
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11
F: 01 471 29 78 
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

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

GŠSV

Številka: 020-20/2017-4
Datum: 27. 06. 2017

Na podlagi 42. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 95/15) izdajam

ODREDBO

1. Pripadnikom Slovenske vojske (v nadaljevanju: pripadniki), ki jim je delovni čas 
neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen, se ure, ki presegajo polni delovni 
čas v šestmesečnem referenčnem obdobju, in po poteku vsakokratnega fiksnega 
šestmesečnega referenčnega obdobja (od 1. 1. do 30. 6. in od 1. 7. do 31. 12. 
koledarskega leta) ostanejo neizkoriščene (v nadaljevanju besedila: neizkoriščene 
presežne ure), izplačujejo v višini 130% urne postavke (tj. 100% plačilo za posamezno 
uro, povečano za dodatek za delo preko polnega delovnega časa v višini 30% urne 
postavke osnovne plače), pri čemer za prvo referenčno obdobje v koledarskem letu 
znesek zapade v plačilo na dan izplačila plače za mesec julij, za drugo referenčno 
obdobje v koledarskem letu pa na dan izplačila plače za mesec januar. V primeru 
zamude z izplačilom se obračunajo in izplačajo še zakonske zamudne obresti. 

2. Pripadnikom se neizkoriščene presežne ure izplačajo tudi za 5 let pred datumom 
uveljavitve te odredbe v višini, kot izhaja iz 1. točke te odredbe. 
 

3. Ne glede na 2. točko te odredbe pa se za 5 – letno obdobje pred uveljavitvijo te 
odredbe:

- pripadnikom, ki so presežne ure izrabili po preteku vsakokratnega referenčnega 
obdobja, kot je opredeljeno v 1. točki te odredbe, te ure (neizkoriščene presežne 
ure) izplačajo le v višini dodatka za delo preko polnega delovnega časa, kar znaša 
30% urne postavke osnovne plače;

- pripadnikom, ki so se jim do začetka izplačil po tej odredbi neizkoriščene presežne 
ure izplačale le v višini 30% urne postavke, te ure izplačajo še v višini 100% plačila 
za posamezno uro.  

Poleg plačila za presežne ure po tej točki se izplačajo tudi zakonske zamudne obresti, 
ki skladno s 347. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS št. 83/2001, s 
spremembami in dopolnitvami) na dan uveljavitve te odredbe še niso zastarane.
 

4. Pripadnikom se presežne ure obračunajo in izplačajo skladno s to odredbo na način, da 
se pri tem upoštevajo (poračunajo, odštejejo) tudi vsa že izvršena izplačila na podlagi 
Odredbe, številka: 020-40/2015-94, z dne 8. 1. 2016. Za že izvršena izplačila na 
podlagi Odredbe, številka: 020-40/2015-94, z dne 8. 1. 2016, pa se napravi tudi 
poračun in izplačilo zakonskih zamudnih obresti, ki skladno s 347. členom 
Obligacijskega zakonika na dan uveljavitve te odredbe še niso zastarane. 



V primeru sodb, prejetih na ministrstvo do začetka izplačil po tej odredbi, se 
pripadnikom izvrši plačilo v skladu s sodbami in plačilo morebitne razlike do 
dosojenega, ki bi izhajale iz 2. oziroma 3. točke te odredbe in upoštevaje prvi stavek te 
točke odredbe. 

5. Pripadnikom, ki so iz naslova plačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa 
zaradi presežka ur vložili zahtevo za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja oziroma 
tožbo, se presežne ure izplačajo za 5 let pred datumom vložitve zahteve oziroma tožbe 
na način, določen v 2. oziroma 3. točki te odredbe in upoštevaje prvi stavek 4. točke te 
odredbe, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki skladno s 347. členom 
Obligacijskega zakonika na dan vložitve zahteve oziroma tožbe še niso bile zastarane.   

6. Ta odredba začne veljati naslednji dan po podpisu.

7. Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba, številka: 020-40/2015-94 z dne 
8. 1. 2016. 

Andreja Katič
  ministrica

Poslano:
– naslovniku. 
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