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POJEM DELOVNEGA ČASA

� Čas, ko delavec da na razpolago delodajalcu samega sebe
(svoj čas, znanje, sposobnosti, zmožnosti).

� Je predmet mednarodnega urejanja zaradi ohranjanja
delavčevega zdravja in sposobnosti skozi celotno
življenjsko obdobje.

� Je obvezna sestavina vsake pogodbe o zaposlitvi (7.
alineja prvega odstavka 31. člena ZDR-1.

� Njegova opredelitev je pomembna tudi za uveljavljanje
pravic delavcev iz DR in iz naslova socialnega zavarovanja.



PRAVNE PODLAGE

� Ustava RS (49. člen – svoboda dela vključuje prepoved prisilnega dela)

� Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

� Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)

� (Direktiva 2003/88/ES)

� Panožne in podjetniške kolektivne pogodbe

� Notranji akti delodajalca

� Konvencije MOD

� Področni zakoni (Zakon o zdravniški službi, Zakon o sodniški službi, 
Zakon o policiji)



DEFINICIJA DELOVNEGA ČASA

� 142. člen ZDR-1

� DELOVNI ČAS je efektivni delovni čas in čas odmora po 154. členu ZDR-1 ter
čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo
oziroma splošnim aktom.

� EFEKTIVNI DELOVNI ČAS: je vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni,
da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz
pogodbe o zaposlitvi (povzeto po 1. točki 2. člena Direktive 2003/88/ES)

� Dežurstvo kot efektivni delovni čas (sodbe SEU C-151/02, C-303/98)



STALIŠČA SODNE PRAKSE

� Sklep Vrhovnega sodišča RS št. VIII Ips 61/2017

„Časa odsotnosti zaradi izobraževanja na podlagi pogodbe o izobraževanju ni mogoče

šteti za efektivni delovni čas, čeprav je delavec v tem času opravljal tudi določene

delovne obveznosti.“

� Sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1224/2014

„Čas prevoza do sedeža tožene stranke do gradbišča spada v (efektivni) delovni čas

delavca po drugem odstavku 141. člena ZDR, saj je v tem času delavec na razpolago

delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi.“

� Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 445/2012

„Čas pripravljenosti na domu davčnega izterjevalca se ne všteje v delovni čas, za

katerega bi bil tožnik upravičen do plačila plače skupaj z dodatkom za nadurno delo.“



VRSTE DELOVNEGA ČASA
(polni in krajši delovni čas)

� 143. člen ZDR-1 omejuje polni delovni čas na 40 ur tedensko.

� Kolektivna pogodba lahko kot polni delovni čas določi 36 ur tedensko.

� Krajši delovni čas se lahko s KP predpiše le za delovna mesta, pri
katerih obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare.

� Če delovni čas ni določen z zakonom ali KP, se šteje kot polni delovni
čas 40 ur na teden.

� Obračunska enota delovnega časa je teden.



DELO S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM

� ZDR-1 ne določa najmanjšega števila ur, za katerega se sklene PZ za krajši
delovni čas.

� V pogodbi o zaposlitvi mora biti opredeljen polni delovni čas pri delodajalcu in
določena tedenska delovna obveznost delavca.

� Delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas tudi pri več
delodajalcih hkrati in tako doseže polni delovni čas, določen z zakonom.

� Delavec se mora z delodajalci sporazumeti o načinu izrabe letnega dopusta in
o drugih odsotnostih z dela, delodajalci pa so mu dolžni zagotoviti sočasno
izrabo letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela, razen v primeru, če bi jim to
povzročilo škodo.

� Opravljanje nadurnega dela mora biti izrecno dogovorjena v pogodbi o
zaposlitvi.



DELJIVE IN NEDELJIVE PRAVICE PRI 
DELU S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM

� Nekatere pravice iz DR se uveljavljano v sorazmernem delu (deljive
pravice) nekatere pa v polnem obsegu (nedeljive pravice)

� Deljive pravice (plača, pravica do odmora v sorazmerju z delovnim
časom, če dela vsaj 4 ure dnevno, regres za LD) – ne veljajo za
delavce, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o PIZ, ZZ ali
predpisi o starševskem varstvu

� Nedeljive pravice (povračilo stroškov na prevoz na in z dela, pravica
do regresa za malico, razen če delavec dela manj kot 4 ure dnevno,
dodatki za delo v posebnih pogojih, dodatek na delovno dobo,
minimalni LD, odsotnost z dela zaradi osebnih okoliščin, pravica do
izobraževanja….



POGODBA O ZAPOSLITVI ZA POSLOVODNE 
OSEBE, PROKURISTE IN VODILNE DELAVCE

� Člen 73 in 74 ZDR-1

� Poudarjena večja avtonomija pogodbenih strank

� Možnost drugačne ureditve določenih pravic (v zvezi s
pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas, z
delovnim časom, z zagotavljanjem odmorov in počitkov, s
plačilom za delo, z disciplinsko odgovornostjo in s
prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

� Opredelitev poslovodne osebe je vezana na statusno
opredelitev delodajalca



RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA

� Praviloma delovni čas traja 5 dni v tednu od ponedeljka do petka.

� Pri enakomerni razporeditvi delovnega časa ta ne sme biti razporejen na manj
kot 4 dni v tednu (5. odst. 148. člena ZDR-1).

� Če je delovni čas enakomerno razporejen na 6 dni v tednu, to vpliva na dolžino
letnega dopusta, če tako določa posamezna panožna kolektivna pogodba

� ENAKOMERNO RAZPOREJEN DELOVNI ČAS: ko delavec dnevno dela ves
čas enako število ur ali le v določenih dnevih več ali manj (npr. v sredo več, v
petek pa manj) in dela največ 40 ur tedensko in najmanj 4 dni v tednu.

� NEENAKOMERNO RAZPOREJEN DELOVNI ČAS: ko delavec zaradi potreb
delovnega procesa ne dela vsak dan enako število ur ali dni v tednu, ker ima
delavec dnevno ali tedensko število opravljenih ur različno, tudi z dnevno
različnim pričetkov ali zaključkom dela.



OBLIKE DELOVNEGA ČASA PO KP ZA 
DEJAVNOST TRGOVINE SLOVENIJE

� Nepremični delovni čas

� Premični delovni čas

� Dovoljeni delovni čas

� Premakljivi del delovnega časa

� Delno premični delovni čas

� Deljen delovni čas

� Izmenski delovni čas



NADURNO DELO

� 144. člen ZDR-1 in posamezne KP

� Je delo preko polnega delovnega časa.

� Delavec delo opravi nad svojo delovno obveznostjo.

� Mora biti pisno odrejeno s strani delodajalca pred začetkom opravljanja
nadurnega dela.

� Nadurno delo ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem
času, in sicer:

• z ustrezno organizacijo in delitvijo dela,

• razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali

• z zaposlitvijo novih delavcev.



KDAJ SE LAHKO ODREDI 
NADURNO DELO

Prvi odstavek 144. člena ZDR-1:

� ko pride do izjemoma povečanega obsega dela – tak obseg dela ni običajen, 
predviden oziroma pričakovan, 

� ko gre za delo zaradi nadaljevanja delovnega ali proizvodnega procesa, da bi 
se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi, 

� ko je to potrebno za odvrnitev okvare na delovnih sredstvih, ki bi povzročila 
prekinitev dela, 

� ko je potrebna zagotovitev varnosti ljudi in premoženja ter varnosti.

Druge razloge določajo posamezne kolektivne pogodbe.



OMEJITVE NADURNEGA DELA

� ČASOVNA OMEJITEV (tretji odstavek 144. člena ZDR-1)

 8 ur tedensko,

 20 ur mesečno,

 170 ur na leto (s soglasjem delavca do 230 ur letno),

 10 urna omejitev dnevnega delovnega časa v dnevih, ko se
delavcu odreja delo preko delovnega časa.



OMEJITVE NADURNEGA DELA

� OMEJITEV GLEDE NA POSAMEZNIH KATEGORIJ DELAVCEV

• delavcu z otrokom do 3 leta starosti le z njegovim pisnim soglasjem (185. členu ZDR-1),

• delavki v času nosečnosti, leto dni po porodu in med dojenjem, če iz ocene tveganja izhaja nevarnost
zanjo in za otroka,

• delavcu, ki sam živi z otrokom do 7 leta starosti ali hudo bolnim otrokom brez njegovega pisnega
soglasja,

• starejšemu delavcu (55 let starosti) brez njegovega pisnega soglasja,

• delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti,

• delavcu, kateremu bi se po pisnem mnenju osebnega zdravnika, zaradi takega dela lahko poslabšalo
zdravstveno stanje,

• delavcu, ki ima polni delovni čas krajši od 36 ur na teden zaradi dela na delovnem mestu, kjer
obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare,

• delavcu, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali drugimi predpisi.



NEENAKOMERNO RAZPOREJEN 
DELOVNI ČAS

� Z začasno prerazporeditvijo delovnega časa se spremeni delovni čas, ki je v
naprej določen.

� Pri začasni neenakomerni razporeditvi delovnega časa je delodajalec omejen z
zagotavljanjem počitkov (dnevnih in tedenskih), kot tudi z najvišjim številom
delovnih ur na teden (56 ur).

� Delodajalec mora o tem obvestiti (na običajen način) zaposlene najmanj 1 dan
pred prerazporeditvijo delavnega časa.

� REFERENČNO OBDOBJE: v njem se polni delovni čas upošteva kot
povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od 6 mesecev.

� Ob obstoju določenih razlogov se s kolektivno pogodbo dejavnosti (npr.
Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije) referenčno obdobje lahko
podaljša na največ 12 mesecev. V tem referenčnem obdobju mora delodajalec
opraviti izravnavo ur.



NOČNO DELO

� Z njim se zagotavlja kontinuiran delovni proces

� Šteje se od 23. do 6. ure naslednjega dne (če ni delo organizirano kot nočna
delovna izmena)

� Delo v trajanju osem neprekinjenih ur med 22:00 in 07:00 uro naslednjega dne.

� NOČNI DELAVEC:

• dela vsaj tri ure svojega običajnega delovnega časa med 23:00 in 06:00 uro
vsak dan, ali

• dela ponoči vsaj tretjino polnega letnega delovnega časa oziroma, vsaj tretjino
delovnega časa na letni ravni opravi v času med 23:00 in 06:00 uro



PRAVICE NOČNIH DELAVCEV

� Tretji odstavek 151. člena ZDR-1:

• daljši dopust, 

• ustrezna prehrana med delom, 

• strokovno vodstvo delovnega oziroma proizvodnega procesa

• periodična izmenjava, če je delo organizirano v izmenah

• nočnega dela ne more opravljati delavec, ki nima organiziranega prevoza na 
delo



OMEJITVE DELA PONOČI

� 152. člen ZDR-1

 nočni delavec ne sme delati povprečno več kot osem ur na dan, pri čemer se to
povprečje upošteva v obdobju štirih mesecev.

 Štirimesečno referenčno obdobje v katerem nočni delavec ne sme preseči
osem urnega delovnega časa se lahko s posebnim zakonom ali kolektivno
pogodbo na ravni dejavnosti podaljša na največ šest mesecev.

 absolutna prepoved opravljanja dela nočnega delavca v nočnem času, daljšega
od osem ur v izmeni, če iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe
ali zdravstvene okvare.

 Omejitve veljajo tudi za starejše delavce, delavce z otrokom do 3 leta starosti,
noseče delavke, ali delavke ki doji, samohranilce, otroke do 18 leta starosti…



DELO V TURNUSU

� Gre za delo v manj ugodnem delovnem času, zato delavcu pripadajo dodatki,
če jih določajo panožne ali podjetniške kolektivne pogodbe.

� Deljeni delovni čas je tisti čas, ko delavec opravlja delo s prekinitvijo polnega
dnevnega delovnega časa, prekinitev pa traja najmanj eno uro.

� Izmenski delovni čas pa je tisti, ko se delo izmenoma opravlja v dopoldanski,
popoldanski ali v nočni izmeni, te trajajo pet ali šest dni na teden in od šest do
osem ur dnevno, razporeditev pa se izmenjuje.

� Dodatka za deljeni delovni čas in dodatek za izmensko delo se med seboj ne
izključujeta, delavci pa ju lahko dobijo izplačane le za čas, ko dejansko delajo v
manj ugodnih pogojih.



ODMORI IN POČITKI

� 30 min odmor med delom za delavca, ki dela polni delovni čas,

� v primeru krajšega delovnega časa, sorazmerni del odmora, ki pa ne velja za
delavce, mlajše od 18 let (če delajo najmanj 4 ure imajo pravico do 30 min odmora),

� 12 ur nepretrganega počitka v obdobju 24 ur,

� Če delavec dela v neenakomernem delovnem času ali prerazporejenem delovnem
času ima pravico do 11 ur počitka v 24 urah,

� Tedenski počitek najmanj v trajanju 24 ur (minimalno trajanje tedenskega počitka se
upošteva kot povprečje v obdobju 14 zaporednih dni),

� Z zakonom ali KP na ravni dejavnosti se lahko dnevni in tedenski odmori ali počitki v
povprečnem minimalnem trajanju lahko zagotavljajo tudi v obdobju do 6 mesecev,

� Letni dopust, najmanj v trajanju 20 delovnih dni.



EVIDENTIRANJE DELOVNEGA ČASA

� Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) ) v 18. členu določa, da
delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca
naslednje podatke:

 podatke o številu ur,

 skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom
od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,

 opravljene ure v času nadurnega dela,

 neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako
vrste nadomestila,

 neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali
delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,

 neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,

 število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem,
oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.



EVIDENTIRANJE DELOVNEGA ČASA

� Evidenca je trajne narave in se listine iz te evidence hranijo kot listine 
trajne vrednosti, ki jih je delodajalec dolžan predložiti pristojnemu 
organu na njegovo zahtevo v vsakem času.

� Vzpostavi se s pričetkom sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

� Ob prenehanju dejavnosti delodajalca listine iz te evidence prevzame 
pravni naslednika. Če tega ni pa Arhiv Republike Slovenije.

� V primeru delovnopravnega spora je dokazno breme na delodajalcu.



HVALA ZA POZORNOST


