
Pojasnilo odvetnika o tedenskem, in dnevnem počitku na MOM 
 
 

Tedenski počitek: 
 
Tekom opravljanja nalog v tujini (MOM) so pripadniki v obdobju sedmih dni upravičeni do 
tedenskega počitka v trajanju 24 nepretrganih ur. Zakon o delovnih razmerjih določa 14. 
dnevno referenčno obdobje, kar pomeni, da so pripadniki v obdobju 14 dni upravičeni do dveh 
dni tedenskega počitka v trajanju 24 nepretrganih ur. V času tedenskega počitka nadrejeni 
pripadnikom ne smejo odrejati delovnih obveznosti. Pripadniki, ki so v času tedenskega 
počitka opravljali delovne naloge, so upravičeni do odškodnine zaradi ne zagotovitve 
tedenskega počitka. Vendar je to  kršitev potrebno obravnavati individualno. Skladno z 
aktualno sodno prakso se zgolj spoštovanje hišnega reda baze ne šteje za kršitev pravice do 
tedenskega počitka. Za kršitev pa gre v primeru opravljanja odrejenih nalog, kar je potrebno v 
postopku tudi dokazati. Sodišče v vsaki posamezni zadevi izpelje dokazni postopek in izda 
individualno sodbo. 
 
Potrebna dokumentacija za individualno tožbo: 

- pooblastilo 

- ukaz o napotitvi in morebitni popravek ukaza 

- odločba o plači ali plačilne liste za čas misije 
 
 
Dnevni počitek: 
 
Tekom opravljanja nalog v tujini (MOM) so pripadniki upravičeni do dnevnega počitka. Zakon 
o delovnih razmerjih določa, da ima pripadnik v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja  
nepretrgoma najmanj 11 ur (dnevni počitek). V času dnevnega počitka mora biti pripadnik 
prost opravljanja vseh delovnih obveznosti. Pripadnik mora v postopku zatrjevati in dokazati, 
da mu dnevni počitek v trajanju nepretrganih 11 ur ni bil zagotovljen. To je potrebno 
dokazovati za vsak dan posebej in konkretizirati delo oz. ukaze, ki so dnevni počitek 
onemogočali, navesti je tudi potrebno točno število ur nezagotovljenega dnevnega počitka. 
Sodišče v vsaki posamezni zadevi izpelje dokazni postopek in izda individualno sodbo.  
 
Potrebna dokumentacija za individualno tožbo: 

- pooblastilo 

- ukaz o napotitvi in morebitni popravek ukaza 

- odločba o plači ali plačilne liste za čas trajanja misije 

- (podatki kdaj (dan in ura) je bil kršen dnevni počitek - osebni dnevniki, zapiski, ipd.) 
 
 
Izpostaviti velja, da pravici do tedenskega in dnevnega počitka nista omejeni samo na 
opravljanje nalog v tujini, ampak sta to splošni pravici za vse zaposlene, za katere veljajo 
določbe Zakona o delovnih razmerjih. 


