 November 
1996, or shall ensure by that date that the two sides of industry establish 
the necessary measures by agreement, with Member States being obliged 
to take any necessary steps to enable them to guarantee at all times that 
the provisions laid down by this Directive are fulfilled. 

(b) (i) However, a Member State shall have the option not to apply 
Article 6, while respecting the general principles of the protection of 
the safety and health of workers, and provided it takes the necessary 
measures to ensure that: 

— no employer requires a worker to work more than 48 hours over a 
seven-day period, calculated as an average for the reference period 
referred to in point 2 of Article 16, unless he has first obtained the 
worker's agreement to perform such work, 
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— no worker is subjected to any detriment by his employer because he 
is not willing to give his agreement to perform such work, 

— the employer keeps up-to-date records of all workers who carry out 
such work, 

— the records are placed at the disposal of the competent authorities, 
which may, for reasons connected with the safety and/or health of 
workers, prohibit or restrict the possibility of exceeding the 
maximum weekly working hours, 

— the employer provides the competent authorities at their request 
with information on cases in which agreement has been given by 
workers to perform work exceeding 48 hours over a period of seven 
days, calculated as an average for the reference period referred to in 
point 2 of Article 16. 

....' 

National legislation 

12 German labour law distinguishes between readiness for work ('Arbeits
bereitschaft'), on-call service ('Bereitschaftsdienst') and stand-by ('Rufbereits
chaft'). 
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13 Those three concepts are not defined in the national legislation at issue but stem 
from case-law. 

14 Readiness for work ('Arbeitsbereitschaft') covers the situation in which the 
worker must make himself available to his employer at the place of employment 
and is, moreover, obliged to remain continuously attentive in order to be able to 
intervene immediately in case of need. 

15 While an employee is on call ('Bereitschaftsdienst') he is obliged to be present at a 
place determined by the employer, on or outside the latter's premises, and to keep 
himself available to answer his employer's call, but he is authorised to rest or to 
occupy himself as he sees fit as long as his services are not required. 

16 The stand-by service ('Rufbereitschaft') is characterised by the fact that the 
employee is not obliged to remain waiting in a place designated by the employer 
but it is sufficient for him to be reachable at any time so that he may be called 
upon at short notice to perform his professional tasks. 

17 Under German law only readiness for work ('Arbeitsbereitschaft') is as a general 
rule deemed to constitute full working time. Conversely, both on-call service 
('Bereitschaftsdienst') and stand-by ('Rufbereitschaft') are categorised as rest 
time, save for the part of the service during which the employee has in fact 
performed his professional tasks. 
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18 In Germany the legislation on working time and rest periods is contained in the 
Arbeitszeitgesetz (Law on working time) of 6 June 1994 (BGBl. 1994 I, p. 1170, 
hereinafter the 'ArbZG'), which was enacted to transpose Directive 93/104. 

19 Paragraph 2(1) of the ArbZG defines working time as the period between the 
beginning and end of work, with the exception of breaks. 

20 Under Paragraph 3 of the ArbZG: 

'Employees' daily working time must not exceed eight hours. It may be increased 
to a maximum of 10 hours only on condition that an average eight-hour working 
day is not exceeded over six calendar months or 24 weeks.' 

21 Under Paragraph 5 of the ArbZG: 

'(1) Employees must have a minimum rest time of 11 consecutive hours after their 
daily working time comes to an end. 

(2) The length of rest time referred to in paragraph 1 above may be reduced by a 
maximum of one hour in hospitals and other establishments for the treatment, 
care and supervision of persons, hotels, restaurants and other establishments 
providing hospitality and accommodation, the transport industry, broadcasting, 
and agriculture and husbandry provided that each reduction in rest time is made 
up by an increase in other rest time to at least 12 hours within any calendar 
month or period of four weeks. 
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(3) By way of derogation from paragraph 1, reductions in rest time owing to an 
intervention during time spent on call ("Bereitschaftsdienst") or on stand-by 
("Rufbereitschaft") may, in hospitals and other establishments for the treatment, 
care and supervision of persons, be made up at other times, where those 
interventions do not exceed one half of the rest time. 

...' 

22 Paragraph 7 of the ArbZG is worded as follows: 

'(1) Under a collective agreement or a works agreement based on a collective 
agreement, provision may be made: 

1. by way of derogation from Paragraph 3, 

(a) to extend working time beyond 10 hours per day even without offset 
where working time regularly and appreciably includes periods of 
readiness for work ("Arbeitsbereitschaft"), 

(b) to determine a different period of offset, 
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(c) to extend working time until 10 hours per day without offset for a 
maximum period of 60 days per year, 

(2) Provided that the health of employees is safeguarded by an equivalent period 
of compensatory rest, it is permissible to make provision in a collective agreement 
or a works agreement based on a collective agreement: 

1. notwithstanding paragraph 5(1), for rest times where time is spent on call 
("Bereitschaftsdienst") and stand-by ("Rufbereitschaft") to be adapted to the 
special circumstances of such duties, including, in particular, reductions in rest 
time due to work actually being carried out, with these periods of duty being 
made up at other times, 

3. where persons are provided with treatment, care and supervision, for the rules 
in paragraphs 3, 4, 5(1) and 6(2) to be adapted in line with the particular features 
of that activity and the well-being of those persons; 

4. in the case of Federal, State and municipal administrative authorities and other 
public corporations, institutions and foundations and in the case of other 
employers who are bound by collective agreements governing the public service 
or collective agreements with essentially the same content, for the rules in 
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Paragraphs 3, 4, 5(1) and 6(2) to be adapted to the particular features of the 
activity at those locations; 

23 Paragraph 25 of the ArbZG provides: 

'Where, on the date of entry into force hereof, an existing collective agreement or 
one continuing to produce effects after that date, contains derogating rules under 
Paragraph 7(1) or (2)..., which exceed the maximum limits laid down in the 
provisions cited, those rules shall not be affected. Works agreements based on 
collective agreements shall be deemed equivalent to collective agreements such as 
those mentioned in the first sentence...'. 

24 The Bundesangestelltentarifvertrag (collective agreement for public sector 
employees in Germany, hereinafter 'the BAT') specifically provides: 

'Paragraph 15 Normal working time 

(1) Normal working time shall comprise on average 38 and a half hours per week 
(excluding breaks). As a general rule average normal weekly working time shall 
be calculated over a period of 8 weeks.... 
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(2) Normal working time may be extended 

(a) to 10 hours per day (49 hours per week on average) if it regularly includes 
readiness for work ("Arbeitsbereitschaft") of at least two hours per day on 
average, 

(b) to 11 hours per day (54 hours per week on average) if it regularly includes 
readiness for work ("Arbeitsbereitschaft") of at least three hours per day on 
average, 

(c) to 12 hours per day (60 hours per week on average) if the employee merely 
has to be present at the place of work in order in case of need to perform the 
work required. 

(6a) The employee shall be required, on the instructions of his employer, to keep 
himself available outside normal working time at a certain place determined by 
the employer where he can be called upon to work if need be (on call 
("Bereitschaftsdienst")). The employer may require an employee to be on call 
("Bereitschaftsdienst") only where a certain workload may be expected but 
experience has shown that the length of time during which no work will be 
required is likely to be longer than that during which work will be required. 

In order to calculate remuneration presence on call ("Bereitschaftsdienst") 
including interventions shall be converted into hours worked on the basis of the 
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percentage representing in practice the average duration of work required; 
working hours so determined shall be paid as overtime.... 

In lieu of payment, working hours calculated in such circumstances may, before 
the end of the third calendar month, be offset by the grant of an equivalent period 
of free time (compensatory rest)...'. 

25 In tandem with Paragraph 15(6a) of the BAT, the social partners have agreed 
special provisions (Sonderregelungen) for the staff of hospitals and medical 
centres, care-home and maternity establishments and other homes and medical 
establishments ('SR 2a'). The specific provisions for doctors and dental surgeons 
employed by the centres and establishments referred to in SR 2a ('SR 2c') are 
worded as follows: 

'No 8 

With regard to Paragraph 15(6a) 

On call ("Bereitschaftsdienst") and stand-by ("Rufbereitschaft") 
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(2) in order to calculate remuneration, presence on call ("Bereitschaftsdienst"), 
including interventions, shall be converted as follows into hours of service: 

(a) presence on call ("Bereitschaftsdienst"), including interventions, shall be 
converted as follows into working hours on the basis of the average duration 
of work actually required to be performed: 

Category Work required during 
on-call service 
( "Bereitschaftsdienst" 

Conversion 
to working time 

A From 0 to 10% 15% 

B More than 10% to 25% 25% 

C More than 25% to 40% 40% 

D More than 40% to 49% 55% 

On-call service ("Bereitschaftsdienst") under Category A shall be reclassified 
in Category B if experience proves that whilst on call the person concerned is 
required to intervene more than three times on average between 22.00 hrs 
and 06.00 hrs. 
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(b) the duration of presence on call ("Bereitschaftsdienst") required on each 
occasion shall be converted as follows in accordance with the number of 
on-call periods performed by the person concerned during the calendar 
month: 

Number of on-call periods 
("Bereitschaftsdienst") 
during the calendar month 

Conversion into 
working time 

1 to 8 on-call periods 25% 

9 to 12 on-call periods 35% 

13 on-call periods or more 45% 

(7) In one calendar month 

no more than seven on-call periods ('Bereitschaftsdienste') may be required in 
Categories A and B, 

no more than six on-call periods ("Bereitschaftsdienste") in Categories C and 
D. 
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Those figures may be temporarily exceeded if to observe them would result in 
care of patients not being guaranteed.... 

...' 

Main proceedings and questions referred 

26 It is apparent from the order for reference that the parties to the main proceedings 
are at variance concerning the question whether time spent in the provision of the 
on-call service ('Bereitschaftsdienst') organised by the city of Kiel in the hospital 
operated by it must be deemed to be working time or a rest period. The dispute 
before the referring court solely concerns aspects of labour law in connection 
with on-call periods and not the conditions under which those periods are 
remunerated. 

27 Mr Jaeger has worked as a doctor in the surgical department of a hospital in Kiel 
since 1 May 1992. He spends three quarters of his normal working hours on call 
(that is to say 28.875 hours). Under an ancillary arrangement, he is also required 
to carry out on-call duty under scale D in No 8(2) of SR 2c. In the contract of 
employment the parties to the main proceedings agreed that the BAT applies. 

28 Generally, Mr Jaeger carries out six periods of on-call duty each month, offset in 
part by the grant of free time and in part by the payment of supplementary 
remuneration. 
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29 On-call duty begins at the end of a normal working day and the length of each 
period is 16 hours in the week, 25 hours on Saturdays (from 08.30 hrs to 09.30 
hrs on Sunday morning), and 22 hours 45 minutes on Sundays (from 08.30 hrs to 
07.15 hrs on Monday morning). 

30 On-call duty is organised in the following manner. Mr Jaeger stays at the clinic 
and is called upon to carry out his professional duties as the need arises. He is 
allocated a room with a bed in the hospital, where he may sleep when his services 
are not required. The appropriateness of that accommodation is in dispute. 
However, it is common ground that the average time during which Mr Jaeger is 
called upon to carry out a professional task does not exceed 49% of the time 
spent on call. 

31 Mr Jaeger is of the view that the on-call duty performed by him as a junior or 
emergency doctor in the context of the emergency service must in its entirety be 
deemed to constitute working time within the meaning of the ArbZG owing to 
the direct application of Directive 93/104. The interpretation by the Court of the 
concept of working time in its judgment in Case C-303/98 Simap [2000] ECR 
I-7963 may be transposed to the present case which concerns an essentially 
similar situation. In particular, the constraints of the on-call service in Spain, 
which were at issue in the case which gave rise to the judgment in Simap, are 
comparable to those to which he is subject. Consequently, Paragraph 5(3) of the 
ArbZG runs counter to Directive 93/104 and is therefore inapplicable. Mr Jaeger 
adds that the city of Kiel is not entitled to rely on the derogating provisions of 
Article 17 of that directive, which provides for exceptions concerning only the 
duration of rest periods, independently of the concept of work. 

32 Conversely, the city of Kiel contends that, according to the consistent inter
pretation of the national courts and of the majority of academic writers, periods 
of inactivity during on-call duty must be regarded as rest periods and not as 
working time. Any other interpretation would render Paragraphs 5(3) and 7(2) of 
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the ArbZG meaningless. Moreover, the judgment in Simap cannot be transposed 
to the present case. In fact, the Spanish doctors in question were engaged full-time 
in the provision of primary-care services, whereas the German doctors are called 
upon to perform professional tasks at most during 49% on average of the period 
of on-call duty. Finally, the national legislation introducing derogations from the 
duration of working time is covered by Article 17(2) of Directive 93/104 and the 
Member States have an extensive margin of discretion in the matter. It would 
have been superfluous to cite expressly Article 2 of the directive in Article 17 
thereof since Article 2 contains definitions only. 

33 At first instance the Arbeitsgericht (Labour Court) Kiel (Germany) by judgment 
of 8 November 2001 upheld Mr Jaeger's claim, taking the view that the on-call 
duty which he is required to perform at Kiel Hospital must be reckoned in its 
totality as working time within the meaning of Paragraph 2 of the ArbZG. 

34 The city of Kiel thereupon brought the dispute before the Landesarbeitsgericht 
Schleswig-Holstein. 

35 That court points out that the concept of on-call duty ('Bereitschaftsdienst') is not 
expressly defined in the ArbZG. It concerns the obligation to be present in a place 
determined by the employer and to hold oneself in readiness to perform 
professional tasks without delay in case of need. 'Active attention' ('wache 
Achtsamkeit') is not required and, outside periods of actual activity, the employee 
may rest or occupy himself in any way. During on-call duty the employee does 
not have to provide his professional services on his own initiative but only on the 
instructions of his employer. 
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36 According to the Landesarbeitsgericht, Mr Jaeger is performing such on-call duty 
which under German law is reckoned as a rest period and not as working time, 
apart from that portion of such duty during which the employee actually carries 
on his professional activities. That conception follows from Paragraphs 5(3) and 
7(2) of the ArbZG. Indeed the fact that the reduction in rest periods owing to 
performance of his tasks during the period of on-call duty may be offset at other 
times demonstrates that the on-call period counts as a rest period as long as the 
person concerned is not actually called upon to provide professional services. 
Such was the intention of the national legislature since it is plain from the 
preparatory documents to the ArbZG that periods of on-call duty may be 
followed by periods of working. 

37 In the present case the referring court considers that it is important to determine 
whether periods of on-call duty must be deemed in their totality to constitute 
working time, even if the person concerned does not actually perform his 
professional tasks but, on the contrary, is permitted to sleep during those periods. 
That question was not raised and, consequently, the Court did not answer it in 
the Simap judgment, cited above. 

38 In the event that it is not possible to provide a clear answer to that question, 
resolution of the dispute depends on whether Paragraph 5(3) of the ArbZG is 
contrary to Article 2(1) and (2) of Directive 93/104. 

39 Finally, in view of the ancillary application (for a declaration that Mr Jaeger is 
not required, in the context of the obligations laid down in his contract, to work 
in the ordinary course and in the context of his on-call duty, including overtime, 
for more than 10 hours per day and more than 48 hours on average per week) 
and since in that regard the city of Kiel relies on Paragraphs 5(3) and 7(2) of the 
ArbZG, it is necessary to decide whether those provisions are within the margin 
of discretion conferred by Directive 93/104 on the Member States and the social 
partners. 
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40 In fact, if periods of on-call duty should in their entirety be deemed to constitute 
working time and the organisation at national level of those services were 
adjudged to be contrary to Article 3 of Directive 93/104 owing to the fact that the 
rest period of 11 consecutive hours could be not only reduced but also 
interrupted, the German legislation could none the less be covered by Article 17(2) 
of that directive. 

41 If national legislation or the applicable collective agreement secured for 
employees an adequate period of rest — notwithstanding the fact that the 
period of on-call duty is regarded by them as a rest period — it would be possible 
for the objectives of Directive 93/104, that is to say to ensure the safety and 
health of employees in the Community, to be safeguarded. 

42 Taking the view that, under those circumstances, resolution of the dispute before 
it required an interpretation of Community law, the Landesarbeitsgericht 
Schleswig-Holstein decided to stay the proceedings and to refer the following 
questions to the Court for a preliminary ruling: 

' 1 . Does time spent on call ("Bereitschaftsdienst") by an employee in a hospital, 
in general, constitute working time within the meaning of Article 2(1) of 
Directive 93/104... even where the employee is permitted to sleep at times 
when he is not required to work? 

2. Is it in breach of Article 3 of Directive 93/104/EC for a rule of national law to 
classify time spent on call ("Bereitschaftsdienst") as a rest period unless work 
is actually carried out, where the employee stays in a room provided in a 
hospital and works as and when required to do so? 
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3. Is it in breach of Directive 93/104/EC for a rule of national law to permit a 
reduction in the daily rest period of 11 hours in hospitals and other 
establishments for the treatment, care and supervision of persons, where the 
amount of time actually worked during time spent on call ("Bereitschafts-
dienst") or stand-by ("Rufbereitschaft"), not exceeding one half of the rest 
period, is compensated for at other times? 

4. Is it in breach of Directive 93/104/EC for a rule of national law to permit a 
collective agreement or a works agreement based on a collective agreement to 
allow rest periods, where time is spent on call ("Bereitschaftsdienst") and 
stand-by ("Rufbereitschaft"), to be adapted to the special circumstances of 
such duties, including in particular reductions in rest periods as a result of 
work actually being carried out, with these periods of duty being 
compensated for at other times?' 

The questions referred 

43 It must be borne in mind at the outset that, although it is not for the Court, under 
Article 234 EC, to rule upon the compatibility of a provision of domestic law 
with Community law or interpret domestic legislation or regulations, it may 
nevertheless provide the national court with an interpretation of Community law 
on all such points as may enable that court to determine the issue of compatibility 
for the purposes of the case before it (see, for example, Case C-292/92 
Hünermund and Others [1993] ECR I-6787, paragraph 8; Case C-28/99 
Verdonck and Others [2001] ECR I-3399, paragraph 28; Joined Cases C-285/99 
and C-286/99 Lombardini and Mantovani [2001] ECR I-9233, paragraph 27). 
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First and second questions 

44 In light of the matters pointed out in the preceding paragraph, the first two 
questions, which it is appropriate to examine together, must be understood as 
essentially asking whether Directive 93/104 must be interpreted as meaning that a 
period of duty spent by a doctor on call ('Bereitschaftsdienst'), where presence in 
the hospital is required, must be regarded as constituting in its entirety working 
time for the purposes of that directive, even though the person concerned is 
permitted to rest at his place of work during the periods when his services are not 
required, with the result that that directive precludes a Member State's legislation 
which classifies as a rest period an employee's periods of inactivity in the context 
of such on-call duty. 

45 In replying to those questions as reformulated, it should be stated at the outset 
that it is clear both from Article 118a of the EC Treaty (Articles 117 to 120 of the 
EC Treaty have been replaced by Articles 136 EC to 143 EC), which is the legal 
basis of Directive 93/104, and from the first, fourth, seventh and eighth recitals in 
its preamble as well as the wording of Article 1(1) itself, that the purpose of the 
directive is to lay down minimum requirements intended to improve the living 
and working conditions of workers through approximation of national provi
sions concerning, in particular, the duration of working time (Case C-173/99 
BECTU [2001] ECR I-4881, paragraph 37). 

46 According to those same provisions, such harmonisation at Community level in 
relation to the organisation of working time is intended to guarantee better 
protection of the safety and health of workers by ensuring that they are entitled to 
minimum rest periods — particularly daily and weekly — and adequate breaks 
and by providing for a ceiling on the duration of the working week (see 
judgments in Simap, paragraph 49, and BECTU, paragraph 38). 
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47 In that context it is clear from the Community Charter of the Fundamental Social 
Rights of Workers, adopted at the meeting of the European Council held at 
Strasbourg on 9 December 1989, and in particular points 8 and 19, first 
subparagraph, thereof, which are referred to in the fourth recital in the preamble 
to Directive 93/104, that every worker in the European Community must enjoy 
satisfactory health and safety conditions in his working environment and must 
have a right, inter alia, to a weekly rest period, the duration of which in the 
Member States must be progressively harmonised in accordance with national 
practices. 

48 With regard more specifically to the concept of 'working time' for the purposes of 
Directive 93/104, it is important to point out that at paragraph 47 of the 
judgment in Simap, the Court noted that the directive defines that concept as any 
period during which the worker is working, at the employer's disposal and 
carrying out his activity or duties, in accordance with national laws and/or 
practices, and that that concept is placed in opposition to rest periods, the two 
being mutually exclusive. 

49 At paragraph 48 of the judgment in Simap the Court held that the characteristic 
features of working time are present in the case of time spent on call by doctors in 
primary care teams in Valencia (Spain) where their presence at the health centre is 
required. The Court found, in the case which resulted in that judgment, that it 
was not disputed that during periods of duty on call under those rules, the first 
two conditions set out in the definition of the concept of working time were 
fulfilled and, further, that, even if the activity actually performed varied 
according to the circumstances, the fact that such doctors were obliged to be 
present and available at the workplace with a view to providing their professional 
services had to be regarded as coming within the ambit of the performance of 
their duties. 

50 The Court added, at paragraph 49 of the judgment in Simap, that that 
interpretation was in conformity with the objective of Directive 93/104, which is 
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to ensure the safety and health of workers by granting them minimum periods of 
rest and adequate breaks, whereas to exclude duty on call from 'working time' 
within the meaning of the directive if physical presence is required would 
seriously undermine that objective. 

51 At paragraph 50 of the judgment in Simap, the Court went on to state that the 
situation is different where doctors in primary care teams are on call by being 
contactable at all times without having to be at the health centre. In fact, even if 
they are at the disposal of their employer, in that it must be possible to contact 
them, the fact remains that in that situation doctors may manage their time with 
fewer constraints and pursue their own interests, so that only time linked to the 
actual provision of primary care services must be regarded as 'working time' 
within the meaning of Directive 93/104. 

52 After pointing out at paragraph 51 of the judgment in Simap that overtime comes 
within the concept of 'working time' for the purposes of Directive 93/104, the 
Court concluded at paragraph 52 thereof that time spent on call by doctors in 
primary health care teams must be regarded in its entirety as working time, and 
where appropriate as overtime, within the meaning of the directive if they are 
required to be present at the health centre, whereas if they must merely be 
contactable at all times when on call, only time linked to the actual provision of 
primary care services must be regarded as working time (see to the same effect the 
order in Case C-241/99 CIG [2001] ECR I-5139, paragraphs 33 and 34). 

53 First, it is not disputed that a doctor performing duties such as those at issue in 
the main proceedings performs his on-call duty under a regime requiring presence 
in the health centre. 
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54 Secondly, neither the context nor the nature of the activities of such a doctor are 
materially different from those in the case which gave rise to the judgment in 
Sitnap in such a way as to call in question the Court's interpretation of Directive 
93/104 in that judgment. 

55 In that regard those activities cannot be validly distinguished on the basis that in 
the case which gave rise to the judgment in Simap the doctors assigned to a 
primary care team were subject to uninterrupted working time which could 
extend for up to 31 hours without night rest, whereas in the case of on-call duty 
such as that at issue in the main proceedings, the relevant national legislation 
ensures that the periods during which the person concerned may be called upon 
to perform a professional task do not exceed 49% of the totality of the period of 
on-call duty with the result that he could be inactive during more than half of that 
period. 

56 In fact, as the Advocate General pointed out in footnote 3 of his Opinion, it is not 
apparent from the Spanish legislation at issue in the case which resulted in the 
Simap judgment that the doctors performing on-call duty at the hospital must 
remain alert and active for the whole duration of such period. The same 
conclusion may also be drawn from paragraphs 15, 31 and 33 of the Advocate 
General's Opinion in that case. 

57 Moreover, even though the figure of 49% appearing in the national legislation at 
issue in the main proceedings relates to the average time calculated over a certain 
period linked to the actual performance of services during the period of on-call 
duty, it is none the less the case that, during that period, a doctor may be required 
to provide his services as often and as long as proves to be necessary without there 
being any limitation in that regard under the legislation. 
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58 In any event the concepts of 'working time' and 'rest period' within the meaning 
of Directive 93/104 may not be interpreted in accordance with the requirements 
of the various legislations of the Member States but constitute concepts of 
Community law which must be defined in accordance with objective char
acteristics by reference to the scheme and purpose of that directive, as the Court 
did at paragraphs 48 to 50 of the judgment in Simap. Only such an autonomous 
interpretation is capable of securing for that directive full efficacy and uniform 
application of those concepts in all the Member States. 

59 Accordingly, the fact that the definition of the concept of working time refers to 
'national law and/or practice' does not mean that the Member States may 
unilaterally determine the scope of that concept. Thus, those States may not make 
subject to any condition the right of employees to have working periods and 
corresponding rest periods duly taken into account since that right stems directly 
from the provisions of that directive. Any other interpretation would frustrate the 
objective of Directive 93/104 of harmonising the protection of the safety and 
health of workers by means of minimum requirements (see Case C-84/94 United 
Kingdom v Council [1996] ECR I-5755, paragraphs 45 and 75). 

60 The fact that in the Simap judgment the Court did not expressly rule on the fact 
that doctors performing on-call duty where they are required to be present in the 
hospital can rest or sleep during the periods when their services are not required is 
in no way material in that connection. 

61 Thus, such periods of professional inactivity are inherent in on-call duty 
performed by doctors where they are required to be present in the hospital given 
that, unlike during normal working hours, the need for urgent interventions 
depends on the circumstances and cannot be planned in advance. 
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62 Thus, in the last sentence of paragraph 48 of the judgment in Simap, the Court 
expressly referred to that characteristic from which it necessarily follows that it 
proceeded on the basis that doctors on call at the hospital do not actually perform 
their professional duties uninterruptedly during the whole period of on-call duty. 

63 According to the Court, the decisive factor in considering that the characteristic 
features of the concept of 'working time' within the meaning of Directive 93/104 
are present in the case of time spent on call by doctors in the hospital itself is that 
they are required to be present at the place determined by the employer and to be 
available to the employer in order to be able to provide their services immediately 
in case of need. In fact, as may be inferred from paragraph 48 of the judgment in 
Simap, those obligations, which make it impossible for the doctors concerned to 
choose the place where they stay during waiting periods, must be regarded as 
coming within the ambit of the performance of their duties. 

64 That conclusion is not altered by the mere fact that the employer makes available 
to the doctor a rest room in which he can stay for as long as his professional 
services are not required. 

63 It should be added that, as the Court already held at paragraph 50 of the 
judgment in Simap, in contrast to a doctor on stand-by, where the doctor is 
required to be permanently accessible but not present in the health centre, a 
doctor who is required to keep himself available to his employer at the place 
determined by him for the whole duration of periods of on-call duty is subject to 
appreciably greater constraints since he has to remain apart from his family and 
social environment and has less freedom to manage the time during which his 
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professional services are not required. Under those conditions an employee 
available at the place determined by the employer cannot be regarded as being at 
rest during the periods of his on-call duty when he is not actually carrying on any 
professional activity. 

66 That interpretation cannot be called in question by the objections based on 
economic and organisational consequences which, according to the five Member 
States which submitted observations under Article 20 of the EC Statute of the 
Court of Justice, would result from the extension to a case such as that in the 
main proceedings of the solution adopted in the Simap judgment. 

67 Moreover, it is clear from the fifth recital in the preamble to Directive 93/104 that 
'the improvement of workers' safety, hygiene and health at work is an objective 
which should not be subordinated to purely economic considerations.' 

68 It follows from all the foregoing that the conclusion reached by the Court in the 
Simap judgment, according to which time spent on call by doctors in primary 
health care teams, where they are required to be physically present in the health 
centre, must be regarded in its entirety as working time within the meaning of 
Directive 93/104, irrespective of the work actually performed by the persons 
concerned, must also apply in regard to on-call duty performed under the same 
regime by a doctor such as Mr Jaeger in the hospital where he is employed. 

69 Under those circumstances Directive 93/104 precludes national legislation such as 
that at issue in the main proceedings, which treats as periods of rest periods of 
on-call duty during which the doctor is not actually required to perform any 
professional task and may rest but must be present and remain available at the 
place determined by the employer with a view to performance of those services if 
need be or when he is requested to intervene. 
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70 In fact that is the only interpretation which accords with the objective of 
Directive 93/104 which is to secure effective protection of the safety and health of 
employees by allowing them to enjoy minimum periods of rest. That inter
pretation is all the more cogent in the case of doctors performing on-call duty in 
health centres, given that the periods during which their services are not required 
in order to cope with emergencies may, depending on the case, be of short 
duration and/or subject to frequent interruptions and where, moreover, it cannot 
be ruled out that the persons concerned may be prompted to intervene, apart 
from in emergencies, to monitor the condition of patients placed under their care 
or to perform tasks of an administrative nature. 

71 In light of all the foregoing considerations the reply to the first and second 
questions must be that Directive 93/104 must be interpreted as meaning that 
on-call duty ('Bereitschaftsdienst') performed by a doctor where he is required to 
be physically present in the hospital must be regarded as constituting in its totality 
working time for the purposes of that directive even where the person concerned 
is permitted to rest at his place of work during the periods when his services are 
not required with the result that that directive precludes legislation of a Member 
State which classifies as rest periods an employee's periods of inactivity in the 
context of such on-call duty. 

The third and fourth questions 

72 By its third and fourth questions, which must be examined together, the referring 
court is essentially asking whether Directive 93/104 must be interpreted as 
precluding legislation of a Member State which, in the case of on-call duty where 
physical presence in the hospital is required, has the effect of enabling, in an 
appropriate case by means of a collective agreement or a works agreement based 
on a collective agreement, a reduction in the daily rest periods of 11 hours subject 
to offset 'at other times during the periods worked during on-call duty.' 
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73 It appears from the context in which the third and fourth questions were raised 
that the referring court is questioning the compatibility with the requirements of 
Directive 93/104 of the matters prescribed in Paragraph 5(3) and the first 
subparagraph of Paragraph 7(2) of the ArbZG. 

74 In that connection it appears at the outset that national provisions such as those 
alluded to by the referring court make a distinction according to whether the 
employee is or is not called upon actually to perform work during on-call duty 
since only the periods of actual activity during on-call duty may be offset whereas 
the periods of on-call duty during which the employee is not active are regarded 
as rest periods. 

75 However, as may be inferred from the reply to the first two questions, on-call 
duty performed by a doctor in the hospital employing him must be regarded in its 
entirety as constituting work time, irrespective of the fact that, during that period 
of on-call duty, the employee is not continuously carrying on any activity. 
Consequently, Directive 93/104 precludes legislation of a Member State which 
treats as rest periods under that directive the employee's periods of inactivity 
whilst on call in the health centre and which thus provides only for periods during 
which the person concerned has actually performed any professional activity to 
be offset. 

76 In order to give a useful reply to the referring court, it is also appropriate to state 
the requirements of Directive 93/104 in regard to rest periods and in particular to 
examine whether and, if so, to what extent national provisions such as Paragraph 
5(3) and the first subparagraph of Paragraph 7(2) of the ArbZG may come within 
the possibilities for derogation under that directive. 
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77 In that context Article 3 of Directive 93/104 enshrines the right of every employee 
to benefit during each 24-hour period from a minimum rest period of 11 
consecutive hours. 

78 As to Article 6 of that directive it requires the Member States to adopt the 
measures necessary to ensure that, in keeping with the need to protect the safety 
and health of workers, the average working time for each seven-day period, 
including overtime, does not exceed 48 hours. 

79 However, it is clear from the very wording of the two abovementioned provisions 
that they preclude in principle national legislation, such as that in issue in the 
main proceedings, which permits periods of work which may last for around 30 
hours at a stretch where a period of on-call duty precedes or immediately follows 
a period of normal service, or more than 50 hours per week, including periods of 
on-call duty. It would be otherwise only if that legislation came within the 
possibilities for derogation provided for in Directive 93/104. 

80 In that regard it follows from the system established by that directive that, 
although Article 15 allows generally for the application or introduction of 
national provisions more favourable to the protection of the safety and health of 
employees, the directive conversely provides in Article 17 that only certain of its 
provisions exhaustively enumerated may form the subject-matter of derogations 
provided for by the Member States or social partners. 
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81 However, first, it is significant that Article 2 of Directive 93/104 is not amongst 
the provisions in respect of which the directive expressly permits derogations. 

82 That fact is such as to reinforce the finding at paragraphs 58 and 59 hereof 
according to which the definitions in Article 2 cannot be freely interpreted by the 
Member States. 

83 Secondly, Article 6 of Directive 93/104 is mentioned only in Article 17(1) 
although it is undisputed that the latter provision covers activities which bear no 
relationship to those performed by a doctor during periods of on-call duty 
performed where physical presence in the hospital is required. 

84 It is true that Article 18(1)(b)(i) of Directive 93/104 provides that the Member 
States have the right not to apply Article 6 provided that they observe the general 
principles of protection of safety and health of workers and that they satisfy a 
certain number of conditions set out cumulatively in that provision. 

85 None the less, as the German Government expressly confirmed at the hearing, it 
is undisputed that the Federal Republic of Germany has not availed itself of that 
possibility of derogation. 

86 Thirdly, Article 3 of Directive 93/104, on the other hand, is mentioned in several 
of the subparagraphs of Article 17 of that directive and in particular in 
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Article 17(2), subparagraph 2.1, a provision that is relevant to the main 
proceedings since it refers, in subsubparagraph (c)(i), to 'activities involving the 
need for continuity of service..., particularly... services relating to the reception, 
treatment and/or care provided by hospitals or similar establishments...'. 

87 The particular characteristics of the organisation of teams of on-call services in 
hospitals and similar establishments are therefore recognised by Directive 93/104 
inasmuch as it provides in Article 17 for possibilities of derogation in connection 
with them. 

88 Thus the Court considered at paragraph 45 of the judgment in Simap that the 
activity of doctors in primary care teams may come within the derogations 
provided for in that article provided that the conditions laid down in that 
provision are satisfied (see order in CIG, cited above, paragraph 31). 

89 In that regard it should be pointed out that, since they are exceptions to the 
Community system for the organisation of working time put in place by Directive 
93/104, the derogations provided for in Article 17 must be interpreted in such a 
way that their scope is limited to what is strictly necessary in order to safeguard 
the interests which those derogations enable to be protected. 

90 Moreover, under the terms of Article 17(2) of Directive 93/104, the implemen
tation of such a derogation, with particular regard to the duration of the daily rest 
provided for in Article 3, is expressly subject to the condition that the workers 
concerned are afforded equivalent periods of compensatory rest or that, in 
exceptional cases in which it is not possible, for objective reasons, to grant such 
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equivalent periods of compensatory rest, those workers are afforded appropriate 
protection. Under Article 17(3) the same conditions are applicable in the case of 
derogation from Article 3 by collective agreements or agreements concluded 
between the two sides of industry at national or regional level or, in conformity 
with the rules laid down by them, by means of collective agreements or 
agreements concluded between the two sides of industry at a lower level. 

91 However, on the one hand, as has already been noted at paragraph 81 hereof, 
Article 17 of Directive 93/104 does not allow derogations from the definitions of 
the concepts of 'working time' and 'rest period' in Article 2 of the directive by 
counting as rest periods the periods during which a doctor who is required to 
perform his on-call duty at the hospital itself is not active, whereas such periods 
must be regarded as forming an integral part of working time for the purposes of 
the directive. 

92 Secondly, it should be pointed out that the purpose of Directive 93/104 is 
effectively to protect the safety and health of workers. In light of that essential 
objective each employee must in particular enjoy adequate rest periods which 
must not only be effective in enabling the persons concerned to recover from the 
fatigue engendered by their work but are also preventive in nature so as to reduce 
as much as possible the risk of affecting the safety or health of employees which 
successive periods of work without the necessary rest are likely to produce. 

93 In that regard it is clear from paragraph 15 of the judgment in United Kingdom v 
Council that the concepts of 'safety' and 'health' as used in Article 118a of the 
Treaty, on which Directive 93/104 is based, should be interpreted widely as 
embracing all factors, physical or otherwise, capable of affecting the health and 
safety of the worker in his working environment, including in particular certain 
aspects of the organisation of working time. At the same paragraph of that 
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judgment the Court further noted that such an interpretation derives support in 
particular from the preamble to the Constitution of the World Health 
Organisation to which all the Member States belong. Health is there defined as 
a state of complete physical, mental and social well-being that does not consist 
only in the absence of illness or infirmity. 

94 It follows from the foregoing that 'equivalent compensating rest periods' within 
the meaning of Article 17(2) and (3) of Directive 93/104 must, in order to comply 
with both those qualifications and the objective of the directive as described at 
paragraph 92 of this judgment, be characterised by the fact that during such 
periods the worker is not subject to any obligation vis-à-vis his employer which 
may prevent him from pursuing freely and without interruption his own interests 
in order to neutralise the effects of work on his safety or health. Such rest periods 
must therefore follow on immediately from the working time which they are 
supposed to counteract in order to prevent the worker from experiencing a state 
of fatigue or overload owing to the accumulation of consecutive periods of work. 

95 In order to ensure the effective protection of the safety and health of the worker 
provision must as a general rule be made for a period of work regularly to 
alternate with a rest period. In order to be able to rest effectively, the worker must 
be able to remove himself from his working environment for a specific number of 
hours which must not only be consecutive but must also directly follow a period 
of work in order to enable him to relax and dispel the fatigue caused by the 
performance of his duties. That requirement appears all the more necessary 
where, by way of exception to the general rule, normal daily working time is 
extended by completion of a period of on-call duty. 

96 Conversely, a series of periods of work completed without the interpolation of 
the necessary rest time may, in a given case, cause damage to the worker or at the 
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very least threaten to overtax his physical capacities, thus endangering his health 
and safety with the result that a rest period granted subsequent to those periods is 
not such as correctly to ensure the protection of the interests at issue. As has been 
established at paragraph 70 hereof, that risk is yet more real in regard to on-call 
duty performed by a doctor in a health centre, a fortiori where that duty is 
additional to normal working time. 

97 Under those circumstances the increase in daily working time which the Member 
States or social partners may effect under Article 17 of Directive 93/104 by 
reducing the rest period accorded to the worker during the course of a given 
working day, in particular in hospitals and similar establishments, must in 
principle be offset by the grant of equivalent periods of compensatory rest made 
up of a number of consecutive hours corresponding to the reduction applied and 
from which the worker must benefit before commencing the following period of 
work. As a general rule, to accord such periods of rest only 'at other times' not 
directly linked with the period of work extended owing to the completion of 
overtime does not adequately take into account the need to observe the general 
principles of protection of the safety and health of workers which constitute the 
foundation of the Community regime for organisation of working time. 

98 In fact it is only in entirely exceptional circumstances that Article 17 enables 
'appropriate protection' to be accorded to the worker where the grant of 
equivalent periods of compensatory rest is not possible on objective grounds. 
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99 However, in the present case, it is in no way argued or even alleged that 
legislation such as that at issue in the main proceedings may come within such a 
situation. 

100 Furthermore, in no circumstances may a reduction in the daily rest period of 11 
consecutive hours, as authorised by Directive 93/104 in certain circumstances and 
subject to compliance with various conditions, lead to the maximum weekly 
working time laid down in Article 6 of the directive being exceeded such that a 
worker is required to perform his activities for more than an average of 48 hours, 
including overtime, in any period of seven days, even if such time includes periods 
on call during which the employee, although available at his place of work, is not 
actually engaged in professional activities. 

101 As was noted at paragraph 83 hereof, Article 17 does not permit derogation from 
Article 6 for activities such as those at issue in the main proceedings. 

102 In view of the considerations set out herein, it must be concluded that national 
provisions such as those laid down in Paragraph 5(3) and the first subparagraph 
of Paragraph 7(2) of the ArbZG are not such as to come within the possible 
derogations provided for in Directive 93/104. 

103 In those circumstances the reply to be given to the third and fourth questions is 
that Directive 93/104 must be interpreted as meaning that: 

— in circumstances such as those in the main proceedings, that directive 
precludes legislation of a Member State which, in the case of on-call duty 
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where physical presence in the hospital is required, has the effect of enabling, 
in an appropriate case by means of a collective agreement or a works 
agreement based on a collective agreement, an offset only in respect of 
periods of on-call duty during which the worker has actually been engaged in 
professional activities; 

— in order to come within the derogating provisions set out in Article 17(2), 
subparagraph 2.1(c)(i) of the directive, a reduction in the daily rest periods of 
11 consecutive hours by a period of on-call duty performed in addition to 
normal working time is subject to the condition that equivalent compensating 
rest periods be accorded to the workers concerned at times immediately 
following the corresponding periods worked; 

— furthermore, in no circumstances may such a reduction in the daily rest 
period lead to the maximum weekly working time laid down in Article 6 of 
the directive being exceeded. 

Costs 

104 The costs incurred by the German, Danish, French, Netherlands and United 
Kingdom Governments and the Commission, which have submitted observations 
to the Court, are not recoverable. Since these proceedings are, for the parties to 
the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the 
decision on costs is a matter for that court. 
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On those grounds, 

THE COURT, 

in answer to the questions referred to it by the Landesarbeitsgericht Schleswig-
Holstein by order of 12 March 2002, amended by order of 25 March 2002, 
hereby rules: 

1. Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain 
aspects of the organisation of working time must be interpreted as meaning 
that on-call duty ('Bereitschaftsdienst') performed by a doctor where he is 
required to be physically present in the hospital must be regarded as 
constituting in its totality working time for the purposes of that directive even 
where the person concerned is permitted to rest at his place of work during 
the periods when his services are not required with the result that that 
directive precludes legislation of a Member State which classifies as rest 
periods an employee's periods of inactivity in the context of such on-call 
duty. 

2. Directive 93/104 must also be interpreted as meaning that: 

— in circumstances such as those in the main proceedings, that directive 
precludes legislation of a Member State which, in the case of on-call duty 
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where physical presence in the hospital is required, has the effect of 
enabling, in an appropriate case by means of a collective agreement or a 
works agreement based on a collective agreement, an offset only in respect 
of periods of on-call duty during which the worker has actually been 
engaged in professional activities; 

— in order to come within the derogating provisions set out in Article 17(2), 
subparagraph 2.1(c)(i) of the directive, a reduction in the daily rest period 
of 11 consecutive hours by a period of on-call duty performed in addition 
to normal working time is subject to the condition that equivalent 
compensating rest periods be accorded to the workers concerned at times 
immediately following the corresponding periods worked; 

— furthermore, in no circumstances may such a reduction in the daily rest 
period lead to the maximum weekly working time laid down in Article 6 
of the directive being exceeded. 

Rodriguez Iglesias Wathelet Schintgen 

Timmermans Gulmann Edward 

Jann Skouris Macken 

Colneric von Bahr 

Cunha Rodrigues Rosas 
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Delivered in open court in Luxembourg on 9 September 2003. 
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G.C. Rodriguez Iglesias 

President 
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Bernhard Pfeiffer (C-397/01), 

Wilhelm Roith (C-398/01), 

Albert Süß (C-399/01), 

Michael Winter (C-400/01), 
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Roswitha Zeller (C-402/01), 

Matthias Döbele (C-403/01) 

* Jezik postopka: nemščina. 
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proti 

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, 

SODIŠČE (veliki senat), 

v sestavi V. Skouris, predsednik, P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, 
J.-P. Puissochet in J. N. Cunha Rodrigues, predsedniki senatov, R. Schintgen 
(poročevalec), sodnik, F. Macken in N. Colneric, sodnici, S. von Bahr in K. Lenaerts, 
sodnika, 

generalni pravobranilec: D. Ruiz-Jarabo Colomer, 

sodni tajnik: H. von Holstein, namestnik sodnega tajnika, 

na podlagi pisnega postopka, 

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili: 

— za B. Pfeifferja, W. Roitha, A. Süßa, M. Winterja, K. Nestvogla, R. Zeller in 
M. Döbeleja B. Spengler, Rechtsanwalt, 

— za Komisijo Evropskih skupnosti J. Sack in H. Kreppel, zastopnika, 
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po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 6. maja 
2003, 

na podlagi sklepa o ponovnem odprtju postopka z dne 13. januarja 2004, 

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 9. marca 2004, 

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili: 

— za B. Pfeifferja, W. Roitha, K. Nestvogla, R. Zeller in M. Döbeleja B. Spengler, 

— za A. Süßa in M. Winterja K. Lörcher, Gewerkschaftssekretär, 

— za nemško vlado W.-D. Plessing, zastopnik, 

— za francosko vlado R. Abraham, G. de Bergues in C. Bergeot-Nunes, zastopniki, 

— za italijansko vlado I. M. Braguglia, zastopnik, skupaj z A. Cingolom, avvocato 
dello Stato, 

— za vlado Združenega kraljestva C. Jackson, zastopnica, skupaj z A. Dashwoo-
dom, barrister, 

— za Komisijo J. Sack in H. Kreppel, 

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 27. aprila 
2004 
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izreka naslednjo 

Sodbo 

i Predlogi za sprejetje predhodne odločbe se nanašajo na razlago člena 2 Direktive 
Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav 
varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, str. 1) ter členov 1(3), 6 in 18(1)(b)(i) 
Direktive Sveta 93/104/ES z dne 23. novembra o določenih vidikih organizacije 
delovnega časa (UL L 307, str. 18). 

2 Ti predlogi so bili vloženi v okviru postopkov B. Pfeifferja, W. Roitha, A. Süßa, 
M. Winterja, K. Nestvogla, R. Zeller in M. Döbeleja, ki opravljajo ali so opravljali 
reševalsko službo, zoper Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV (nemški 
Rdeči križ, oddelek Waldshut (v nadaljevanju: Deutsches Rotes Kreuz)), organiza
cijo, ki zaposluje ali je zaposlovala tožnike v postopku v glavni stvari, zaradi nemške 
ureditve, ki dopušča tedenski delovni čas, ki presega 48 ur. 
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Pravni okvir 

Skupnostna ureditev 

3 Direktivi 89/391 in 93/104 sta bili sprejeti na podlagi člena 118 A Pogodbe ES (členi 
od 117 do 120 Pogodbe ES so bili nadomeščeni s členi od 136 do 143 ES). 

4 Direktiva 89/391 je okvirna direktiva, ki določa splošna načela na področju varnosti 
in zdravja delavcev. Ta načela je pozneje razvilo več posebnih direktiv, med katerimi 
je Direktiva 93/104. 

5 Člen 2 Direktive 89/391 določa področje njene uporabe, in sicer: 

„1. Ta direktiva se uporablja za vsa področja dejavnosti, javna in zasebna 
(industrijske, kmetijske, komercialne, storitvene, izobraževalne, kulturne, razve
drilne, itd.). 

2. Ta direktiva se ne uporablja tam, kjer ji posebne značilnosti nekaterih posebnih 
dejavnosti javnih služb, kakršne so oborožene sile ali policija, ali nekaterih posebnih 
dejavnosti v službah civilne zaščite neizogibno nasprotujejo. 
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V tem primeru se morata varnost in zdravje delavcev zagotoviti, kolikor je mogoče, 
glede na cilje te direktive." 

6 Člen 1 Direktive 93/104 z naslovom „Namen in področje" določa: 

„1. Ta direktiva določa minimalne varnostne in zdravstvene zahteve pri organizaciji 
delovnega časa. 

2. Ta direktiva se nanaša na: 

a) minimalni čas dnevnega počitka, tedenskega počitka in letnega dopusta kot tudi 
na odmore in maksimalni tedenski delovni čas 

ter 

b) določene vidike nočnega dela, izmenskega dela in ritmov dela. 

3. Ta direktiva velja za vse sektorje dejavnosti, tako javne kot zasebne, skladno s 
členom 2 Direktive 89/391/EGS, brez vpliva na člen 17 te direktive, razen zračnega, 
železniškega, cestnega, pomorskega prometa, prometa po celinskih vodnih poteh in 
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jezerih, morskega ribolova, drugih del na morju ter dejavnosti zdravnikov na 
usposabljanju. 

4. Določbe Direktive 89/391/EGS se v celoti uporabljajo v primerih iz odstavka 2, 
brez vpliva na bolj zavezujoče in/ali podrobnejše določbe, vsebovane v tej direktivi." 

7 Pod naslovom „Definicije" člen 2 Direktive 93/104 določa: 

„Za namene te direktive se uporabljajo naslednje definicije: 

1) delovni čas je vsak čas, v katerem delavec dela, je na razpolago delodajalcu in 
opravlja svoje naloge ali dolžnosti skladno z nacionalno zakonodajo oziroma 
prakso; 

2) čas počitka je vsak čas, ki ni delovni čas; 

[...]" 
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8 Oddelek II navedene direktive določa ukrepe, ki so jih države članice obvezane 
sprejeti, da je vsakemu delavcu zagotovljen minimalni dnevni ter tedenski počitek, in 
določa maksimalni tedenski delovni čas. 

9 Glede maksimalnega tedenskega delovnega časa člen 6 te direktive določa: 

„ Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, ki zagotovijo da, skladno s potrebo po 
zaščiti varnosti in zdravja delavcev: 

[...] 

2) povprečni delovni čas za vsako sedemdnevno obdobje, vključno z nadurami, ne 
presega 48 ur." 

10 Člen 15 Direktive 93/104 določa: 

„Ta direktiva ne vpliva na pravico držav članic, da uporabljajo ali uvajajo zakone, 
podzakonske ali upravne akte, ki so ugodnejši za zaščito varnosti in zdravja delavcev, 
ali da olajšajo ali dopuščajo izvajanje kolektivnih pogodb ali sporazumov, sklenjenih 
med socialnima partnerjema, ki so ugodnejši za zaščito varnosti in zdravja delavcev." 
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11 Člen 16 te direktive določa: 

„Države članice lahko določijo: 

[...] 

2) za uporabo člena 6 (maksimalni tedenski delovni čas) referenčno obdobje, ki ni 
daljše od štirih mesecev. 

[...]" 

12 Ista direktiva predvideva vrsto odstopanj od številnih osnovnih pravil, upoštevajoč 
posebnosti nekaterih dejavnosti in s pridržkom, da so izpolnjeni nekateri pogoji. 
Tako člen 17 te direktive določa: 

„1. Države članice lahko, ob primernem upoštevanju splošnih načel zaščite varnosti 
in zdravja delavcev, določijo odstopanja od členov 3, 4, 5, 6, 8 ali 16, če zaradi 
posebnih značilnosti izvajane dejavnosti dolžina delovnega časa ni odmerjena in/ali 
vnaprej določena ali jo lahko določijo delavci sami, še posebno pa v primerih, ko gre 
za: 

a) vodilne kadre ali druge osebe s pooblastili za avtonomno odločanje; 
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b) delavce, ki so družinski člani; 

ali 

c) delavce, ki službujejo pri verskih obredih v cerkvah ali verskih skupnostih. 

2. Odstopanja se lahko določijo z zakoni, podzakonskimi in upravnimi akti ali s 
kolektivnimi pogodbami ali sporazumi, sklenjenimi med socialnima partnerjema, če 
je zadevnim delavcem dodeljen ustrezen nadomestni počitek ali če se v izjemnih 
primerih, ko takšnega nadomestnega počitka ni možno dodeliti iz objektivnih 
razlogov, zadevnim delavcem dodeli ustrezna zaščita: 

2.1. od členov 3, 4, 5, 8, in 16: 

[...] 

c) v primerih dejavnosti s potrebo po neprekinjenosti službe ali proizvodnje, 
zlasti pri: 

i) službah v zvezi s sprejemom, zdravljenjem oziroma nego v bolnišnicah ali 
podobnih ustanovah, domovih in zaporih; 

[...] 
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iii) novinarjih, radijskih, televizijskih in kinematografskih produkcijah, 
poštnih in telekomunikacijskih storitvah, službi za prvo pomoč, gasilski 
službi in službi za civilno zaščito; 

[...] 

3. Dopustna so odstopanja od členov 3, 4, 5, 8, in 16, ki so opredeljene bodisi s 
kolektivnimi pogodbami ali sporazumi, sklenjenimi med socialnima partnerjema na 
državni ali regionalni ravni, bodisi, skladno s predpisi, ki jih določajo socialni 
partnerji, s kolektivnimi pogodbami ali sporazumi, sklenjenimi med socialnima 
partnerjema na nižji ravni. 

[...] 

Odstopanja, ki jih določata prvi in drugi pododstavek, so dovoljena pod pogojem, da 
je zadevnim delavcem dodeljen ustrezen nadomestni počitek ali pa se v izjemnih 
primerih, ko takšnega nadomestnega počitka ni možno dodeliti iz objektivnih 
razlogov, zadevnim delavcem dodeli ustrezna zaščita. 

[...] 

4. Možnost odstopanja od točke 2 člena 16, določena v odstavku 2, točki 2.1 in 2.2 
ter odstavku 3 tega člena, ne sme imeti za posledico referenčnega obdobja, ki je 
daljše od šestih mesecev. 
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Vendar pa imajo države članice skladno s splošnimi načeli zaščite varnosti in zdravja 
delavcev možnost, da iz objektivnih ali tehničnih razlogov ali razlogov, povezanih z 
organizacijo dela, kolektivnimi pogodbami ali sporazumi, sklenjenimi med 
socialnima partnerjema, določijo referenčna obdobja, ki v nobenem primeru ne 
presegajo dvanajst mesecev. 

[ . . . ] 

13 Člen 18 Direktive 93/104 določa: 

„1. a) Države članice sprejmejo zakone, podzakonske in upravne akte, potrebne za 
uskladitev s to direktivo, do 23. novembra 1996 ali do takrat zagotovijo, da 
socialna partnerja izvajata potrebne ukrepe na podlagi sporazumov, s tem da 
so države članice zavezane sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi bodo 
lahko vedno zagotovile, da se določbe iz te direktive upoštevajo. 

b) i) Vendar ima država članica možnost, da ne uporablja člena 6, pri čemer 
spoštuje splošna načela zaščite varnosti in zdravja delavcev in sprejme 
ukrepe potrebne za zagotovitev, da: 

— noben delodajalec od delavca ne zahteva, da dela več kot 48 ur v 
sedemdnevnem obdobju, izračunanem kot povprečje v referenčnem 
obdobju iz točke 2 člena 16, razen če prej pridobi delavčevo soglasje za 
takšno delo, 
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— nobenega delavca, ki ne soglaša s takšnim delom, delodajalec ne 
oškoduje, 

— delodajalec sproti vodi evidenco vseh delavcev, ki opravljajo takšno 
delo, 

— se evidence predložijo pristojnim organom, ki lahko iz razlogov, 
povezanih z varnostjo in/ali zdravjem delavcev, prepovejo ali omejijo 
možnost preseganja največjega števila tedenskih delovnih ur, 

— delodajalec predloži pristojnim organom na njihovo zahtevo podatke o 
primerih, v katerih so delavci soglašali z delom, ki presega 48 ur v 
sedemdnevnem obdobju, izračunanem kot povprečje v referenčnem 
obdobju iz točke 2 člena 16. 

[...]" 

Nacionalna ureditev 

14 Nemško delovno pravo razlikuje med dežurstvom („Arbeitsbereitschaft"), stalno 
pripravljenostjo („Bereitschaftsdienst") in pripravljenostjo na poziv („Rufbereit
schaft"). 
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15 Teh treh pojmov nacionalna ureditev ne opredeljuje, vendar njihove lastnosti 
izhajajo iz sodne pralese. 

16 Za dežurstvo („Arbeitsbereitschaft") gre, če mora biti delavec na razpolago svojemu 
delodajalcu na delovnem mestu in je poleg tega dolžan biti stalno pripravljen, da 
lahko nemudoma posreduje v primeru potrebe. 

17 Med stalno pripravljenostjo („Bereitschaftsdienst") je delavec dolžan biti prisoten na 
kraju, ki ga določi delodajalec, znotraj ali zunaj njegovega delovnega mesta, in biti v 
pripravljenosti prevzeti svoje dolžnosti na zahtevo delodajalca, vendar lahko počiva 
in se ukvarja z drugimi zadevami, dokler se ne zahtevajo njegove poklicne storitve. 

1 8 Za pripravljenost na poziv („Rufbereitschaft") je značilno, da delavec ni dolžan biti v 
pripravljenosti na kraju, ki ga določi delodajalec, temveč zadošča, da se lahko z njim 
v vsakem trenutku stopi v stik, da bi lahko na zahtevo delodajalca v kratkem času 
izvajal poklicne naloge. 

19 V nemškem delovnem pravu se zgolj za dežurstvo („Arbeitsbereitschaft") šteje, da 
gre na splošno v celoti za delovni čas. Nasprotno se stalna pripravljenost 
(„Bereitschaftsdienst") in pripravljenost na domu („Rufbereitschaft") štejeta za čas 
počitka, razen za tisti čas, ko je delavec dejansko izvajal svoje poklicne naloge. 
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20 V Nemčiji delovni čas in čas počitka ureja Arbeitszeitgesetz (zakon o delovnem 
času) z d n e 6. junija 1994 (BGBl. 1994 I, str. 1170, v nadaljevanju: ArbZG), ki je bil 
sprejet za prenos Direktive 93/104. 

21 Člen 2(1) ArbZG delovni čas opredeljuje kot čas m e d začetkom in koncem dela 
razen odmorov. 

22 Člen 3 ArbZG določa: 

„Dnevni delovni čas delavcev ne sme presegati 8 ur. N a 10 ur je lahko podaljšan le 
pod pogojem, da ne presega povprečja 8 ur v času 6 mesecev v koledarskem letu ali 
24 tednov." 

23 Besedilo člena 7 ArbZG je naslednje: 

„(1) Na podlagi kolektivne pogodbe ali pogodbe na ravni podjetja, ki temelji na 
kolektivni pogodbi, je mogoče: 

1. z odstopanjem od člena 3 
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a) podaljšati delovni čas preko 10 ur dnevno tudi brez nadomestila, kadar 
delovni čas redno in v znatnem obsegu zajema čas dežurstva 
(.Arbeitsbereitschaft'), 

b) določiti drugačno obdobje za nadomestilo, 

c) podaljšati delovni čas na do 10 ur dnevno brez nadomestila v trajanju največ 
60 dni letno, 

[...]" 

24 Člen 25 ArbZG določa: 

„Če na dan uveljavitve tega zakona veljavna kolektivna pogodba ali kolektivna 
pogodba, ki ima po tem datumu še vedno učinke, predvideva odstopanja v skladu s 
členom 7(1) in (2) [...], ki presegajo zgornje meje iz navedenih določb, ta zakon v ta 
odstopanja ne posega. Pogodbe na ravni podjetij, ki temeljijo na kolektivnih 
pogodbah, se štejejo za kolektivne pogodbe, kot so določene v prvem stavku [...]" 

25 Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen für Angestellte, Arbeiter und Auszubil
dende des Deutschen Roten Kreuzes (kolektivna pogodba o delovnih pogojih 
zaposlenih, delavcev in pripravnikov nemškega Rdečega križa, v nadaljevanju: DRK-
TV) med drugim določa: 
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„Člen 14 Običajni delovni čas 

(1) Običajni delovni čas znaša povprečno 39 ur brez odmorov (38 ur in pol od 
1. aprila 1990) tedensko. Na splošno se običajni povprečni tedenski delovni čas 
preračuna v obdobju 26 tednov. 

Za delavce, ki svoje naloge izvajajo v izmenah, je lahko določeno daljše obdobje. 

(2) Običajni delovni čas se lahko podaljša [...] 

a) na 10 ur dnevno (povprečno 49 ur tedensko), če redno zajema dežurstvo 
(Arbeitsbereitschaft') povprečno vsaj 2 uri dnevno, 

b) na 11 ur dnevno (povprečno 54 ur tedensko), če redno zajema dežurstvo 
(,Arbeitsbereitschaft') povprečno vsaj 3 ure dnevno, 

c) na 12 ur dnevno (povprečno 60 ur tedensko), če mora biti delavec zgolj 
prisoten na delovnem mestu, da opravi zahtevano delo v primeru potrebe. 

[...] 
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(5) Delavec se mora po navodilih delodajalca zunaj običajnega delovnega časa 
zadrževati na določenem mestu, ki ga določi delodajalec, od koder se ga lahko 
pozove na delo glede na potrebe (stalna pripravljenost (,Bereitschaftsdienst')). 
Delodajalec lahko tako stalno pripravljenost naloži le, kadar je treba pričakovati 
določeno delovno obremenitev, vendar ko glede na izkušnje čas prevladuje brez 
dela. 

[...]" 

26 Pripomba k členu 14(2) DRK-TV določa: 

„Na področju uporabe priloge 2 za sodelavce reševalne službe in službe za prevoz 
bolnikov je treba upoštevati opombo iz člena 14(2) [DRK-TV]." 

27 V tej prilogi 2 so posebna pogodbena določila za osebje reševalne službe in službe za 
prevoz bolnikov. Upoštevna opomba določa, da se maksimalni tedenski delovni čas 
54 ur, določen v členu 14(2)(b) DRK-TV postopno skrajšuje. Zato je določeno, da se 
od 1. januarja 1993 ta maksimalni čas zniža s 54 na 49 ur. 
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Spori o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje 

28 Sedem sporov je razlog za predloge za sprejetje predhodne odločbe. 

29 Iz spisov, ki so na voljo Sodišču, izhaja, da organizacija Deutsches Rotes Kreuz izvaja 
kopensko reševalno službo v delu Landkreisa Waldshut. Ta organizacija vzdržuje 
reševalne postaje Waldshut (Nemčija), Dettighoffen (Nemčija) in Bettmaringen 
(Nemčija), ki delujejo 24 ur dnevno, in postajo Lauchringen (Nemčija), ki deluje 12 
ur dnevno. Urgentno kopensko reševanje se zagotavlja z vozili za prevoz bolnikov in 
nujnimi reševalnimi vozili. V vozilu za prevoz bolnikov sta dve medicinski sestri 
reševalki, medtem ko sta v nujnem reševalnem vozilu reševalec in urgentni zdravnik. 
O b pozivu se ta vozila napotijo na kraj, da bi zdravstveno oskrbela paciente. Ti se 
nato praviloma prepeljejo v bolnišnico. 

30 B. Pfeiffer in K. Nestvogel sta bila v preteklosti pri organizaciji Deutsches Rotes 
Kreuz zaposlena kot reševalca, drugi tožniki v postopku v glavni stvari pa so bili ob 
vložitvi tožbe pri predložitvenem sodišču še vedno zaposleni pri tej organizaciji. 

31 Stranke iz postopka v glavni stvari si v bistvu nasprotujejo glede tega, ali je pri 
izračunu maksimalnega tedenskega delovnega časa treba upoštevati čas dežurstva 
(„Arbeitsbereitschaft"), ki ga morajo ali so ga morali zadevni delavci izvajati v okviru 
zaposlitve pri organizaciji Deutsches Rotes Kreuz. 
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32 Predmet tožbe, ki sta jo pri Arbeitsgericht Lörrach vložila B. Pfeiffer in K. Nestvogel, 
je zahtevek za plačilo nadur, ki sta jih opravila prek 48 ur tedensko. V bistvu 
zatrjujeta, da jima je bilo nepravilno naloženo, da sta od junija 2000 do marca 2001 
tedensko povprečno delala več kot 48 ur. Zato od delovnega sodišča zahtevata, naj 
organizaciji Deutsches Rotes Kreuz naloži, naj vsakemu plača bruto znesek 4.335,45 
DEM (za 156,85 nadur po bruto stopnji 29,91 DEM) in 1.841,88 D E M (za 66,35 
nadur po bruto stopnji 27,76 DEM) skupaj z zamudnimi obrestmi. 

33 P r e d m e t tožb, ki so j ih vložili drug i tožniki iz p o s t o p k a v glavni stvari pri n a v e d e n e m 
sodišču, je določi tev m a k s i m a l n e g a t e d e n s k e g a de lovnega časa, ki so ga dolžni 
opravljati za r a č u n organizaci je D e u t s c h e s Rotes Kreuz. 

34 V nekaterih pogodbah o zaposlitvi so se stranke postopka v glavni stvari dogovorile o 
uporabi DRK-TV. 

35 Arbeitsgericht Lörrach ugotavlja, da je bil na podlagi teh pravil kolektivne pogodbe 
povprečni tedenski delovni čas v reševalni službi, ki jo je izvajala organizacija 
Deutsches Rotes Kreuz, 49 ur. V bistvu je bil normalni delovni čas podaljšan z 
uporabo člena 14(2)(b) DRK-TV, upoštevajoč obveznost tožečih strank, da opravljajo 
dežurstvo („Arbeitsbereitschaft") povprečno vsaj 3 ure dnevno. 

36 Tožeče stranke iz postopka v glavni stvari menijo, da so določbe, ki jih je 
organizacija Deutsches Rotes Kreuz uporabila za določitev tedenskega delovnega 
časa na 49 ur, nezakonite. Glede tega se opirajo na Direktivo 93/104 in na sodbo 
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Sodišča z dne 3. oktobra 2000 v zadevi Simap (C-303/98, Recueil, str. I-7963). Po 
njihovem mnenju člen 14(2)(b) DRK-TV krši pravo Skupnosti s tem, da določa 
delovni čas, daljši od 48 ur tedensko. Poleg tega naj navedena ureditev iz kolektivne 
pogodbe ne bi bila utemeljena z odstopanjem, določenim v členu 7(1), točka 1(a), 
ArbZG. Tožeče stranke iz postopka v glavni stvari namreč navajajo, da ta zakon v 
tem pogledu nepravilno prenaša določbe Direktive 93/104. Zato menijo, da je treba 
odstopanje iz ArbZG razlagati v skladu s pravom Skupnosti in da ga, če se ne ravna 
tako, sploh ni mogoče uporabiti. 

37 Po drugi strani organizacija Deutsches Rotes Kreuz meni, da je treba tožbo zavrniti. 
Navaja zlasti, da njena ureditev o podaljšanju delovnega časa spoštuje nacionalno 
zakonodajo in kolektivne pogodbe. 

38 Arbeitsgericht Lörrach, ki odloča o sporu, se najprej sprašuje, ali dejavnost tožečih 
strank iz postopka v glavni stvari spada v področje uporabe Direktive 93/104. 

39 Po eni strani naj bi člen 1(3) Direktive 93/104, ki, kar zadeva področje njene 
uporabe, napotuje na člen 2 Direktive 89/391, iz tega področja uporabe izključil več 
področij, kjer ji posebne značilnosti nekaterih posebnih dejavnosti neizogibno 
nasprotujejo. Vendarle bi po mnenju predložitvenega sodišča ta izključitev smela 
zadevati samo tiste od obravnavanih dejavnosti, ki skušajo zagotavljati varnost in 
javni red, ki so nepogrešljive za skupno dobro in ki jih, upoštevajoč njihovo naravo, 
ni mogoče načrtovati. Ta člen kot primer navaja velike katastrofe. Služba urgentnega 
reševanja pa ne sme biti izključena iz področja uporabe teh dveh direktiv, čeprav 
morajo biti reševalci v 24-urni pripravljenosti za posredovanje, saj je mogoče 
načrtovati delovne obveznosti in delovni čas vsakega od njih. 
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40 Po drugi strani bi bilo treba ugotoviti, ali je treba delo znotraj kopenske reševalne 
službe šteti za dejavnost, ki spada v področje „cestnega prometa" v smislu člena 1(3) 
Direktive 93/104. Če bi bilo ta pojem treba razumeti tako, kot da zajema vse 
dejavnosti, ki se odvijajo v vozilu, ki vozi po javnih poteh, bi morala reševalna služba, 
ki se zagotavlja z vozili za prevoz bolnikov in nujnimi reševalnimi vozili, vključena v 
tem pojmu, saj je pomemben del te dejavnosti napotitev na kraj, kjer je prišlo do 
dogodka, v zvezi s katerim je potrebna nujna pomoč, in prevoz bolnikov do 
bolnišnice. Vendar reševalna služba normalno deluje v okviru omejenega 
geografskega okvira, na splošno znotraj enega Landkreisa, tako da razdalje niso 
dolge in je čas posredovanja omejen. Delo v okviru kopenske reševalne službe naj bi 
se zato razlikovalo od tipične dejavnosti cestnega prevoza. Glede te rešitve pa naj bi 
dvomi vendarle še naprej obstajali zaradi sodbe z dne 24. septembra 1998 v zadevi 
Tögel (C-76/97, Recueil, str. I-5357, točka 40). 

41 Predložitveno sodišče se nato sprašuje, ali neuporaba povprečnega maksimalnega 
tedenskega delovnega časa 48 ur, določenega v členu 18(1)(b)(i) Direktive 93/104, 
predpostavlja izrecno in nedvoumno privolitev zadevnega delavca ali pa zadostuje, 
da slednji soglaša glede uporabe kolektivne pogodbe v celoti, kadar slednja določa 
zlasti možnost preseganja maksimalnega časa 48 ur. 

42 Nazadnje se Arbeitsgericht Lörrach sprašuje, ali je člen 6 Direktive 93/104 
nepogojen in dovolj natančen, da bi se lahko posameznik nanj skliceval pred 
nacionalnim sodiščem v primeru, da država članica ni pravilno prenesla te direktive. 
Če se namreč po nemškem pravu ureditev iz člena 14(2)(b) DRK-TV, ki se uporablja 
za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene med strankami v postopku v glavni stvari, opira na 
možnosti, ki jih je zakonodajalec dal v členu 7(1), točka 1(a), ArbZG, bi slednja 
določba delodajalcem omogočila, da odločijo o podaljšanju dnevnega delovnega časa 
brez povračila, tako da se obide omejitev povprečnega delovnega časa 48 ur 
tedensko, ki izhaja iz člena 3 ArbZG in člena 6, točka 2, Direktive 93/104. 
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43 Ob ugotovitvi, da je glede na okoliščine za rešitev spora potrebna razlaga prava 
Skupnosti, je Arbeitsgericht Lörrach prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno 
odločanje predložilo vprašanja, ki so enaka v zadevah od C-397/01 do C-403/01, in 
sicer: 

„1) a) Ali je treba napotitev iz člena 1(3) Direktive 93/104 [...] na člen 2(2) 
Direktive 89/391 [...], ki določa, da se [ti] direktivi ne uporabljata, kjer ji 
posebne značilnosti nekaterih posebnih dejavnosti v službah civilne zaščite 
neizogibno nasprotujejo, razumeti tako, da je dejavnost tožečih strank -
reševalska služba zajeta s to izjemo? 

b) Ali je treba pojem cestnega prometa [iz] člena 1(3) Direktive 93/104/ES 
razumeti tako, da so iz področja uporabe Direktive izključene samo 
dejavnosti prevoza, ki po svoji naravi vključujejo veliko vožnje in glede 
katerih zato ni mogoče določiti časa prevoza zaradi nepredvidljivosti 
morebitnih težav, ali pa se ta pojem razširja tudi na dejavnost kopenske 
reševalne službe, ki tudi obsega vsaj vožnjo reševalnih vozil in spremljanje 
pacienta med prevozom? 

2) Ali je treba, upoštevajoč sodbo, ki jo je izdalo Sodišče [...] v zadevi [...] Simap 
(točki 73 in 74), člen 18(1)(b)(i) razumeti tako, da mora biti podaljšanje 
delovnega časa preko 48 ur tedensko omenjeno v soglasju, ki ga da posamezen 
delavec, ali je lahko to soglasje podano tudi s tem, da se delavec in delodajalec v 
pogodbi o zaposlitvi dogovorita, da delovne pogoje ureja kolektivna pogodba, ki 
omogoča podaljšanje tedenskega delovnega časa preko 48 ur? 
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3) Ali je besedilo člena 6 Direktive 93/104 [...] nepogojno in dovolj natančno, da bi 
se lahko posamezniki sklicevali na njegove določbe pred nacionalnimi sodišči, če 
država direktive ni pravilno prenesla v nacionalno pravo?" 

44 S sklepom predsednika Sodišča z dne 7. novembra 2001 so bile za n a m e n e pisnega in 
ustnega postopka ter izdaje skupne sodbe zadeve od C-397/01 do C-403/01 
združene. 

45 Z odločbo z dne 14. januarja 2003 je Sodišče prekinilo postopek v navedenih 
zadevah do dneva ustne obravnave v zadevi Jaeger, ki je bila 25. februarja 2003, pri 
čemer je bila v tej zadevi sodba izdana 9. septembra 2003 (C-151/02, Recueil, 
str. I-8389). 

46 S sklepom Sodišča z dne 13. januarja 2004 se je ponovno začela ustna obravnava v 
zadevah od C-397/01 do C-403/01. 

Vprašanja za predhodno odločanje 

Prvo vprašanje, pod a) 

47 S prvim vprašanjem, pod a), predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 
2 Direktive 89/391 in člen 1(3) Direktive 93/104 razlagati tako, da reševalna 
dejavnost, ki se izvaja v okviru urgentne medicinske reševalne službe, kot je ta v 
zadevi v postopku v glavni stvari, spada na področje uporabe navedenih direktiv. 
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48 Da bi odgovorili na to vprašanje, je treba takoj spomniti, da člen 1(3) Direk
tive 93/104 določa področje njene uporabe z izrecnim sklicevanjem na člen 2 
Direktive 89/391. Tako je treba pred ugotovitvijo, ali dejavnost, kot je dejavnost 
reševalcev, ki spremljajo vozilo za prevoz bolnika ali nujno medicinsko vozilo v 
okviru reševalne službe, ki jo organizira Deutsches Rotes Kreuz, spada v področje 
uporabe Direktive 93/104, prej preizkusiti, ali ta dejavnost spada v področje uporabe 
Direktive 89/391 (glej zgoraj navedeno sodbo Simap, točki 30 in 31). 

49 V skladu s členom 2(1) se Direktiva 89/391 nanaša na „vsa področja dejavnosti, javna 
in zasebna", med katerimi so na splošno dejavnosti služb. 

50 Vendar se, kot izhaja iz odstavka 2, prvega pododstavka, istega člena, navedena 
direktiva ne uporablja tam, kjer ji posebne značilnosti nekaterih posebnih dejavnosti, 
med drugim v službah civilne zaščite, neizogibno nasprotujejo. 

51 Kljub temu je treba ugotoviti, da dejavnost reševalcev, ki spremljajo vozilo za prevoz 
bolnika ali nujno medicinsko vozilo v okviru reševalne službe za pomoč ranjenim ali 
bolnim, ki jo organizira organizacija, kot je Deutsches Rotes Kreuz, nima takih 
lastnosti, da bi bilo zajeta v izjemi, omenjeni v prejšnji točki. 

52 Iz cilja Direktive 89/391, in sicer spodbujanja izboljšanja varnosti in zdravja delavcev 
pri delu, ter besedila njenega člena 2(1), namreč izhaja, da je treba področje uporabe 
te direktive razumeti široko. Iz tega izhaja, da je treba izjeme, določene v odstavku 2, 
prvi pododstavek, tega člena, razlagati restriktivno (glej zgoraj navedeno sodbo 

I - 8902 



PFEIFFER IN DRUGI 

Simap, točki 34 in 35, in sklep z dne 3. julija 2001 v zadevi CIG, Recueil, str. I-5139, 
točka 29). 

53 Poleg tega člen 2(2), prvi pododstavek, Direktive 89/391 iz področja njene uporabe 
ne izključuje služb civilne zaščite, temveč samo „nekatere posebne dejavnosti" teh 
služb, katerih posebne značilnosti tej direktivi neizogibno nasprotujejo pri uporabi 
pravil, ki jih določa. 

54 To široko določeno izjemo področja uporabe Direktive 89/391 je treba torej razlagati 
tako, da omejuje njen obseg na to, kar je nujno za varstvo interesov, za katere 
državam omogoča varstvo. 

55 V tem pogledu je bila izjema iz člena 2(2), prvi pododstavek, Direktive 89/391 
sprejeta zgolj z namenom, da zagotavlja dobro delovanje služb, nujno potrebnih za 
zaščito varnosti, zdravja ter javnega reda v primeru nevarnega dogodka izjemnih 
razsežnosti - na primer katastrofe -, za katerega je značilno, da se zanj ne da 
načrtovati delovnega časa intervencijskih in reševalnih ekip. 

56 Vendarle se služba civilne zaščite v tako omejenem smislu, na katero se nanaša ta 
določba, jasno razlikuje od dejavnosti reševanja ranjenih ali bolnih, ki so predmet 
postopka v glavni stvari. 
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57 Dejansko, čeprav se m o r a služba, kot je ta, ki jo obravnava predložitveno sodišče, 
odzvati na dogodke, ki sami po sebi niso predvidljivi, pa za dejavnosti, ki j ih opravlja 
v n o r m a l n i h r a z m e r a h in ki poleg tega ustrezajo nalogi, ki je bila tej službi zaupana, 
vnaprejšnja organizacija ni nič težja, vključno z delovnimi urniki osebja. 

58 Ta služba torej ne kaže nikakršne posebnosti, ki bi neizogibno nasprotovala uporabi 
pravil Skupnosti na področju zaščite varnosti ter zdravja delavcev, tako da je ne 
zajema izjema, določena v členu 2(2), prvi pododstavek, Direktive 89/391, zato se 
slednja za tako službo uporablja. 

59 Iz besedila člena 1(3) Direktive 93/104 pa izhaja, da se nanaša na vse sektorje 
dejavnosti, tako javne kot zasebne, določene v členu 2 Direktive 89/391, z izjemo 
nekaterih taksativno navedenih posebnih dejavnosti. 

60 Nobena od slednjih dejavnosti ni upoštevna za službo, kot je ta iz postopka v glavni 
stvari. Še posebej je očitno, da dejavnosti reševalcev, ki v okviru službe urgentné 
medicinske pomoči spremljajo paciente v vozilu za prevoz bolnikov ali nujnem 
medicinskem vozilu, ni mogoče izenačiti z dejavnostjo zdravnikov na usposabljanju, 
za katero se Direktiva 93/104 v skladu z njenim členom 1(3) ne uporablja. 

61 Zato talca dejavnost, kot je ta, ki jo obravnava predložitveno sodišče, prav tako spada 
v področje uporabe Direktive 93/104. 
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62 Kot je upravičeno poudari la Komisija, to ugotovitev še podkrepi okoliščina, da člen 
17(2), točka 2.1(c)(iii) Direktive 93/104 izrecno omenja službo za prvo p o m o č . Taka 
o m e m b a bi bila v bistvu brez vsakršnega p o m e n a , če bi bila navedena dejavnost že v 
celoti izključena iz področja u p o r a b e Direktive 93/104 na podlagi njenega člena 1(3). 
N a s p r o t n o , navedena o m e m b a kaže na to, da je zakonodajalec Skupnost i določil 
načelo u p o r a b e te direktive glede takih dejavnosti, pri č e m e r je v določenih 
okoliščinah predvidel m o ž n o s t odstopanja od nekater ih posebnih določb navedene 
direktive. 

63 V teh okoliščinah je treba na prvo vprašanje, p o d a), odgovoriti, da je treba člen 2 
Direktive 89/391 in člen 1(3) Direktive 93/104 razlagati tako, da dejavnost 
reševalcev, ki se izvaja v okviru s lužbe u r g e n t n e medicinske pomoči , kot je ta iz 
postopka v glavni stvari, spada v področje u p o r a b e navedenih direktiv. 

Prvo vprašanje, pod b) 

64 S prvim vprašanjem, p o d b), predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba 
pojem „cestni p r o m e t " v smislu člena 1(3) Direktive 93/104 razumet i tako, da zajema 
dejavnost u r g e n t n é medicinske pomoči , ker vsaj de loma zajema u p o r a b o vozila in 
spremstva pacienta m e d prevozom do bolnišnice. 

65 V zvezi s t e m je treba spomnit i , da v skladu z besedi lom člena 1(3) Direktive 93/104 
ta „velja za vse sektorje dejavnosti [...] razen zračnega, železniškega, cestnega, 
pomorskega prometa , p r o m e t a po celinskih vodnih poteh in jezerih [...]". 
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66 V sodbi z d n e 4. oktobra v zadevi Bowden in drugi (C-133/00, Recueil, str. I-7031) je 
Sodišče odločilo, da je t reba t o določbo razumet i tako, da so vsi delavci, zaposleni v 
sektorju cestnega prevoza, vključno z osebjem, ki dela v pisarnah, izključeni iz 
področja uporabe navedene direktive. 

67 Kot izjeme od ureditve Skupnost i glede ureditve delovnega časa, ki ga uvaja 
Direktiva 93/104, je treba izjeme iz področja njene uporabe, določene v členu 1(3), 
razlagati tako, da se njihov obseg omejuje n a to, kar je nujno p o t r e b n o za zaščito 
interesov, ki so cilj varstva t e h izjem (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Jaeger, 
točka 89). 

68 V e n d a r je bil sektor prevoza izključen iz področja uporabe Direktive 93/104, ker so 
za to področje že obstajali predpisi Skupnosti, ki so imeli posebne določbe za 
področje ureditve delovnega časa zaradi posebne narave zadevne dejavnosti. Ta 
uredi tev pa se n e uporablja za prevoze, izvedene v urgentn ih primerih, ali n a m e n j e n e 
reševanju. 

69 Poleg tega zgoraj navedena sodba Bowden in drugi temelji n a p r i p a d n o s t i 
delodajalca e n e m u od sektorjev prevozov, ki so izrecno navedeni v členu 1(3) 
Direktive 93/104 (glej točke od 39 do 4 1 te sodbe). Zato ni mogoče trditi, da je 
dejavnost organizacije Deutsches Rotes Kreuz zajeta v sektorju cestnega p r o m e t a , 
ker zagotavlja službo u r g e n t n é medicinske pomoči , kot je ta iz postopka v glavni 
stvari. 

70 Okoliščina, da ta dejavnost de loma obsega u p o r a b o vozila in spremstvo pacienta 
m e d prevozom do bolnišnice, n i odločujoča, ker je glavni cilj zadevne dejavnosti 
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ponuditi prvo medicinsko pomoč bolni ali ranjeni osebi, ne pa izvajati storitev, ki je 
zajeta v sektorju cestnega prometa. 

71 Poleg tega je treba spomniti, da so službe za prvo pomoč izrecno omenjene v členu 
17(2), točka 2.1(c)(iii) Direktive 93/104. Vendar pa bi bila ta omemba, ki omogoča 
morebiten odstop od nekaterih posebnih določb navedene direktive, odveč, če bi bile 
te službe že v celoti izključene iz področja uporabe te direktive na podlagi njenega 
člena 1(3). 

72 V teh okoliščinah pojem „cestni promet" iz člena 1(3) Direktive 93/104 ne zajema 
službe urgentne medicinske pomoči, kot je ta iz postopka v glavni stvari. 

73 Te razlage nikakor ne ovrže zgoraj navedena sodba Togel, na katero se sklicuje 
predložitveno sodišče, saj predmet te sodbe ni bila razlaga Direktive 93/104, temveč 
Direktive Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo 
javnih naročil storitev (UL L 209, str. 1), katere vsebina in cilj nimata nikakršnega 
pomena za določitev področja uporabe Direktive 93/104. 

74 Na podlagi vseh zgornjih ugotovitev je treba na prvo vprašanje, pod b), odgovoriti, 
da je treba pojem „cestni promet" v smislu člena 1(3) Direktive 93/104 razlagati tako, 
da ne zajema dejavnosti službe urgentne medicinske pomoči, čeprav vsaj deloma 
obsega uporabo vozila in spremstvo pacienta med prevozom do bolnišnice. 
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Drugo vprašanje 

75 Z drugim vprašanjem predložitveno sodišče dejansko sprašuje, ali je treba 
člen 18(1)(b)(i), prva alinea, Direktive 93/104· razlagati tako, da zahteva izrecno in 
svobodno izraženo soglasje, ki ga poda vsak delavec posamezno, da bi bilo 
preseganje maksimalnega tedenskega delovnega časa 48 ur, ki je določen v členu 6 
navedene direktive, veljavno, ali v ta namen zadostuje, da se pogodba o zaposlitvi 
zadevne osebe sklicuje na kolektivno pogodbo, ki dopušča tako prekoračenje. 

76 Da bi odgovorili na tako postavljeno vprašanje, je treba po eni strani spomniti, da 
tako iz člena 118 A Pogodbe, ki je pravna osnova za Direktivo 93/104, kot iz prve, 
četrte, sedme in osme uvodne izjave te direktive ter iz samega besedila njenega 
člena 1(1) izhaja, da je njen cilj zagotavljati boljšo zaščito varnosti in zdravja delavcev 
s tem, da so deležni minimalnega časa počitka - zlasti dnevnega in tedenskega - ter 
enakovrednih obdobij odmorov, in z določitvijo maksimalne omejitve tedenskega 
delovnega časa. 

77 Po drugi strani se lahko v sistemu, ki ga uvaja Direktiva 93/104, odstopi samo od 
nekaterih taksativno naštetih določb, ki jih določijo države članice ali socialni 
partnerji. Poleg tega je uporaba odstopanja od teh določb podrejena strogim 
pogojem, da bi se zagotovila učinkovita zaščita varstva in zdravja delavcev. 

78 Tako člen 18(1)(b)(i) iste direktive določa, da imajo države članice možnost, da ne 
uporabljajo člena 6 te direktive, pod pogojem, da spoštujejo splošna načela zaščite 
varnosti in zdravja delavcev in da izpolnjujejo določeno število kumulativno 
navedenih pogojev v prvi od teh dveh določb. 
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79 Zlasti z navedenim členom 18(1)(b)(i), prva alinea, se zahteva, naj delovni čas ne 
presega 48 ur v sedemdnevnem obdobju, izračunanem kot povprečje v referenčnem 
obdobju iz točke 2 člena 16 Direktive 93/104, pri čemer pa lahko delavec poda svoje 
soglasje za opravljanje dela v trajanju nad 48 ur tedensko. 

80 V zvezi s tem je Sodišče v točki 73 zgoraj navedene sodbe Simap že razsodilo, da, kot 
izhaja iz njenega besedila, člen 18(1)(b)(i), prva alinea, Direktive 93/104, zahteva 
posamično soglasje delavca. 

81 V točki 74 iste sodbe je Sodišče iz tega sklepalo, da izraženo soglasje sindikata v 
okviru kolektivne pogodbe ali kolektivnega sporazuma ni enakovredno tistemu, ki ga 
poda delavec sam, kot je določeno v zgoraj navedenem členu 18(1)(b)(i), prva alinea. 

82 Ta razlaga izhaja iz cilja Direktive 93/104, ki želi zagotoviti učinkovito zaščito varstva 
in zdravja delavcev, s tem da jim zagotavlja, da so dejansko deležni maksimalne 
omejitve tedenskega delovnega časa in minimalnih obdobij počitka. Vsako 
odstopanje od teh minimalnih zahtev mora zato vključevati vsa nujna zagotovila, 
da bi zadevni delavec, če se odpove socialni pravici, ki mu je bila z navedeno 
direktivo neposredno podeljena, to storil svobodno in ob polnem poznavanju 
zadeve. Te zahteve so toliko bolj pomembne, ker je treba delavca šteti za šibkejšo 
stranko pri pogodbi o zaposlitvi, tako da je nujno preprečiti, da bi delodajalec 
razpolagal z možnostjo izigranja sopogodbenikove volje ali da bi mu omejil njegove 
pravice, ne da bi slednji glede tega izrecno izrazil svoje soglasje. 

83 Te ugotovitve so prav tako upoštevne v primeru, na katerega se nanaša drugo 
vprašanje. 
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84 Iz tega izhaja, da m o r a biti za veljaven ods top od maksimalnega tedenskega 
delovnega časa, določenega v členu 6 Direktive 93/104, ki je 48 ur, soglasje delavca 
n e le posamično, temveč tud i izrecno in svobodno izraženo. 

85 Ti pogoji niso izpolnjeni, kadar se pogodba o zaposlitvi zadevnega delavca omeji n a 
sklicevanje n a kolektivno pogodbo, ki dovoljuje preseganje maks imalnega teden
skega delovnega časa. Dejansko nikakor ni nujno, da se je ob sklenitvi pogodbe 
zadevni delavec zavedal omejitve pravic, ki m u jih daje Direktiva 93/104. 

86 N a drugo vprašanje je torej t reba odgovoriti, da je treba člen 18(1)(b)(i), prva alinea, 
Direktive 93/104 razlagati tako, da se za veljavno prekoračitev maksimalnega 
tedenskega delovnega časa 48 ur, kot je določen v členu 6 Direktive, zahteva izrecno 
in svobodno izraženo soglasje, ki ga p o d a vsak delavec posamično. Z a ta n a m e n ni 
dovolj, da se pogodba zadevnega delavca o zaposlitvi sklicuje n a kolektivno pogodbo, 
ki o m o g o č a tako prekoračitev. 

Tretje vprašanje 

87 S tretjim vprašanjem predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali se lahko ob 
nepravi lnem p r e n o s u Direktive 93/104 njen člen 6, točko 2, razlaga, kot da ima 
neposreden učinek. 

88 Kot izhaja tako iz besedila kot iz njegovega sobesedila, t o vprašanje vsebuje dva 
vidika, o d kater ih se prvi nanaša n a razlago člena 6, točke 2, Direktive 93/104, da bi 
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predložitvenemu sodišču omogočil, da se izreče o združljivosti upoštevnih pravil 
nacionalnega prava z zahtevami prava Skupnosti, medtem ko se drugi vidik 
vprašanja nanaša na to, ali ta določba, kadar je zadevna država članica navedeno 
določbo v notranje pravo prenesla nepravilno, izpolnjuje pogoje, da bi se posameznik 
lahko skliceval nanjo pred nacionalnimi sodišči v okoliščinah, kot so podane v 
postopku v glavni stvari. 

89 Torej je treba ta dva vidika obravnavati zaporedno. 

Obseg člena 6, točka 2, Direktive 93/104 

9 0 Najprej je treba opozoriti, da člen 6, točka 2, Direktive 93/104 države članice 
obvezuje, da sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da v skladu s potrebo 
po zaščiti varnosti in zdravja delavcev povprečni delovni čas za vsako sedemdnevno 
obdobje ne presega 48 ur vključno z nadurami. 

91 Iz člena 118 A pogodbe, ki je pravna podlaga Direktive 93/104, iz prve, četrte, sedme 
in osme uvodne izjave te direktive, iz Listine Skupnosti o temeljnih socialnih 
pravicah delavcev, sprejete med zasedanjem Evropskega Sveta v Strasbourgu 
9. decembra 1989, na katere odstavka 8 in 19, prvi pododstavek, se sklicuje četrta 
uvodna izjava navedene direktive, ter iz besedila njenega člena 1(1) izhaja, da je njen 
cilj določiti minimalne zahteve, namenjene izboljšanju življenjskih in delovnih 
pogojev delavcev z zbliževanjem nacionalnih določb o trajanju delovnega časa. 
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N a m e n tega usklajevanja na ravni Skupnosti na področju ureditve delovnega časa je 
zagotoviti boljšo zaščito varstva in zdravja delavcev s tem, da uživajo minimalno 
obdobje počitka - zlasti dnevnega in tedenskega - ter pr imerna obdobja odmorov 
(glej zgoraj navedeno sodbo Jaeger, točke od 45 do 47). 

92 Tudi Direktiva 93/104 še posebej v členu 6(2) nalaga zgornjo mejo 48 ur za 
povprečno trajanje delovnega tedna, kar je maksimalna omejitev, glede katere je 
izrecno določeno, da vključuje nadure. 

93 V t e m okviru je Sodišče že razsodilo, da je t reba s ta lno pripravl jenost 
(„Bereitschaftsdienst"), ki jo delavec izvaja tako, da je fizično prisoten na kraju, ki 
ga določi njegov delodajalec, v celoti presojati, kot da gre za obdobja dela v smislu 
Direktive 93/104, neodvisno od okoliščine, da med to pripravljenostjo zadevna oseba 
poklicne dejavnosti dejansko ne izvaja neprekinjeno (glej zgoraj navedeno sodbo 
Jaeger, točke 71, 75 in 103). 

94 E n a k o m o r a veljati za obdobja dežurs tva („Arbeitsbereitschaft"), ki j ih zagotavljajo 
reševalci v okviru reševalne službe, ki n u j n o zajemajo bolj ali m a n j o b s e ž n e faze brez 
dejavnosti m e d urgentnimi intervencijami. 

95 Ta obdobja dežurstva se morajo zato v celoti upoštevati ob določitvi maksimalnega 
dnevnega in tedenskega delovnega časa. 
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96 Połeg tega se zdi, da lahko v s istemu, ki ga vzpostavlja Direktiva 93/104, čeprav njen 
člen 15 n a splošno o m o g o č a u p o r a b o ali vpeljavo nacionalnih določb, ki so bolj 
naklonjene zaščiti varstva in zdravja delavcev, države članice ali socialni partnerji 
predvidijo odstopanja s a m o od nekater ih določb, izrecno določenih v tej direktivi 
(glej zgoraj navedeno sodbo Jaeger, točka 80). 

97 Vendar pa je po eni strani člen 6 Direktive 93/104 omenjen samo v njenem 
členu 17(1), medtem ko ni sporno, da se slednja določba nanaša na dejavnosti, ki v 
ničemer niso povezane s tistimi, ki jih izvajajo reševalci, kot so tožniki v postopku v 
glavni stvari. Po drugi strani pa odstavek 2, točka 2.1(c)(iii), navedenega člena navaja 
„dejavnosti s potrebo po neprekinjenosti službe", med katerimi je tudi „služba za 
prvo pomoč", vendar ta določba določa možnosti odstopanja samo od členov 3, 4, 5, 
8 in 16 navedene direktive. 

98 Po drugi strani člen 18(1)(b)(i) Direktive 93/104 določa, da imajo države članice 
možnost, da ne uporabijo člena 6, če spoštujejo splošna načela zaščite varstva in 
zdravja delavcev in če izpolnjujejo določeno število kumulativnih pogojev, navedenih 
v prvi od teh dveh določb. Vendar pa je očitno, da Zvezna republika Nemčija ni 
izkoristila te možnosti odstopanja (glej zgoraj navedeno sodbo Jaeger, točka 85). 

99 Poleg tega iz sodne prakse Sodišča izhaja, da države članice ne morejo enostransko 
določiti obsega določb Direktive 93/104 z določitvijo kakršnihkoli pogojev ali 
omejitev za izvajanje pravice delavcev, da povprečen tedenski delovni čas ne presega 
48 ur, kot je določeno v členu 6(2) te direktive (glej v tem smislu zgoraj navedeno 
sodbo Jaeger, točki 58 in 59). Vsaka druga razlaga bi bila namreč v nasprotju z 
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njenim ciljem zagotoviti učinkovito zaščito varstva in zdravja delavcev s tem, da so 
dejansko deležni minimalnih obdobij počitka (glej zgoraj navedeno sodbo Jaeger, 
točki 70 in 92). 

100 V takih okoliščinah je treba ugotoviti, da upoštevajoč tako besedilo člena 6, točka 2, 
Direktive 93/104 kot cilj in sistematiko slednje, kar zadeva povprečen tedenski 
delovni čas, maksimalna omejitev 48 ur vključno z nadurami pomeni posebej 
pomembno pravilo socialnega prava Skupnosti, od katerega mora imeti korist vsak 
delavec, in sicer kot minimalne zahteve, namenjene zagotavljanju zaščite njegovega 
varstva in zdravja (glej po analogiji sodbo z dne 26. junija 2001 v zadevi BECTU, 
C-173/99, Recueil, str. I-4881, točki 43 in 47), tako da z zahtevami navedene določbe 
ni združljiva nacionalna ureditev, kot je zadevna v postopku v glavni stvari, ki 
vključno z dežurstvom („Arbeitsbereitschaft") dovoljuje tedenski delovni čas preko 
48 ur. 

101 Zato je treba na prvi vidik tretjega vprašanja odgovoriti, da je treba člen 6, točka 2, 
Direktive 93/104 razlagati tako, da v okoliščinah, kakršne so v postopku v glavni 
stvari, nasprotuje ureditvi države članice, ki ima glede dežurstva („Arbeitsbereit
schaft"), ki ga zagotavljajo reševalci v okviru službe urgentné medicinske pomoči 
organizacije, kot je Deutsches Rotes Kreuz, tak učinek, da v obravnavanem primeru 
na podlagi kolektivne pogodbe ali na njej temelječe pogodbe na ravni podjetja 
dovoljuje preseganje maksimalnega tedenskega delovnega časa 48 ur, določenega s 
to določbo. 

Neposredni učinek člena 6, točka 2, Direktive 93/104, in posledice, ki iz tega izhajajo 
za zadeve v postopku v glavni stvari 

102 Ker se v okoliščinah, kot so te v postopku v glavni stvari, upoštevna nacionalna 
ureditev, kar zadeva maksimalni tedenski delovni čas, ne zdi v skladu z zahtevami iz 
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Direktive 93/104, je treba še preizkusiti, ali člen 6(2) izpolnjuje pogoje, da bi imel 
neposredni učinek. 

103 Glede tega iz ustaljene sodne prakse Sodišča izhaja, da se posamezniki lahko v vseh 
primerih, ko se določbe direktive z vidika njihove vsebine izkažejo za nepogojne in 
dovolj natančne, nanje sklicujejo pred nacionalnimi sodišči zoper državo, bodisi 
kadar ta ni pravočasno prenesla direktive v nacionalno pravo bodisi kadar je 
direktivo prenesla nepravilno (glej zlasti sodbi z dne 19. novembra 1991 v zadevi 
Francovich in drugi, C-6/90 in C-9/90, Recueil, str. I-5357, točka 11, in z dne 
11. julija 2002 v zadevi Marks & Spencer, C-62/00, Recueil, str. I-6325, točka 25). 

1 0 4 Vendar pa člen 6, točka 2, Direktive 93/104 izpolnjuje merila, ker državam članicam 
z nedvoumnim besedilom nalaga natančno obligacijo rezultata, ki ni odvisna od 
nikakršnega pogoja, kar zadeva uporabo pravila, ki ga navaja in ki določa zgornjo 
mejo 48 ur vključno z nadurami, kar zadeva povprečni tedenski delovni čas. 

1 0 5 Čeprav Direktiva 93/104 državam članicam prepušča določeno polje proste presoje 
pri sprejemanju podrobnih predpisov za njeno izvajanje, kar zadeva zlasti referenčno 
obdobje, ki ga je treba določiti za namene uporabe njenega člena 6, in čeprav jim 
poleg tega dopušča, da predvidijo odstopanja od določb tega člena, te okoliščine ne 
posegajo v natančnost in nepogojnost točke 2 omenjenega člena. V bistvu iz besedila 
člena 17(4) te direktive izhaja, prvič, da referenčno obdobje v nobenem primeru ne 
sme presegati dvanajst mesecev, in drugič, da je možnost držav članic, da ne 
uporabijo člena 6, podrejena spoštovanju vseh pogojev, navedenih v členu 18(l)(b)(i) 
navedene direktive. Torej je mogoče določiti minimalno zaščito, ki se mora v vsakem 
primeru izvajati (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Simap, točki 68 in 69). 
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106 Zato člen 6, točka 2, Direktive 93/104, izpolnjuje vse zahtevane pogoje za neposredni 
učinek. 

107 Treba pa je še določiti pravne posledice, ki jih mora iz te razlage v okoliščinah, 
kakršne so te iz postopka v glavni stvari, ki poteka med posamezniki, izpeljati 
nacionalno sodišče. 

108 V zvezi s tem je ustaljena sodna praksa Sodišča, da direktiva sama za posameznika ne 
more ustvarjati obveznosti in da se torej nanjo kot tako proti njemu ni mogoče 
sklicevati (glej zlasti sodbe z dne 26. februarja 1986 v zadevi Marshall, 152/84, 
Recueil, str. 723, točka 48; z dne 14. julija 1994 v zadevi Faccini Dori, C-91/92, 
Recueil, str. I-3325, točka 20, in z dne 7. januarja 2004 v zadevi Wells, C-201/02, 
Recueil, str. I-723, točka 56). 

109 Iz tega izhaja, da celo jasne, natančne in nepogojne določbe direktive, ki 
posameznikom daje pravice ali jim nalaga obveznosti, kot take ni mogoče uporabiti 
v okviru spora, ki poteka izključno med posamezniki. 

no Vendarle iz prav tako ustaljene sodne prakse od sodbe z dne 10. aprila 1984 v zadevi 
Von Colson in Kamann (14/83, Recueil, str. 1891, točka 26) dalje izhaja, da je 
obveznost držav članic, ki izvira iz direktive, in sicer, da dosežejo v njej določen 
rezultat, ter njihova naloga na podlagi člena 10 ES, da sprejmejo vse splošne ali 
lastne posebne ukrepe za zagotovitev izpolnjevanja te obveznosti, zavezujoča za vse 
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veje oblasti države članice, vključno s sodno v okviru njenih pristojnosti (glej zlasti 
sodbo z dne 13. novembra 1990 v zadevi Marleasing, C-106/89, Recueil, str. I-4135, 
točka 8; zgoraj navedeno sodbo Faccini Dori, točka 26; sodbi z dne 18. decembra 
1997 v zadevi Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, Recueil, str. I-7411, točka 
40, in z dne 25. februarja 1999 v zadevi Carbonari in drugi, C-131/97, Recueil, 
str. I-1103, točka 48). 

111 V bistvu so zlasti nacionalna sodišča tista, ki morajo zagotoviti sodno varstvo, ki za 
zadevne osebe izhaja iz določb prava Skupnosti, in njegov polni učinek. 

112 To velja toliko bolj, kadar nacionalno sodišče odloča o sporu glede uporabe 
nacionalnih določb, ki so bile, kot v obravnavanem primeru, sprejete posebej z 
namenom prenosa direktive, katere namen je, da posameznikom podeljuje pravice. 
Navedeno sodišče mora glede na člen 249, tretji odstavek, ES, domnevati, da je 
država članica, ko je izkoristila polje proste presoje, ki ga ima na podlagi te določbe, 
imela namen v celoti izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz obravnavane direktive 
(glej sodbo z dne 16. decembra 1993 v zadevi Wagner Miret, C-334/92, Recueil, 
str. I-6911, točka 20). 

113 Nacionalno sodišče mora prav tako ob uporabi nacionalnega prava in zlasti določb 
posebne ureditve, sprejete z namenom izvajanja zahtev iz direktive, nacionalno 
pravo povsod, kjer je to mogoče, razlagati ob upoštevanju besedila in cilja zadevne 
direktive, da bi doseglo rezultat, ki ga slednja zasleduje, in se mora zato ravnati v 
skladu s členom 249, tretji odstavek, ES (glej v tem smislu zlasti zgoraj navedene 
sodbe Von Colson in Kamann, točka 26; Marleasing, točka 8, in Faccini Dori, točka 
26; glej tudi sodbe z dne 23. februarja 1999 v zadevi BMW, C-63/97, Recueil, 
str. I-905, točka 22; z dne 27. junija 2000 v zadevi Ocèano Grupo Editorial in Salvat 
Editores, od C-240/98 do C-244/98, Recueil, str. I-4941, točka 30, in z dne 
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23. oktobra 2003 v zadevi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, 
str. I-12537, točka 21). 

114 Zahteva po razlagi, ki je v skladu z nacionalnim pravom, je nujni sestavni del sistema 
pogodbe s tem, da nacionalnemu sodišču omogoča, da v okviru svojih pristojnosti 
zagotavlja polni učinek prava Skupnosti, kadar odloča o sporu, ki poteka pred njim 
(glej v tem smislu sodbo z dne 15. maja 2003 v zadevi Mau, C-160/01, Recueil, 
str. I-4791, točka 34). 

115 Čeprav tako s pravom Skupnosti naloženo načelo razlage, ki je skladna z 
nacionalnim pravom, v prvi vrsti zadeva nacionalne določbe, sprejete za prenos 
zadevne direktive, se vendarle ne omejuje na razlago teh določb, temveč zahteva, da 
nacionalno sodišče upošteva vse nacionalno pravo, da bi presodilo, v kakšnem 
obsegu se slednje lahko uporabi, ne da bi privedlo do rezultata, ki je v nasprotju s 
tistim, ki ga zasleduje direktiva (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Carbonari 
in drugi, točki 49 in 50). 

116 Tako mora sodišče, če nacionalno pravo z uporabo postopkov razlage, ki jih 
priznava, v nekaterih okoliščinah omogoča razlago določbe notranjega prava tako, da 
ne pride do konflikta z drugo normo notranjega prava ali da se v ta namen zmanjša 
obseg te določbe z njeno uporabo le, če je združljiva z navedeno normo, uporabiti 
iste postopke z namenom skušati doseči rezultat, ki ga zasleduje direktiva. 

117 V zadevnem primeru mora torej predložitveno sodišče, ki odloča o zadevah, kot so 
te v postopku v glavni stvari, ki spadajo v področje uporabe Direktive 93/104 in 
katerih nastanek dejstev sega v čas po izteku roka za prenos direktive, kadar uporabi 
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določbe nacionalnega prava, namenjene posebej za prenos te direktive, slednje 
vedno, ko je to mogoče, razlagati tako, da se lahko uporabijo v skladu s cilji direktive 
(glej v tem smislu sodbo z dne 13. julija 2000 v zadevi Centrosteel, C-456/98, 
Recueil, str. I-6007, točki 16 in 17). 

118 V obravnavanem primeru načelo skladne razlage torej zahteva, naj predložitveno 
sodišče stori vse, kar spada v njegovo pristojnost, da z upoštevanjem vseh predpisov 
nacionalnega prava zagotovi polni učinek Direktive 93/104, da bi preprečilo 
preseganje maksimalnega tedenskega delovnega časa, ki je določen v členu 6, 
točka 2, te direktive (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Marleasing, točki 7 in 
13). 

119 Zato je treba ugotoviti, da mora nacionalno sodišče, ki odloča v sporu, ki poteka 
zgolj med posamezniki, kadar uporabi določbe nacionalnega prava, sprejete z 
namenom prenosa obveznosti, določenih z direktivo, upoštevati vse predpise 
nacionalnega prava in jih v največji možni meri razlagati ob upoštevanju besedila in 
cilja te direktive, da bi prišlo do rešitve, ki je v skladu s ciljem, ki ga slednja zasleduje. 
V postopkih v glavni stvari mora torej predložitveno sodišče storiti vse, kar je v 
njegovi pristojnosti, da prepreči preseganje maksimalnega tedenskega delovnega 
časa, ki je na podlagi člena 6, točka 2, Direktive 93/104, določen na 48 ur. 

120 Na podlagi vseh zgoraj navedenih razlogov je treba na tretje vprašanje odgovoriti: 

— člen 6, točko 2, Direktive 93/104 je treba razlagati tako, da v okoliščinah, 
kakršne so v postopku v glavni stvari, nasprotuje ureditvi države članice, kar 
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zadeva dežurstvo („Arbeitsbereitschaft"), ki ga zagotavljajo reševalci v okviru 
službe urgentné medicinske pomoči organizacije, kot je Deutsches Rotes Kreuz, 
katere učinek je ta, da glede na okoliščine primera na podlagi kolektivne 
pogodbe ali pogodbe na ravni podjetja, ki temelji na taki pogodbi, omogoča 
preseganje maksimalnega tedenskega delovnega časa 48 ur, ki ga določa ta 
določba; 

— navedena določba izpolnjuje vse zahtevane pogoje za neposredni učinek; 

— ob odločanju o sporu, ki poteka zgolj med posamezniki, mora nacionalno 
sodišče, kadar uporabi določbe nacionalnega prava, sprejete za namen prenosa 
obveznosti, določenih z direktivo, upoštevati vse predpise nacionalnega prava in 
jih v največji možni meri razlagati ob upoštevanju besedila in cilja te direktive, 
da bi prišlo do rešitve, ki je skladna s ciljem, ki ga slednja zasleduje. V postopkih 
v glavni stvari mora torej predložitveno sodišče storiti vse, kar je v njegovi 
pristojnosti, da prepreči preseganje maksimalnega tedenskega delovnega časa, ki 
je na podlagi člena 6, točka 2, Direktive 93/104, določen na 48 ur. 

Stroški 

121 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku 
pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev 
stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo. 
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Iz teh razlogov je Sodišče (veliki senat) razsodilo: 

1) a) Člen 2 Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju 
ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu in 
člen 1(3) Direktive Sveta 93/104/ES z dne 23. novembra 1993 o 
določenih vidikih organizacije delovnega časa je treba razlagati tako, da 
dejavnost reševalcev, ki se izvaja v okviru službe urgentne medicinske 
pomoči, kot je ta, ki je predmet obravnave v postopku v glavni stvari, 
spada v področje uporabe navedenih direktiv. 

b) Pojem „cestni promet" v smislu člena 1(3) Direktive 93/104 je treba 
razlagati tako, da ne zajema dejavnosti službe urgentne medicinske 
pomoči, čeprav vsaj deloma obsega uporabo vozila in spremstvo 
pacienta med prevozom do bolnišnice. 

2) Člen 18(1)(b)(i), prva alinea, Direktive 93/104 je treba razlagati tako, da se 
za veljavno prekoračitev maksimalnega tedenskega delovnega časa 48 ur, 
kot je določen v členu 6 Direktive, zahteva izrecno in svobodno izraženo 
soglasje, ki ga poda vsak delavec posamično. Za ta namen ni dovolj, da se 
pogodba zadevnega delavca o zaposlitvi sklicuje na kolektivno pogodbo, ki 
omogoča tako prekoračitev. 

3) — Člen 6, točko 2, Direktive 93/104 je treba razlagati tako, da v 
okoliščinah, kakršne so v postopku v glavni stvari, nasprotuje ureditvi 
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države članice, kar zadeva dežurstvo („Arbeitsbereitschaft"), ki ga 
zagotavljajo reševalci v okviru službe urgentne medicinske pomoči 
organizacije, kot je Deutsches Rotes Kreuz, katere učinek je ta, da glede 
na okoliščine primera na podlagi kolektivne pogodbe ali pogodbe na 
ravni podjetja, ki temelji na taki pogodbi, omogoča preseganje 
maksimalnega tedenskega delovnega časa 48 ur, ki ga določa ta določba; 

— navedena določba izpolnjuje vse zahtevane pogoje za neposredni 
učinek; 

— ob odločanju o sporu, ki poteka zgolj med posamezniki, mora 
nacionalno sodišče, kadar uporabi določbe nacionalnega prava, sprejete 
za namen prenosa obveznosti, določenih z direktivo, upoštevati vse 
predpise nacionalnega prava in jih v največji možni meri razlagati ob 
upoštevanju besedila in cilja te direktive, da bi prišlo do rešitve, ki je 
skladna s ciljem, ki ga slednja zasleduje. V postopkih v glavni stvari 
mora torej predložitveno sodišče storiti vse, kar je v njegovi pristojnosti, 
da prepreči preseganje maksimalnega tedenskega delovnega časa, Id je 
na podlagi člena 6, točka 2, Direktive 93/104, določen na 48 ur. 

Podpisi 
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SODBA SODIŠČA (drugi senat) 

z dne 1. decembra 2005 * 

V zadevi C-14/04, 

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, 
ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) z odločbo z dne 3. decembra 2003, ki je 
prispela na Sodišče 15. januarja 2004, v postopku 

Abdelkader Dellas, 

Confédération générale du travail, 

Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux 
CFDT, 

Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière 

proti 

Premier ministre, 

Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, 

* Jezik postopka: francoščina. 
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ob udeležbi 

Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du 
secteur sanitaire, social et médico-social, 

SODIŠČE (drugi senat), 

v sestavi C. W. A. Timmermans, predsednik senata, R. Schintgen (poročevalec), 
sodnik, R. Silva de Lapuerta, sodnica, P. Kūris in G. Arestis, sodnika, 

generalni pravobranilec: D. Ruiz-Jarabo Colomer, 
sodna tajnica: L. Hewlett, glavna administratorka, 

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 12. maja 2005, 

na podlagi pisnih stališč, ki so jih predložili: 

— za A. Dellasa A. Monod, odvetnik, 

— za Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services 
sociaux CFDT H. Masse-Dessen in G. Thouvenin, odvetnika, 
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— za Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif 
du secteur sanitaire, social et médico-social J. Barthelémy, odvetnik, 

— za francosko vlado G. de Bergues ter C . Bergeot-Nunes in A. de Maulmont, 
zastopniki, 

— za belgijsko vlado A. Goldman, zastopnik, 

— za nemško vlado W.-D. Plessing, zastopnik, 

— za nizozemsko vlado H. G. Sevenster in J. van Bakel ter D. J. M. de Grave, 
zastopniki, 

— za Komisijo Evropskih skupnosti G. Rozet in N. Yerrell, zastopnika, 

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 
12. julija 2005 

izreka naslednjo 

Sodbo 

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago Direktive Sveta 
93/104/ES z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa 
(UL 1993 L 307, str. 18). 
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2 Ta predlog je bil vložen v okviru tožbe zaradi prekoračitve pooblastil, ki jo je vložil 
A. Dellas skupaj s Confédération generale du travail, Fédération nationale des 
syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT in Fédération nationale 
de l'action sociale Force ouvrière za razveljavitev dekreta št. 2001-1384 z dne 
31. decembra 2001, ki je bil sprejet za izvedbo člena L. 212-4 code du travail 
(delovnega zakonika) in je določil razmerja med zakonskim delovnim časom in 
tistim v socialnih in zdravstveno-socialnih neprofitnih zavodih zasebnega prava 
(JORF, 3. januar 2002, str. 149). 

Pravni okvir 

Skupnostna ureditev 

3 Direktiva 93/104 je bila sprejeta na podlagi člena 118 A Pogodbe ES (člene od 117 do 
120 Pogodbe ES so nadomestili členi od 136 do 143 ES). 

4 Skladno s členom 1 z naslovom „Namen in področje" določa Direktiva 93/104 
minimalne varnostne in zdravstvene zahteve pri organizaciji delovnega časa in velja 
za vse sektorje dejavnosti, tako javne kot zasebne, razen zračnega, železniškega, 
cestnega in pomorskega prometa, prometa po celinskih vodnih poteh in jezerih, 
morskega ribolova, drugih del na morju ter dejavnosti zdravnikov na usposabljanju. 
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5 Člen 2 Direktive 93/104 pod naslovom „Definicije" določa: 

„Za namene te direktive se uporabljajo naslednje definicije: 

1. ,delovni čas' je vsak čas, v katerem delavec dela, je na voljo delodajalcu in 
opravlja svoje naloge ali dolžnosti skladno z nacionalno zakonodajo oziroma 
prakso; 

2. ,čas počitka' je vsak čas, ki ni delovni čas; 

3. ,nočni čas' je vsako obdobje, daljše od sedmih ur, kakor ga določa nacionalna 
zakonodaja, in v vsakem primeru zajema čas med polnočjo in 5. uro zjutraj; 

4. ,delavec, ki dela ponočť, je: 

a) po eni strani vsak delavec, ki v nočnem času opravi najmanj tri ure svojega 
enodnevnega delovnega časa na običajen način; 
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b) po drugi strani vsak delavec, ki bi lahko med nočnim časom opravil določen 
delež svojega letnega delovnega časa, kakor ga določi posamezna država 
članica: 

i) z nacionalno zakonodajo, po posvetovanju s socialnima partnerjema 

ali 

ii) s kolektivnimi pogodbami ali sporazumi, sklenjenimi med socialnima 
partnerjema na državni ali regionalni ravni; 

5. ,izmensko delo' je katera koli metoda organizacije dela v izmenah, pri čemer si 
delavci izmenično sledijo na istih delovnih mestih po določenem vzorcu, ki je 
lahko prekinjen ali neprekinjen, vključno s krožnim, kar ima za posledico 
nujnost, da delavci delajo ob različnih urah v določenem dnevnem ali 
tedenskem obdobju; 

6. ,izmenski delavec' je vsak delavec, čigar urnik dela vključuje izmensko delo." 

6 Oddelek II navedene direktive določa ukrepe, ki jih morajo države članice sprejeti, 
da bi bil vsak delavec deležen minimalnega dnevnega in tedenskega počitka ter 
odmora, hkrati pa ureja tudi maksimalni tedenski delovni čas. 
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7 Glede dnevnega počitka člen 3 Direktive 93/104 določa: 

„Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, ki zagotovijo vsakemu delavcu pravico 
do minimalnega dnevnega počitka 11 zaporednih ur v 24-urnem obdobju." 

8 Pod naslovom „Odmori" člen 4 zadevne direktive določa: 

„Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, ki zagotovijo vsakemu delavcu, katerega 
delovni dan je daljši od šestih ur, pravico do odmora, podrobnosti katerega, vključno 
s trajanjem in pogoji, pod katerimi je dodeljen, so določene v kolektivnih pogodbah 
ali sporazumih med socialnima partnerjema oziroma, v nasprotnem primeru, 
z nacionalno zakonodajo." 

9 Tedenski počitek je predmet člena 5 iste direktive, ki določa: 

„Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, ki zagotovijo, da ima delavec 
v sedemdnevnem obdobju pravico do minimalno 24 ur neprekinjenega počitka in 
do 11 ur dnevnega počitka iz člena 3. 

Minimalni čas počitka, omenjen v prvem pododstavku, načeloma zajema nedeljo. 
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Če objektivne, tehnične in organizacijske razmere dela to upravičujejo, se lahko 
določi minimalni čas počitka 24 ur." 

10 Glede maksimalnega tedenskega delovnega časa člen 6 Direktive 93/104 določa: 

„Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, ki zagotovijo, da skladno s potrebo po 
zaščiti varnosti in zdravja delavcev: 

1. je tedenski delovni čas omejen z zakoni, podzakonskimi in upravnimi akti ali 
s kolektivnimi pogodbami ali sporazumi med socialnima partnerjema; 

2. povprečni delovni čas za vsako sedemdnevno obdobje, vključno z nadurami, ne 
presega 48 ur." 

1 1 Členi od 8 do 13 te direktive, ki sestavljajo njen oddelek III, naštevajo ukrepe, ki jih 
morajo države članice sprejeti na področju nočnega dela, izmenskega dela in ritma 
dela. 
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12 Glede trajanja nočnega dela člen 8 Direktive 93/104 natančneje predvideva: 

„Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi se zagotovi, da: 

1. čas običajnega dela delavcev, ki delajo ponoči, v povprečju ne presega osem ur 
v katerem koli 24-urnem obdobju; 

2. delavci, ki delajo ponoči in katerih delo vključuje posebna tveganja ali težke 
fizične ali psihične obremenitve, ne delajo več kot osem ur v katerem koli 24-
urnem obdobju, v katerem opravljajo nočno delo. 

Dela, ki vključujejo zgoraj omenjene posebne nevarnosti ali težke fizične ali psihične 
obremenitve, morajo biti določena z nacionalno zakonodajo in/ali prakso ali 
kolektivnimi pogodbami ali sporazumi, sklenjenimi med socialnima partnerjema, ob 
upoštevanju posebnih učinkov in nevarnosti nočnega dela." 

13 Člen 15 Direktive 93/104 določa: 

„Ta direktiva ne vpliva na pravico držav članic, da uporabljajo ali uvajajo zakone in 
podzakonske ali upravne akte, ki so ugodnejši za zaščito varnosti in zdravja delavcev, 
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ali da olajšajo ali dopuščajo izvajanje kolektivnih pogodb ali sporazumov, sklenjenih 
med socialnima partnerjema, ki so ugodnejši za zaščito varnosti in zdravja delavcev." 

14 Kot določa besedilo člena 16 navedene direktive: 

„Države članice lahko določijo: 

1. za uporabo člena 5 (tedenski počitek) referenčno obdobje, ki ni daljše od 14 dni; 

2. za uporabo člena 6 (maksimalni tedenski delovni čas) referenčno obdobje, ki ni 
daljše od štirih mesecev. 

Plačan letni dopust, dodeljen skladno s členom 7, ter bolniški dopust se ne 
vključujeta ali ne štejeta pri izračunu povprečja; 

3. za uporabo člena 8 (dolžina nočnega dela) referenčno obdobje, določeno po 
posvetu s socialnima partnerjema ali s kolektivnimi pogodbami ali sporazumi, 
sklenjenimi med socialnima partnerjema na državni ali regionalni ravni. 
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Če minimalni tedenski počitek 24 ur, kakor ga zahteva člen 5, sovpada 
z referenčnim obdobjem, ta počitek ni vključen v izračun povprečja." 

15 Ta direktiva našteva vrsto odstopanj od več svojih temeljnih pravil, upoštevajoč 
posebnosti določenih dejavnosti, če so izpolnjeni določeni pogoji. Člen 17 Direktive 
o tem določa: 

„1. Države članice lahko, ob primernem upoštevanju splošnih načel zaščite varnosti 
in zdravja delavcev, določijo odstopanja od členov 3, 4, 5, 6, 8 ali 16, če zaradi 
posebnih značilnosti izvajane dejavnosti dolžina delovnega časa ni odmerjena in/ali 
vnaprej določena ali jo lahko določijo delavci sami, še posebno pa v primerih, ko gre 
za: 

a) vodilne kadre ali druge osebe s pooblastili za avtonomno odločanje; 

b) delavce, ki so družinski člani; ali 

c) delavce, ki službujejo pri verskih obredih v cerkvah ali verskih skupnostih. 
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2. Odstopanja se lahko določijo z zakoni, podzakonskimi in upravnimi akti ali 
s kolektivnimi pogodbami ali sporazumi, sklenjenimi med socialnima partnerjema, 
če je zadevnim delavcem dodeljen ustrezen nadomestni počitek ali če se v izjemnih 
primerih, ko takšnega nadomestnega počitka ni možno dodeliti iz objektivnih 
razlogov, zadevnim delavcem dodeli ustrezna zaščita: 

2.1 od členov 3, 4, 5, 8, in 16: 

[...] 

c) v primerih dejavnosti, kjer sta mesti zaposlitve in bivališča delavca oddaljeni 
ali ko sta med seboj oddaljeni različni mesti zaposlitve delavca; 

i) službah v zvezi s sprejemom, zdravljenjem oziroma nego v bolnišnicah ali 
podobnih ustanovah, domovih in zaporih; 

[...] 

3. Dopustna so odstopanja od členov 3, 4, 5, 8, in 16, ki so opredeljena bodisi 
s kolektivnimi pogodbami ali sporazumi, sklenjenimi med socialnima partnerjema 
na državni ali regionalni ravni, bodisi, skladno s predpisi, ki jih določajo socialni 
partnerji, s kolektivnimi pogodbami ali sporazumi, sklenjenimi med socialnima 
partnerjema na nižji ravni. 

[...] 
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Odstopanja, ki jih določata prvi in drugi pododstavek, so dovoljena pod pogojem, da 
je zadevnim delavcem dodeljen ustrezen nadomestni počitek ali pa se v izjemnih 
primerih, ko takšnega nadomestnega počitka ni mogoče dodeliti iz objektivnih 
razlogov, zadevnim delavcem dodeli ustrezna zaščita. 

[...] 

4. Možnost odstopanja od točke 2 člena 16, določena v odstavku 2, točki 2.1 in 2.2 
ter odstavku 3 tega člena, ne sme imeti za posledico referenčnega obdobja, ki je 
daljše od šestih mesecev. 

Vendar imajo države članice skladno s splošnimi načeli zaščite varnosti in zdravja 
delavcev možnost, da iz objektivnih ali tehničnih razlogov ali razlogov, povezanih 
z organizacijo dela, kolektivnimi pogodbami ali sporazumi, sklenjenimi med 
socialnima partnerjema, določijo referenčna obdobja, ki v nobenem primeru ne 
presegajo dvanajst mesecev. 

[...]“ 

16 Člen 18 Direktive 93/104 določa: 

„1. a) Države članice sprejmejo zakone, podzakonske in upravne akte, potrebne za 
uskladitev s to direktivo, do 23. novembra 1996 ali do takrat zagotovijo, da 
socialna partnerja izvajata potrebne ukrepe na podlagi sporazumov, s tem da 
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so države članice zavezane sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi bodo 
lahko vedno zagotovile, da se določbe iz te direktive upoštevajo. 

b) i) Vendar ima država članica možnost, da ne uporablja člena 6, pri čemer 
spoštuje splošna načela zaščite varnosti in zdravja delavcev in sprejme 
ukrepe potrebne za zagotovitev, da: 

— noben delodajalec od delavca ne zahteva, da dela več kot 48 ur 
v sedemdnevnem obdobju, izračunanem kot povprečje v referenčnem 
obdobju iz točke 2 člena 16, razen če prej pridobi delavčevo soglasje za 
takšno delo, 

— nobenega delavca, ki ne soglaša s takšnim delom, delodajalec ne 
oškoduje, 

— delodajalec sproti vodi evidenco vseh delavcev, ki opravljajo takšno 
delo, 

— se evidence predložijo pristojnim organom, ki lahko iz razlogov, 
povezanih z varnostjo in/ali zdravjem delavcev, prepovejo ali omejijo 
možnost preseganja največjega števila tedenskih delovnih ur, 
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— delodajalec predloži pristojnim organom na njihovo zahtevo podatke 
o primerih, v katerih so delavci soglašali z delom, ki presega 48 ur 
v sedemdnevnem obdobju, izračunanem kot povprečje v referenčnem 
obdobju iz točke 2 člena 16. 

[...]“ 

Nacionalna ureditev 

17 V Franciji zakonski delovni čas zaposlenih ureja code du travail (delovni zakonik), 
katerega za obravnavano zadevo upoštevne določbe je uvedel loi n° 2000-37, relative 
à la réduction négociée du temps de travail (zakon št. 2000-37 z dne 19. januarja 
o dogovorjenem skrajšanju delovnega časa) (JORF z dne 20. januarja 2000, str. 975). 
Člen L. 212-1, prvi pododstavek, tega zakonika določa: 

„V zavodih ali poklicih, ki so našteti v členu L. 200-1, pa tudi v obrtnih delavnicah, 
zadrugah in njihovih podružnicah, se zakonski efektivni delovni čas določi na 
petintrideset ur na teden." 

18 Drugi pododstavek tega člena natančneje določa; 

„Za te zavode in poklice efektivni dnevni delovni čas na zaposlenega ne sme 
presegati deset ur, razen ob odstopanjih pod pogoji, ki jih določa dekret." 
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19 Člen L. 212-2, prvi in drugi pododstavek, delovnega zakonika določa: 

„Dekreti, sprejeti na conseil des ministres (svetu ministrov), določajo način uporabe 
člena L. 212-1 za vse panoge dejavnosti ali poklice ali pa samo za posamezno panogo 
ali poklic. Dekreti določijo predvsem ureditev in razdelitev ur dela, obdobij počitka, 
pogoje, pod katerimi je mogoče uporabljati obdobja pripravljenosti, trajna ali 
začasna odstopanja od splošne ureditve, ki se uporabljajo za določene primere in za 
določena delovna mesta, način nadomeščanja izgubljenega delovnega časa in ukrepe 
za nadzor nad izvajanjem teh različnih določb. 

Ti dekreti se sprejmejo in spreminjajo po posvetovanju z zainteresiranimi 
organizacijami delodajalcev in zaposlenih ter glede na rezultate pogajanj med njimi, 
če se taka pogajanja zgodijo." 

20 Člen L. 212-4, prvi in drugi pododstavek, istega zakonika določa: 

„Efektivni delovni čas je tisti čas, v katerem je zaposleni na voljo delodajalcu in se 
mora podrediti njegovim navodilom, ne da bi lahko prosto opravljal svoje osebne 
opravke. 

Čas, potreben za prehrano, in čas odmorov se vštevata v efektivni delovni čas, kadar 
so izpolnjena merila, določena v prvem pododstavku. Tudi če se ne štejeta za delovni 
čas, se lahko na podlagi kolektivne pogodbe ali pogodbe o zaposlitvi zanju določi 
plačilo." 
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21 Člen L. 212-4, peti pododstavek, delovnega zakonika določa: 

„Delovni čas, ki ustreza zakonskemu delovnemu času, se lahko z dekretom, 
sprejetim po sklenitvi kolektivne pogodbe ali panožnega sporazuma, ali z dekretom, 
ki ga sprejme Conseil d'État, določi za določene poklice in delovna mesta tako, da 
vključuje obdobja nedejavnosti. Za ta obdobja se izplačuje plačilo v skladu z običaji, 
kolektivnimi pogodbami ali kolektivnimi sporazumi." 

22 V skladu z besedilom člena L. 212-4 bis, prvi pododstavek, tega zakonika velja: 

„Obdobje pripravljenosti je obdobje, v katerem je zaposleni, ne da bi bil stalno in 
neposredno na voljo delodajalcu, zavezan zadrževati se na svojem prebivališču ali 
v njegovi bližini, da bi lahko opravil delo za podjetje, s tem da se trajanje takega dela 
všteva v efektivni delovni čas. [...]“ 

23 Člen L. 212-7, drugi pododstavek, tega zakonika določa: 

„Tedenski delovni čas, ki se računa v obdobju katerih koli zaporednih dvanajstih 
tednov, ne sme preseči štiriinštirideset ur. [...] V posameznem tednu delovni čas ne 
sme preseči oseminštirideset ur." 
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24 Člen L. 220-1, prvi pododstavek, delovnega zakonika določa: 

„Vsak zaposleni je deležen dnevnega počitka najmanj enajst zaporednih ur." 

25 Člen L. 221-4, prvi pododstavek, zadevnega zakonika določa: 

„Tedenski počitek mora trajati najmanj štiriindvajset zaporednih ur, ki jim je treba 
dodati še zaporedne ure dnevnega počitka, predvidenega v členu L. 220-1." 

26 Členi od 1 do 3 dekreta št. 2001-1384 določajo: 

„Člen 1 

Določbe tega dekreta se uporabljajo: 

a) v neprofitnih zasebnih zavodih, ki nudijo nastanitev, na katere se nanašajo točke 
1, 2, 4, 5 in 8 člena L. 312-1 code de l'action sociale et des familles (zakonik 
o socialnem varstvu in družini); 
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b) za delovna mesta za polni delovni čas za osebje v izobraževanju, medicinske 
sestre ali bolniške strežnice ali za osebje z isto stopnjo izobrazbe, ki nadomešča 
to osebje, katerih nosilci zagotavljajo nočni nadzor v dežurnih sobah znotraj 
zavodov. 

Člen 2 

Za izračun zakonskega delovnega časa v zavodih in za delovna mesta, našteta v členu 
1 tega dekreta, se vsako obdobje nočnega nadzora v dežurni sobi obračunava kot tri 
ure efektivnega delovnega časa za prvih devet ur in kot pol ure za vsako uro po prvih 
devetih urah. 

Člen 3 

Obdobje navzočnosti v dežurni sobi traja od leganja k spanju do prebujanja tam 
nameščenih oseb, kot sta določena v hišnem redu, vendar ne sme presegati dvanajst 
ur." 

27 Po mnenju Conseil d'État so pravna podlaga dekreta št. 2001-1384 določbe zadnjega 
pododstavka člena L. 212-4 delovnega zakonika, s katerim je zakonodajalec želel 
določiti pravila pristojnosti in posebnega postopka za ustanovitev sistema 
ekvivalence zakonskega delovnega časa in s tem odstopiti od splošnih pravil, 
predvidenih v členu L. 212-2 istega zakonika. 
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Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje 

28 Iz spisa, ki ga je Sodišču predložilo predložitveno sodišče, izhaja, da je A. Dellasa, 
specialnega pedagoga v zavodu, ki v internatno oskrbo sprejema invalidno mladino 
ali odrasle osebe, delodajalec odpustil zaradi razhajanj med njima predvsem glede 
pojma efektivnega dela in plačila, ki ga je treba izplačati za ure nočnega dela, ki so ga 
vzgojitelji zavoda opravljali v dežurni sobi, in za zdravstveno-socialne storitve za 
invalidne osebe in osebe s posebnimi potrebami. 

29 V začetku leta 2002 je A. Delias skupaj s Confédération generale du travail, 
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux 
CFDT in Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière, ki so sindikalne 
organizacije, vložil na Conseil d'État tožbo za razveljavitev dekreta š t 2001-1384 
zaradi prekoračitve pooblastil 

30 Conseil d'État je odločil, da združi te zadeve, in je ugodil zahtevi za intervencijo 
Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du 
secteur sanitaire, social et médico-social na strani Premier ministre (premierja) in 
ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité (ministra za socialne 
zadeve, delo in solidarnost), ki sta toženi stranki v postopku v glavni stvari. 

31 Tožeče stranke v glavni stvari so v podporo tožbam navedle več razlogov za 
izpodbijanje zakonitosti dekreta š t 2001-1384. Predvsem navajajo, da sistem 
ekvivalence zakonskega delovnega časa, ki ga je uvedel ta dekret, ni združljiv 
s cilji Direktive 93/104 in s pravili te direktive glede definicije delovnega časa, 
določanja časa za odmor, maksimalnega tedenskega delovnega časa in maksimalne 
dnevne dolžine nočnega dela. 
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32 Iz predložitvene odločbe izhaja, da je vsebina urne ekvivalence, ki določa za odnos 
med urami prisotnosti in efektivno štetimi urami dela razmerje 3 proti 1 za prvih 
devet ur in nato 2 proti 1 za naslednje ure, ki se uporablja za zaposlene, na katere se 
nanaša zadevni dekret, le glede storitev nočnega nadzora, med katerimi osebje ni 
stalno zahtevano, ustvariti poseben način obračunavanja efektivnega dela v smislu 
člena L. 212-4 delovnega zakonika za namene presoje pravil, ki se nanašajo na plačila 
in nadure, da bi se upoštevala nestalna narava dejavnosti, ki med zadevnimi urami 
vsebuje obdobja nedejavnosti. 

33 Po mnenju Conseil d'État ta sistem ekvivalence zakonskega delovnega časa ni sam 
po sebi nezdružljiv z Direktivo 93/104, kot jo interpretira Sodišče, če, v nasprotju 
z zadevama, ki sta bili podlaga za sodbi z dne 3. oktobra 2000 v zadevi Simap 
(C-303/98, Recueil, str. I-7963) in z dne 9. septembra 2003 v zadevi Jaeger 
(C-151/02, Recueil, str. I-8389), niti ne izenačuje obdobij nedejavnosti v okviru 
dežurstva, med katerim morajo delavci biti prisotni na kraju dela, z odmori niti ne 
otežuje tega, da bi se ure, ki se obračunavajo na poseben način v okviru tega sistema 
ekvivalence, v celoti obravnavale kot efektivni delovni čas, zato da se upošteva, da 
delodajalci spoštujejo svoje obveznosti glede počitkov in odmorov. 

34 Kljub temu sistem ekvivalence, ki ga je uvedla francoska ureditev, predvideva, da se 
obdobja nočnega nadzora v dežurnih sobah obračunavajo na poseben način kot 
efektivni delovni čas, da bi se upoštevala manjša intenzivnost dela, opravljenega 
v tem obdobju, hkrati pa je pravni okvir strožji od tistega, ki ga predvideva pravo 
Skupnosti predvsem glede maksimalnega tedenskega delovnega časa, ki je 
v povprečju 44 ur na teden v dvanajstih tednih na podlagi delovnega zakonika 
v primerjavi z 48 urami v zaporednih štirih mesecih pri uporabi Direktive 93/104. 
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35 Conseil d'État je po ugotovitvi, da v teh okoliščinah odločitev v zadevi, ki je pred 
njim, zahteva razlago prava Skupnosti, prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno 
odločanje predloži ti vprašanji: 

„ 1 . Ali je treba, upoštevajoč namen Direktive 93/104 [...], ki je v besedilu [...] 
njenega člena 1, [odstavek 1,] določiti minimalne varnostne in zdravstvene 
zahteve pri organizaciji delovnega časa, opredelitev delovnega časa, ki jo določa, 
obravnavati, kot da se uporablja samo za mejne vrednosti Skupnosti, ki jih 
določa sama, ali kot da se uporablja splošno in zajema tudi mejne vrednosti, ki 
jih določa nacionalno pravo, zlasti za zagotovitev prenosa te direktive, čeprav so 
te lahko, kot je to primer za Francijo in v skrbi za zaščito zaposlenih, določene 
na stopnji, ki je bolj zaščitniška kot tista v Direktivi? 

2. V kakšnih okoliščinah je mogoče presojati sistem povsem sorazmerne 
ekvivalence, ki upošteva vse ure prisotnosti tako, da uporablja mehanizem 
ponderiranja, ki izhaja iz manjše intenzivnosti opravljenega dela med obdobji 
nedejavnosti, kot skladnega s cilji Direktive 93/104 [...]?“ 

Vprašanji za predhodno odločanje 

36 Predložitveno sodišče s tema vprašanjema, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu 
sprašuje, ali je treba Direktivo 93/104 razumeti tako, da nasprotuje ureditvi države 
članice, ki za obdobja dežurstev, ki jih delavci v nekaterih socialnih in zdravstveno-
socialnih zavodih opravijo v skladu z režimom fizične prisotnosti na samem kraju 
opravljanja dela, za potrebe obračunavanja efektivnega delovnega časa predvideva 
sistem ekvivalence, kot se obravnava v postopku v glavni stvari, če nacionalno pravo 
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določi, predvsem za maksimalni tedenski delovni čas, mejno vrednost, ki je za 
delavca ugodnejša kot tista, ki jo predpisuje zadevna direktiva. 

37 Tako v predložitveni odločbi kot v večini Sodišču predloženih stališč je bil omenjen 
učinek, ki ga tak sistem ekvivalence lahko ima ne samo na urnik dela teh zaposlenih, 
ampak tudi na višino plačil, ki jih ti prejmejo. 

38 Vendar je treba glede tega takoj razložiti, da se, kot izhaja tako iz namena kot 
iz besedila določb Direktive 93/104, ta ne uporablja za plače delavcev. 

39 Sicer pa taka razlaga zdaj nedvoumno izhaja iz člena 137, odstavek 6, ES, po katerem 
se minimalne zahteve, ki jih Svet Evropske unije lahko sprejme v obliki direktiv in ki 
so namenjene predvsem, tako kot v postopku v glavni stvari, zagotavljanju zaščite 
zdravja in varnosti delavcev, ne uporabljajo za plače. 

40 Nasprotno pa je treba glede učinka sistema ekvivalence na delovni čas in odmore 
zadevnih delavcev, kot je obravnavan v postopku v glavni stvari, poudariti, da izhaja 
iz člena 118 A Pogodbe, ki je pravna podlaga Direktive 93/114, in iz prve, četrte, 
sedme in osme uvodne izjave te direktive, iz Listine Skupnosti o temeljnih socialnih 
pravicah delavcev, sprejete na zasedanju Evropskega sveta v Strasbourgu 9. decembra 
1989, katere odstavka 8 in 19, prvi pododstavek, sta povzeta v četrti uvodni izjavi 
zadevne direktive, pa tudi iz člena 1, odstavek 1, te direktive, da je namen Direktive 
določiti minimalne zahteve, namenjene izboljšanju življenjskih razmer in razmer 
dela za delavce s približevanjem nacionalnih ureditev, ki se nanašajo predvsem na 
delovni čas (glej sodbo z dne 26. junija 2001 v zadevi BECTU, C-173/99, Recueil, 
str. I-4881, točka 37; zgoraj omenjeno sodbo Jaeger, točki 45 in 47, ter sodbo z dne 
5. oktobra 2004 v združenih zadevah Pfeiffer in drugi, od C-397/01 do C-403/01, 
Recueil, str. I-8835, točka 91). 
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4 1 Na podlagi teh določb je usklajevanje na ravni Skupnosti na področju organiziranja 
delovnega časa namenjeno zagotavljanju zaščite varnosti in zdravja delavcev, s tem 
da jim podeljuje pravico do minimalnih obdobij počitka, predvsem dnevnega in 
tedenskega, in do obdobij primernega odmora ter da določa mejno vrednost 48 ur za 
povprečno trajanje delovnega tedna, kar je zgornja meja, za katero je izrecno 
določeno, da vključuje nadure (glej zgoraj omenjene sodbe Simap, točka 49; BECTU, 
točka 38; Jaeger, točka 46; Pfeiffer in drugi, točka 92, in sodbo z dne 12. oktobra 2004 
v zadevi Wippel, C-313/02, Recueil, str. I-9483, točka 47). 

42 Določneje je bilo glede pojma „delovni čas" v smislu Direktive 93/104 že razsojeno, 
da ta direktiva ta pojem opredeljuje kot vsako obdobje, v katerem je delavec na delu, 
na voljo delodajalcu in izvaja svojo dejavnost ali svoje naloge, v skladu z nacionalno 
zakonodajo in/ali običaji, in da je treba ta pojem razumeti kot nasprotje obdobju 
počitka, ker se ta pojma medsebojno izključujeta (zgoraj omenjeni sodbi Simap, 
točka 47, in Jaeger, točka 48). 

43 V tem kontekstu je treba ugotoviti, da Direktiva 93/104 ne predvideva vmesne 
kategorije med delovnim časom in počitkom in da med značilnimi elementi pojma 
„delovni čas" v smislu te direktive ni intenzivnosti dela, ki ga opravlja zaposleni, ali 
njegove storilnosti. 

44 Sodišče je glede tega tudi razsodilo, da pojmov „delovni čas" in „počitek" v smislu 
Direktive 93/104 ni mogoče razumeti glede na določbe različnih ureditev držav 
članic, ampak da sta to pojma prava Skupnosti, ki jih je treba opredeliti glede na 
objektivne značilnosti, sklicujoč se na sistem in namen te direktive, katere namen je 
vzpostavitev minimalne zahteve za izboljšanje življenjskih razmer in razmer dela 
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delavcev. Dejansko lahko samo taka avtonomna interpretacija zagotovi tej direktivi 
polno učinkovitost in enotno uporabo teh pojmov v vseh državah članicah (glej 
zgoraj omenjeno sodbo Jaeger, točka 58). 

45 Sodišče je iz tega izvedlo, da države članice ne morejo enostransko določiti področja 
uporabe teh pojmov niti drugih določb Direktive 93/104 s tem, da podredijo 
kakršnemu koli pogoju ali omejitvi pravico, ki jo delavcem priznava ta direktiva, da 
se delovni čas in v povezavi s tem počitek ustrezno upoštevata. Kakršna koli 
drugačna interpretacija bi izničila polni učinek te direktive in ne bi bila v skladu 
z njenim namenom, ki je zagotavljanje učinkovite zaščite varnosti in zdravja 
delavcev z minimalnimi zahtevami (glej zgoraj omenjeni sodbi Jaeger, točke 59, 70 in 
82, ter Pfeiffer in drugi, točka 99). 

46 Iz ustaljene sodne prakse torej po eni strani izhaja, da se morajo dežurstva, ki jih 
delavec opravi v skladu z režimom fizične prisotnosti v prostorih delodajalca, v celoti 
šteti kot delovni čas v smislu Direktive 93/104 ne glede na dejanske naloge, ki jih 
opravi ta delavec v času teh dežurstev (glej zgoraj omenjene sodbe Simap, točka 52; 
Jaeger, točke 71, 75 in 103; Pfeiffer in drugi, točka 93, in sklep z dne 3. julija 2001 
v zadevi CIG, C-241/99, Recueil, str. I-5139, točka 34). 

47 Zato dejstvo, da dežurstvo vsebuje določena obdobja nedejavnosti, v tem kontekstu 
sploh ni pomembno. 

48 Čeprav so obdobja nedejavnosti neločljiva sestavina dežurstev, ki jih delavec opravi v 
skladu z režimom fizične prisotnosti v prostorih delodajalca, glede na to, da 
nasprotno kot pri navadnem delovnem času obveznost opravljati nujna posredova
nja med temi dežurstvi ne more biti vnaprej načrtovana in da je stopnja dejansko 
potrebne dejavnosti različna glede na okoliščine, je na podlagi navedene sodne 

I - 10303 



SODBA Z DNE 1. 12. 2005 - ZADEVA C-14/04 

prakse odločilni dejavnik za to, da bi ugotovili, da so značilni elementi pojma 
„delovni čas" v smislu Direktive 93/104 vsebovani, to, da je pri takih dežurstvih, ki jih 
delavec opravi na samem kraju zaposlitve, delavec zavezan biti fizično prisoten na 
kraju, ki ga določi delodajalec, in da mu mora biti tam na voljo, da bi lahko takoj 
opravil ustrezne naloge, če bi bilo to potrebno. Zato je treba obravnavati te 
obveznosti, kot da se nanašajo na opravljanje nalog tega delavca (glej zgoraj 
omenjeni sodbi Simap, točka 48, in Jaeger, točki 49 in 63). 

49 Po drugi strani pa je Sodišče že večkrat razsodilo, da so tako glede besedila Direktive 
93/104 kot glede njenega namena in strukture različne določbe, ki jih določa za 
maksimalen delovni čas in minimalne počitke, pravila socialnega prava Skupnosti 
posebnega pomena, ki jih mora uživati vsak delavec kot minimalne zahteve, 
potrebne za zagotavljanje njegove varnosti in zdravja (glej zgoraj omenjene sodbe 
BECTU, točki 43 in 47; Pfeiffer in drugi, točka 100, in Wippel, točka 47). 

50 Glede zadeve v postopku v glavni stvari je treba omeniti, da izhaja iz točk od 40 do 
49 te sodbe, da morajo države članice zagotoviti spoštovanje vseh mejnih vrednosti, 
ki jih predvideva Direktiva 93/104 za učinkovito zaščito varnosti in zdravja delavcev, 
in da se morajo v ta namen dežurstva, ki jih opravi delavec kot A. Dellas na samem 
kraju svoje zaposlitve, v celoti upoštevati, ko se določa maksimalni dnevni in 
tedenski delovni čas, ki ga dopušča pravo Skupnosti, kar vključuje nadure, neodvisno 
od okoliščine, da ta delavec med temi dežurstvi dejansko ne opravlja nepretrgane 
službene dejavnosti (glej zgoraj omenjeno sodbo Pfeiffer in drugi, točki 93 in 95). 

51 Člen 15 Direktive 93/104 res izrecno dovoljuje uporabo ali uvedbo nacionalnih 
določb, ki so ugodnejše za zaščito varnosti in zdravja delavcev. 
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52 Kadar država članica uporabi tako možnost, kot je to storila Francoska republika, saj 
nacionalna ureditev predvideva maksimalni tedenski delovni čas 44 ur na teden 
v dvanajstih zaporednih tednih, medtem ko zadevna direktiva glede tega predpisuje 
mejo 48 ur v zaporednih štirih mesecih, je treba spoštovanje pravil, izraženih v tej 
direktivi, preverjati zgolj glede tistih mej, ki jih sama določa, in ne glede tistih 
nacionalnih določb, ki bolj ščitijo delavce. 

53 Vendar je pomembno, neodvisno od uporabe takih nacionalnih določb, da je v celoti 
zagotovljen polni učinek pravic, ki jih delavcem podeljuje Direktiva 93/104, kar 
nujno obsega obveznost držav članic, da zagotovijo spoštovanje vsake minimalne 
zahteve, ki jo odreja ta direktiva. 

54 Tu je treba ugotoviti, da je v tem kontekstu način obračunavanja dežurstev v okviru 
sistema ekvivalence, ki je predmet postopka v glavni stvari, tak, da lahko naloži 
zadevnemu delavcu delovni čas, ki lahko v celoti doseže ali celo preseže 60 ur na 
teden, kot je priznala tudi sama francoska vlada na obravnavi v odgovoru na 
vprašanje Sodišča. 

55 Posledično tak nacionalni sistem očitno presega maksimalni delovni čas, ki je 
določen v členu 6, točka 2, zadevne direktive. 

56 Te presoje ne omaje niti izjava francoske vlade, po kateri sistem ekvivalence, ki je 
v veljavi v tej državi članici, ki res izhaja iz uporabe mehanizma ponderiranja za 
upoštevanje obdobij nedejavnosti med dežurstvom, kljub temu upošteva vse ure 
navzočnosti delavcev pri določanju njihovih pravic do dnevnega in tedenskega 
počitka, niti ugotovitev predložitvenega sodišča, da je nacionalna ureditev, ki je 
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predmet postopka pred njim, drugačna od tistih v zadevah, ki sta bili podlaga zgoraj 
omenjenima sodbama Simap in Jaeger, ker obdobij, med katerimi je bil zaposleni 
navzoč na kraju svojega dela, da bi opravljal dežurstvo, pri tem pa njegovo 
posredovanje ni bilo dejansko potrebno, ne izenačuje s počitkom. 

57 Dejansko ni sporno, da so ob uporabi nacionalne ureditve, kot je predmet v glavnem 
postopku, ure prisotnosti delavca v prostorih delodajalca, ki vsebujejo obdobja 
nedejavnosti, upoštevane zgolj delno, v skladu s pavšalnimi koeficienti, za izračun 
nadur in zato tudi za določanje maksimalnega delovnega časa, čeprav pravo 
Skupnosti zahteva, da se te ure prisotnosti v celoti obračunajo kot ure dela. 

58 Med drugim so na podlagi take nacionalne ureditve samo tiste ure navzočnosti, ki 
ustrezajo efektivnemu delovnemu času, obračunane kot delovni čas. Kot je bilo torej 
že omenjeno v točki 43 te sodbe, opredelitev delovnega časa kot obdobja prisotnosti 
zaposlenega na kraju njegovega dela ne more biti odvisna od intenzivnosti dejavnosti 
delavca, ampak je odvisna samo od obveznosti tega delavca, da je na voljo 
delodajalcu. 

59 V vsakem primeru zgolj okoliščina, da so vse ure prisotnosti zaposlenih na kraju dela 
upoštevane za izvajanje nekaterih pravic, ki jih imajo na podlagi Direktive 93/104, 
v konkretnem primeru pravice do dnevnega in tedenskega počitka, ni taka, da bi 
lahko v celoti zagotovila spoštovanje obveznosti, ki jih ta direktiva nalaga državam 
članicam, glede na to, da so te zavezane zagotavljati vse te pravice, med njimi tudi 
pravico, ki določa maksimalni tedenski delovni čas 48 ur. 
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60 Treba je dodati, da se nacionalne določbe, kot jih je določil dekret š t 2001-1384, ne 
morejo nanašati na možnosti odstopanj, ki jih predvideva zadevna direktiva. 

61 Člen 2 Direktive 93/104, ki opredeljuje najpomembnejše pojme, ki jih ta uporablja, 
med njimi tudi delovni čas in čas počitka, ni med tistimi določbami te direktive, od 
katerih je mogoče odstopiti. 

62 Poleg tega v tej zadevi ni niti zatrjevano, da ureditev, kot je predmet glavnega 
postopka, lahko spada pod eno od situacij, ki jo predvidevata člena 17(1) in (2) ter 
18(1)(b)(i) Direktive 93/104. 

63 Glede na vse zgoraj navedene ugotovitve je treba na zastavljeni vprašanji odgovoriti, 
da je treba Direktivo 93/104 razlagati tako, da: 

— nasprotuje ureditvi države članice, ki za dežurstva, ki jih delavci v določenih 
socialnih in zdravstveno-socialnih zavodih opravljajo po režimu prisotnosti na 
samem kraju dela, za namene obračunavanja efektivnega delovnega časa 
predvideva sistem ekvivalence, kot je predmet postopka v glavni stvari, kadar 
spoštovanje vseh minimalnih zahtev, ki jih predpisuje ta direktiva za učinkovito 
zaščito varnosti in zdravja delavcev, ni zagotovljeno; 

— ko nacionalno pravo določi prag, predvsem za maksimalni tedenski delovni čas, 
ki je ugodnejši za delavce, so pragovi, ki jih je treba upoštevati za preverjanje 
spoštovanja s to direktivo predvidenih zaščitnih pravil, zgolj tisti, ki jih ta določa. 
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Stroški 

64 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku 
pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev 
stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo. 

Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo: 

Direktivo Sveta 93/104/ES z dne 23, novembra 1993 o določenih vidikih 
organizacije delovnega časa je treba razlagati tako, da nasprotuje ureditvi 
države članice, ki za dežurstva, ki jih delavci v določenih socialnih in 
zdravstveno-socialnih zavodih opravljajo po režimu prisotnosti na samem 
kraju dela, za namene obračunavanja efektivnega delovnega časa predvideva 
sistem ekvivalence, kot je predmet postopka v glavni stvari, kadar spoštovanje 
vseh minimalnih zahtev, ki jih predpisuje ta direktiva za učinkovito zaščito 
varnosti in zdravja delavcev, ni zagotovljeno. 

Ko nacionalno pravo določi prag, predvsem za maksimalni tedenski delovni 
čas, ki je ugodnejši za delavce, so pragovi, ki jih je treba upoštevati za 
preverjanje spoštovanja s to direktivo predvidenih zaščitnih pravil, zgolj tisti, ki 
jih ta določa. 

Podpisi 
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