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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. 

 


