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Zadeva: Predlog Pravilnika o ureditvi določenih vprašanj delovno pravnega 
statusa pripadnikov Slovenske vojske, napotenih v mednarodne 
operacije in misije – v mnenje

Zveza: 100.b člen Zakona o obrambi

Na Ministrstvu za obrambo smo pripravili nov predlog Pravilnika o ureditvi določenih vprašanj 
delovno pravnega statusa pripadnikov Slovenske vojske, napotenih v mednarodne operacije in 
misije (v nadaljevanju pravilnik). Pravilnik je v Slovenski vojski in ministrstvu že usklajen. 

Glavni namen spremembe pravilnika, v posledici pridobljenih izkušenj v času izvajanja MOM, 
predstavljajo predvsem spremenjene določbe trajanja napotitev na MOM, ki določajo praviloma 
6 mesečne napotitve, kar olajša tako usposabljanje, izdelavo ustreznih delovnopravnih aktov 
kot tudi logistično podporo kontingentov. Z novim pravilnikom je bilo treba urediti tudi delovni 
čas in tedenski počitek glede na določbe Zakona o službi v Slovenski vojski ter izoblikovano 
sodno prakso. Tedenski počitek se zagotavlja upoštevaje razmere in naloge v MOM, pri čemer 
je glede obremenjenosti pripadnikov v MOM potrebno voditi evidence, način njihovega vodenja 
pa bo opredeljen z aktom poveljevanja (t.i. ukazom za delovanje na MOM).

Pravilnik nadalje ureja institut posebnega dopusta in poenotenje meril njegovega določanja ter 
določitev 96 urnega počitka, ki ga opredeljujejo Standardni operativni postopki za določanje 



počitka in dopusta na posamezni MOM, kot dela posebnega dopusta. Na račun navedenega 
počitka se posebni dopust dodatno poveča za 4 dni (2. odstavek 7. člena). Posebni dopust v 
trajanju 4 dni pa se lahko (skladno z določbo 6. odstavek 8. člena) koristi neposredno po vrnitvi 
iz MOM in ne med njenim trajanjem.

Ker bodo v Slovenski vojski pričeli z napotitvami novega kontingenta, vas prosimo, da nam vaše 
pripombe in predloge posredujete čim prej. V kolikor to ni mogoče, pričakujemo vaše pripombe 
v zakonsko določenem roku 15 dni. 

S spoštovanjem.

Pripravila:
VVU XIII. razreda Sabina Perko
Sektor za prave zadeve, GŠSV Zoran Klemenčič

državni  sekretar

Poslano:
– naslovnikom.

Priloge:
– Priloga A: Predlog Pravilnika o ureditvi določenih vprašanj delovno pravnega statusa 

pripadnikov Slovenske vojske, napotenih v mednarodne operacije in misije.
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