
Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo,
89/07– odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 21/13 – ZVRS-G in
47/13) in za izvajanje 90. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 –
ZSPJS-I) izdajam

PRAVILNIK O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ DELOVNO PRAVNEGA STATUSA
PRIPADNIKOV SLOVENSKE VOJSKE, NAPOTENIH V MEDNARODNE OPERACIJE IN MISIJE

1. člen
(vsebina in uporaba)

S tem pravilnikom se urejajo določena vprašanja delovnopravnega statusa pripadnikov Slovenske
vojske (v nadaljevanju: pripadnik SV), ki opravljajo obveznosti, prevzete v mednarodnih organizacijah
oziroma z mednarodnimi pogodbami izven države v operacijah, misijah in v drugih oblikah odzivanja
države na krize, pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, humanitarni pomoči,
evakuaciji slovenskih državljanov in pri izvajanju drugih nalog med opravljanjem vojaške službe
oziroma službe izven države (v nadaljevanju: MOM).

Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za civilne osebe, ki delajo v Slovenski vojski in
druge zaposlene v ministrstvu, pristojnem za obrambo (v nadaljevanju: ministrstvo), ki so napoteni v
MOM in so pripadniki kontingenta Slovenske vojske, ter za civilne strokovnjake, ki so napoteni
oziroma sodelujejo v MOM na obrambnem področju.

Ta pravilnik se ne uporablja za pripadnike SV:
- ki opravljajo vojaško službo izven države v vojaško diplomatskih predstavništvih in drugih

organih mednarodnih organizacij, razen za čas, ko so napoteni na opravljanje nalog v MOM;
- napotene v tujino na podlagi pogodbe o vojaškem izobraževanju in usposabljanju ter med

opravljanjem nalog na vojaških vajah v tujini;
- ki so na območje operacije napoteni z nalogom za službeno potovanje.

2. člen
(akt napotitve)

Napotitev pripadnikov SV na opravljanje nalog v MOM se izvede z aktom poveljevanja oziroma s
posebno pogodbo o napotitvi.

3. člen
(trajanje napotitve)

Pripadnik SV se na opravljanje nalog v MOM napoti praviloma za čas šestih mesecev.

Kot prvi dan napotitve na opravljanje nalog v MOM se šteje dan odhoda iz Republike Slovenije, kot
zadnji dan opravljanja nalog v MOM pa se šteje dan, ko se pripadnik SV vrne v Republiko Slovenijo.

Izjemoma se lahko čas napotitve iz prvega odstavka tega člena zaradi utemeljenega razloga podaljša,
vendar ne dlje kot za šest mesecev.

Pri dolžnosti, kjer je v opisu opredeljeno daljše opravljanje del in nalog, se pripadnika SV lahko napoti
tudi za daljše časovno obdobje, vendar največ za dvanajst mesecev.



Izjemoma se lahko čas napotitve iz prejšnjega odstavka tega člena, zaradi utemeljenega razloga
podaljša, vendar ne dlje kot za dvanajst mesecev.

4. člen
(plača)

Način določanja plače, dodatke k plači, vrste povračil in nadomestil pripadnikom SV v MOM določa
Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov SV pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih
organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08, 98/10, 41/12, 41/13 in
47/13; v nadaljevanju: uredba).

Plača in druga vprašanja delovnopravnega statusa pripadnikov SV v MOM se določijo z odločbo o
plači oziroma s posebno pogodbo o napotitvi.

5. člen
(delovni čas, tedenski počitek in vodenje evidenc obremenjenosti pripadnikov)

O razporeditvi delovnega časa pripadnikov SV med opravljanjem nalog v MOM odloča nadrejeni
poveljnik.

Nadrejeni poveljniki so pripadnikom SV med opravljanjem nalog v MOM dolžni zagotoviti potreben
počitek. Počitek se zagotovi na območju operacije, upoštevaje razmere in naravo nalog.

Pripadnik SV ima v obdobju sedmih zaporednih dni pravico do počitka v trajanju 24 neprekinjenih ur (v
nadaljevanju: tedenski počitek).

Če se pripadniku SV tedenski počitek ne more zagotoviti na nedeljo oziroma drugi dan, ki je določen
kot dan počitka v MOM, se mu lahko zagotovi na kakšen drug dan v tednu.

Če se pripadniku SV zaradi obsega in zahtevnosti nalog, službenih potreb, varnostnih razmer ali
izvajanja opremljanja in oskrbe vojske v zaporednih sedmih dneh tedenski počitek ne more omogočiti,
se mu ta zagotovi v tekočem ali naslednjem mesecu, in sicer za tolikšno število dni tedenskega
počitka, za kolikor je bil pripadnik SV prikrajšan.

Če razmere v MOM tudi po poteku naslednjega meseca zagotovitve tedenskega počitka ne
omogočajo, se ta zagotovi v najkrajšem možnem času, ko narava dela to omogoča, in sicer za tolikšno
število dni tedenskega počitka, za kolikor je bil pripadnik SV prikrajšan.

Način vodenja evidenc obremenjenosti pripadnikov SV med opravljanjem nalog v MOM se določi z
aktom poveljevanja.

6. člen
(posebni dopust)

Pripadnikom SV pripada med opravljanjem nalog v MOM posebni dopust, ki se določi z odločbo o
plači oziroma s posebno pogodbo o napotitvi pred napotitvijo na opravljanje nalog v MOM.



7. člen
(dolžina posebnega dopusta)

Pripadnikom SV pripadata dva dneva plačanega dopusta za vsakih 30 dni opravljanja nalog v MOM.

Pripadnikom SV, napotenim na opravljanje nalog v MOM za čas najmanj šest mesecev, se število dni
posebnega dopusta poveča za skupno štiri dni.

Posebni dopust, določen po tem členu, ne vpliva na dolžino letnega dopusta po delovnopravnih
predpisih v Republiki Sloveniji.

8. člen
(izraba posebnega dopusta)

Pripadnik SV lahko izrabi posebni dopust iz prvega odstavka prejšnjega člena med opravljanjem nalog
v MOM na območju opravljanja nalog ali odpotuje v Republiko Slovenijo, če razmere, v katerih se
opravlja vojaška služba, to dopuščajo. Posebnega dopusta ni mogoče izrabiti v prvih tridesetih dneh in
v zadnjih tridesetih dneh opravljanja nalog v MOM. O načinu izrabe posebnega dopusta odloča
poveljujoči častnik enote Slovenske vojske v MOM.

Praviloma se posebni dopust v čas napotitve do vključno šest mesecev izrabi v enem delu. Izjemoma,
kadar to zahtevajo službene potrebe ali drugi opravičljivi razlogi, lahko poveljujoči častnik enote
Slovenske vojske v MOM odredi čas in dolžino izrabe posebnega dopusta pripadniku SV tudi drugače.

Šteje se, da je pripadnik SV nastopil posebni dopust s prvim dnem opravičljive odsotnosti z opravljanja
nalog v MOM in končal z zadnjim dnem opravičljive odsotnosti z opravljanja dela.

Pripadnik SV se pravici do izrabe posebnega dopusta med opravljanjem nalog v MOM ne more
odpovedati.

Če delovne potrebe ali razmere na območju operacije ne omogočajo izrabe posebnega dopusta v
času opravljanja nalog v MOM ali ne omogočajo izrabe v celoti, lahko pripadnik SV posebni dopust
izrabi takoj po vrnitvi v Republiko Slovenijo. Pripadniku SV se o številu dni neizrabljenega posebnega
dopusta na MOM izda potrdilo.

Posebni dopust v skupnem trajanju 4 dni iz drugega odstavka prejšnjega člena se izrabi neposredno
po vrnitvi z opravljanja del in nalog v MOM in ga v času napotitve ni mogoče izrabiti.

Način izrabe posebnega dopusta in razloge, zaradi katerih je mogoče odrediti izrabo posebnega
dopusta v več delih, lahko določi načelnik Generalštaba Slovenske vojske z aktom poveljevanja.

9. člen
(nadomestilo plače v času izrabe posebnega dopusta)

Pripadniku SV se med opravljanjem nalog v MOM, za čas izrabe posebnega dopusta, obračuna plača
skladno z uredbo, ne glede na kraj izrabe.

10. člen
(odsotnost zaradi osebnih okoliščin)

Med opravljanjem nalog v MOM je pripadnik SV, če službene potrebe ali razmere na območju
operacije to dopuščajo, lahko odsoten z opravljanja nalog tri dni s pravico do nadomestila plače zaradi
smrti ožjega družinskega člana in en dan zaradi smrti bližnjega sorodnika, o čemer odloča poveljujoči
častnik Slovenske vojske na območju opravljanja nalog.



Kot ožji družinski člani se štejejo zakonec, zunajzakonski partner, otroci, posvojenci, starši pripadnika
oz. posvojitelji.

Kot bližnji sorodniki se štejejo zakončevi starši, bratje, sestre, stari starši in vnuki pripadnika SV.

Stroške prevoza v Republiko Slovenijo in nazaj povrne pripadniku SV ministrstvo.

Med opravljanjem nalog v MOM pripadnik SV ne more biti odsoten z dela brez pravice do nadomestila
plače.

11. člen
(organizacija prevoza)

Za namen izrabe posebnega dopusta iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika imajo pripadniki SV
pravico do organiziranega brezplačnega obiska doma praviloma enkrat v treh mesecih v breme
ministrstva, če razmere, v katerih se opravlja vojaška služba, to dopuščajo oziroma, če je to
predvideno z ukazom za delovanje v MOM.

Če prevoz ni organiziran, se povrnejo pripadniku SV stroški v višini letalskega ali drugega prevoza v
ekonomskem razredu.

Pripadnik SV, ki izrabi poseben dopust na območju MOM, ni upravičen do povračila stroškov prevoza.

12. člen
(odpoklic z opravljanja nalog)

Poveljujoči častnik enote Slovenske vojske v MOM predlaga načelniku Generalštaba Slovenske
vojske odpoklic pripadnika SV z opravljanja nalog iz naslednjih razlogov:
 če je bilo v disciplinskem postopku na prvi stopnji ugotovljeno, da je pripadnik SV odgovoren za

težjo kršitev vojaške discipline in bi njegova nadaljnja prisotnost na območju operacije negativno
vplivala na vojaško disciplino, pripravljenost moštva za izvajanje nalog, varnost moštva in odnose
med pripadniki SV ter na ugled Slovenske vojske ali ministrstva oziroma Republike Slovenije;

 kadar so osebni razlogi na strani pripadnika SV takšne narave, da opravičujejo odpoklic z
opravljanja del in nalog in, če odpoklic ne bo vplival na pripravljenost in operativno zmogljivost
enote SV za izvajanje nalog;

 iz zdravstvenih razlogov na predlog lečečega zdravnika na območju opravljanja nalog, če bi
zdravljenje ali okrevanje v MOM trajalo več kot 10 koledarskih dni, če je potrebno pripadnika SV
napotiti na zdravljenje v Republiko Slovenijo, če je pripadnik SV zbolel ali se poškodoval v času
izrabe posebnega dopusta;

 če to predlaga poveljnik mednarodne enote ali poveljstva, kateremu je neposredno podrejena
enota ali pripadnik SV.

Pripadnika SV se lahko iz opravljanja nalog v MOM odpokliče tudi zaradi službenih potreb v Republiki
Sloveniji, o čemer odloča načelnik Generalštaba Slovenske vojske.

13. člen
(prehodna določba)

Pripadniki SV, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika že napoteni v MOM, do zaključka opravljanja nalog in
vrnitve v Republiko Slovenijo obdržijo pravice, ki so bile določene z odločbo o plači oziroma posebno
pogodbo o napotitvi.



14. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ureditvi določenih vprašanj
delovnopravnega statusa pripadnikov Slovenske vojske pri opravljanju nalog v tujini (MO, št. 017-02-
17/17/97 z dne 12.5.1997 in št. 007-85/2007-3 z dne 17.5.2007).

15 člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po podpisu.

Številka:
Datum:

Roman Jakič
Minister za obrambo


