
 

Predpisani okvirji organizacije in načrtovanj delovnega časa ter dopustne obremenitve za pripadnike Slovenske vojske 
  

predpis ** predpisane dopustne obremenitve pripadnikov SV 

Zakon o delovnih razmerjih 
 

ZDR-1 
 

Uradni list RS, št. 21/2013 
z dne 13. 3. 2013 
 
 
* - ZObr  

opravljanje  dela glede na 
razporeditev delovnega časa dnevno tedensko mesečno šest 

mesečno 
dvanajst 
mesečno 

opravljanje  dela polne 
tedenske delovne obveze  
v normalnih pogojih dela 
in 
enakomerni razporeditvi 
polnega delovnega časa 

najmanj 30 
minut počitka 
med delom 

največ najmanj največ 

/ 

/ 

/ 

10 ur  
dela 

* 12 ur 
dežurstva 

36 ur 40 ur 
* najmanj 20 ur oz. 4 ure na 
vsak delovni dan v tednu  

med delovnima dnevoma 
v 24 urah nepretrgoma  
najmanj 12 ur počitka 

v obdobju sedmih zaporednih 
dni nepretrgoma najmanj 
24 ur počitka 

**** opravljanje  dela za  
          izpolnitev tedenske  
          delovne obveze v  
          neenakomerno  
          ali začasno 
          prerazporejenem času  

do največ 10 ur v neenakomerno  
ali začasno prerazporejenem  
času skupaj z nadurami  
 
* ne manj kot štiri ure na dan,  
velja za vsak delovni dan 
(1. odstavek 97.b člena ZObr) 
 
minute počitka med delom se 
odmeri v sorazmerni dolžini 
navzgor v odnosu na 30 min 
počitka na 8 ur dela 

** največ 56 ur delovnega 
časa polne delovne obveze ob 
upoštevanju povprečne 
delovne obveznosti v obdobju 
največ šestih mesecev  

** polni delovni 
čas se upošteva 
kot povprečna 
delovna 
obveznost v 
obdobju največ 
šestih mesecev 

****  delo preko  
          polnega delovnega  
          časa - nadurno delo 

največ  
8 ur 

največ  
20 ur / 

170 ur 
s pisnim 
soglasjem 
delavca 
največ  
230 ur 

*** posebno varstvo  
        nočnih delavcev  največ 8 ur dnevno 

najdaljše obdobje skupnega 
nočnega dela je teden,  
nato periodične menjave 

delovni čas nočnega delavca ne sme 
v obdobju štirih mesecev trajati 
povprečno več kot osem ur na dan 

 

PREPOVED  −  nadurno delo in delo v neenakomerno ali začasno prerazporejenem času se ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem  delovnem času  
            z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev 
 

****  − 
***  −   

**  −   

v primerih naravne ali druge nesreče lahko delo traja, dokler je nujno, da se rešijo človeška življenja, obvaruje zdravje ljudi ali prepreči materialna škoda. 
delavec, ki dela ponoči vsaj tri ure delovnega časa dnevno oz. vsaj tretjino polnega letnega delovnega časa.  
dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev se lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju,  
določenem z zakonom ali kolektivno pogodbo, in ne sme biti daljše od šestih mesecev. 
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