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Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo (IRSO) v svojih inšpekcijah skladno z Zakonom o 
obrambi spremlja in ugotavlja, če je delo v posebnih delovnih pogojih, med katere se šteje tudi 
neenakomerna razporeditev delovnega časa, skladno s predpisi. Pri tem so bile v preteklosti 
ugotovljene različne pomanjkljivosti, ki so se nanašale na napačno evidentiranje, pomanjkljivo 
ali napačno odrejanje prerazporejenega delovnega časa in na povečevanje ur, pridobljenih s 
prerazporeditvijo delovnega. V vseh primerih je IRSO poveljstvom in enotam Slovenske vojske 
izdal ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

IRSO nikoli do zdaj ni prejel prijave katerega od pripadnikov SV, ki bi se nanašala na 
obračunavanje ur za delo v neenakomernem delovnem času. Inšpektorji ugotavljajo, da so 
pripadniki vselej morebitne neskladnosti med dejansko opravljenim številom ur in odrejenim 
številom ur prerazporejenega delovnega časa urejali neposredno z nadrejenimi. Pripadniki, 
katerim je bil delovni čas s pisnimi ukazi ali odredbami začasno neenakomerno razporejen, so v 
bili teh dokumentih praviloma tudi seznanjeni, do kdaj in na kakšen način bodo ure lahko 
porabili. Nekateri so ure koristili, nekaterim pa se je vsota ure povečevala, kar pa je pripisati 
predvsem neustrezni organizaciji dela v poveljstvih in enotah SV v preteklih letih in brezbrižnosti 
oziroma nepripravljenosti poveljujočega kadra, da se stanje vse večjega kopičenja 
nekompenziranih ur dokončno uredi. Inšpektorji so med inšpekcijami večkrat ugotovili, da so 
poveljujoči prerazporedili delovni čas z namenom izvedbe nujnih nalog in enakomernejše 
obremenitve pripadnikov, čemur je v osnovi namenjena prerazporeditev delovnega časa. 
Poveljujoči pa v preteklosti tudi zaradi nevzpostavljenih elektronskih evidenc v ARDČ, niso 
zagotovili pravočasnega koriščenja ur.        

IRSO pri svojem delu zasleduje dolgoročni temeljni cilj, da kot organ v sestavi MO in v okviru 
svojih pristojnosti in pooblastil v čim večji meri prispeva k zakonitemu delovanju, urejenosti in 
učinkovitosti obrambnega sistema. Zato vse napore organov v sestavi, organizacijskih enot MO 
in vseh drugih deležnikov na obrambnem področju, ki prispevajo k približevanju temu cilju, 
ocenjujemo kot dobrodošle. Enako velja za ureditev stanja na področju prerazporejenih ur v 
Slovenski vojski. Tako kot na vse ostalih bomo z inšpekcijskimi nadzori tudi na tem področju 
preverjali, ali se predvidene aktivnosti izvajajo skladno s predpisi.

S spoštovanjem,

mag. Roman Zupanec
glavni inšpektor za obrambo
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