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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:
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