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POVZETEK
KRAJŠI DELOVNI ČAS
V magistrski nalogi obravnavam delovno razmerje za krajši delovni čas. Slovenska zakonodaja
ureja dve obliki delovnega razmerja s krajšim delovnim časom.
Prva oblika je klasična part-time zaposlitev, do katere pride na podlagi soglasja volj delavca in
delodajalca. Razlogi za takšno delovno razmerje so lahko tako na strani delavca, kot tudi na
strani delodajalca. Bistveni za to obliko sta načelo sorazmernosti ter prepoved diskriminacije.
Druga oblika so primeri dela s krajšim delovnim časom, ko posebni zakoni določajo pravico
delavca, da dela s krajšim delovnim časom, bodisi zaradi invalidnosti, zdravstvenih razlogov
ali starševstva. Za to obliko je značilno, da se to razmerje približuje delovnemu razmerju za
polni delovni čas. Sama pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva je posebni
ukrep, v sodni praksi poimenovan pozitivna diskriminacija.
V nalogi obravnavam odprta vprašanja, ki se nanašajo na krajši delovni čas, med katerimi so
delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom, plačilo za delo nad dogovorjenim krajšim
delovnim časom ter opravljanje dela poleg sklenjene pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas.
V nalogi sem posebej poudarila primere zlorab, ki se dogajajo v praksi.
Za obe obliki delovnega razmerja za krajši delovni čas sem v nalogi primerjalno prikazala
ureditev v Avstriji.

Ključne besede:
krajši delovni čas, krajši delovni čas zaradi starševstva, načelo sorazmernosti, prepoved
diskriminacije, delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom, prikrito delovno razmerje,
posebni ukrepi kot pozitivna diskriminacija.
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ABSTRACT
PART TIME WORK
This master thesis discusses employment for part-time work. Slovenian law provides for two
forms of employment of part-time work.
The first form is a classic part-time employment, which occurs with the consent of the worker
and the employer. Reasons for such an employment relationship can be on the side of the worker
or on the side of the employer. Essential to this form are the principle of proportionality and the
prohibition of discrimination.
Another form of such part-time work are the examples when special laws establish the right of
a worker to work part-time, either due to disability, health reasons or parenting. This form is
characterized by the fact that the relationship is similar to the relationship for full time work.
The right to work part-time is a special measure which is called positive discrimination in the
case law.
The thesis addresses the outstanding issues relating to part-time work, including work beyond
the agreed part-time work, remuneration for work beyond the agreed part- time work and
performing work in addition to a contract of employment for part-time work.
In the thesis, cases of abuse that occur in practice have been highlighted.
For both forms of employment for part-time work I compared the arrangements in Austria.

Key words:
part-time, part-time work due to parenthood, the principle of proportionality, the prohibition of
discrimination, work beyond the agreed part-time work, disguised employment, special
measures such as positive discrimination.
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1. UVOD
1.1 Predstavitev problematike
Delo s krajšim delovnim časom (part-time work) je fleksibilna oblika zaposlitve, kot atipična
oblika delovnega razmerja.1 Zaposlitev s krajšim delovnim časom je primerjalnopravno, poleg
zaposlitve za določen čas, ena najpogosteje uporabljenih oblik atipične zaposlitve, zaposlitve,
ki odstopa od (tipične) zaposlitve za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Delavec v Republiki Sloveniji, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima
pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni
delovni čas in jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje, razen
tistih, za katere zakon določa drugače2.
ZDR-1 v poglavju 4. obravnava Pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, pri tem pa
določa pravno podlago za sklenitev ter pravice in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi s krajšim
delovnim časom, ki se sklene prostovoljno, t.i. klasični part –time v členih 65 in 66.
Slovenska zakonodaja ureja dve obliki delovnega razmerja s krajšim delovnim časom. Prva
oblika je klasična part-time zaposlitev, do katere pride na podlagi soglasja volj delavca in
delodajalca, kot to določa 65. člen ZDR-1. Razlogi za takšno delovno razmerje so lahko tako
na strani delavca, kot tudi na strani delodajalca. Druga oblika so pa primeri dela s krajšim
delovnim časom, ko posebni zakoni določajo pravico delavca, da dela s krajšim delovnim
časom, bodisi zaradi invalidnosti, zdravstvenih razlogov ali starševstva3.
V 67. členu ZDR-1 so določene pravice in obveznosti pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim
časom v posebnih primerih, za katere je pravna podlaga določena v posebnih predpisih iz
socialnega zavarovanja. Krajši delovni čas v teh posebnih primerih je določen v skladu s
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 4 , predpisi o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju5 in tudi s predpisi iz naslova starševskega varstva, to je v Zakonu o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Senčur Peček D., Atipične pogodbe o zaposlitvi v Republiki Sloveniji, Tendence v razvoju delovnega prava,
Zbornik referatov, 2009, Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru,
stran 111.
2
3. odstavek 65. člena Zakona o delovnih razmerjih, ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015
– ZZSDT.
3
Senčur Peček D., Atipične pogodbe o zaposlitvi v Republiki Sloveniji, Tendence v razvoju delovnega prava,
Zbornik referatov, 2009, Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru,
stran 115.
4
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v 82. členu določa, da imata zavarovanec, pri
katerem je podana III. kategorija invalidnosti in ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, ter zavarovanec,
pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti po dopolnjenem 55. letu starosti in ima preostalo delovno zmožnost
za opravljanje dela, na katerem dela, ali za drugo delo vsaj s krajšim delovnim časom od polnega, pravico do dela
s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma najmanj 20 ur tedensko. Pravico do dela
s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno, na drugem delu pridobi zavarovanec po končani
poklicni rehabilitaciji. Zavarovancu, ki ima sklenjeno delovno razmerje v Republiki Sloveniji, zagotavlja pravico
do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma dvajset ur tedensko, delodajalec.
5
33. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Uradni list RS, št. 9/1992,
13/1993, 13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998 - odl. US, 6/1999, 56/1999 - ZVZD, 99/2001, 60/2002, 42/2002 ZDR, 126/2003, 62/2005 - odl. US, 76/2005, 100/2005 - odl. US, 38/2006, 114/2006 - ZUTPG, 91/2007, 71/2008
- skl. US, 76/2008, 62/2010 - ZUPJS, 87/2011, 40/2011 - ZUPJS-A, 40/2012 - ZUJF, 21/2013 - ZUTD-A, 63/2013
1
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V nalogi obravnavam zaposlitev s krajšim delovnim časom kot izraz pogodbene volje delavca
in delodajalca, pri kateri je kot temeljno pravilo določeno enakopravno obravnavanje delavcev,
ki delajo s krajšim delovnim časom, z delavci, ki delajo s polnim delovnim časom (prepoved
diskriminacije) in načelo sorazmernosti pri uveljavljanju deljivih pravic in obveznosti iz
delovnega razmerja.
Pri pogodbi o zaposliti s krajšim delovnim časom v posebnih primerih posebej obravnavam le
primere, ko se uveljavi pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva. Pravica
do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva je v Zakonu o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih (ZSDP-1)6 opredeljena kot posebna, samostojna pravica iz starševskega
zavarovanja.
V nalogi prikažem tudi ureditev klasične pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom in
pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom v posebnih primerih zaradi starševstva v
Republiki Avstriji.

1.2 Cilji, metode in hipoteze naloge
Cilj naloge je analiza zakonske ureditve, teorije in prakse dela s krajšim delovnim časom,
analiza avstrijske zakonodaje, teorije in prakse, tako v primerih prostovoljne sklenitve pogodbe
o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (klasična part-time zaposlitev), kot tudi v posebnih
primerih (starši, invalidi, delavci v času bolniškega staleža) in primerjava ureditev pravic in
obveznosti med posameznimi skupinami zaposlenih glede odprtih vprašanj, ki se nanašajo na
delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom.
Cilj naloge je ugotoviti, v katerih primerih lahko govorimo o diskriminaciji delavcev s krajšim
delovnim časom, ali lahko delavci s krajšim delovnim časom opravljajo tudi drugo delo na
drugih pravnih podlagah, vključno s sklenitvijo več pogodb o zaposlitvi za krajši delovni čas.
V primerih dela s krajšim delovnim časom v posebnih primerih analiziram, kako se uresničuje
načelo enakega obravnavanja, kaj pomeni pozitivna diskriminacija, na podlagi teoretičnih
izhodišč in analize sodne prakse. S teoretičnimi in praktičnimi izhodišči opredeljujem primere
pozitivne diskriminacije pri delu s krajšim delovnim časom v posebnih primerih starševstva in
(ne)sorazmernih ukrepov, ki jih mora izvajati delodajalec.
Glede na to, da v zakonski ureditvi nimamo sistemsko urejenega dela nad dogovorjenim krajšim
delovnim časom, v nalogi na podlagi zakonske ureditve in skozi primere iz sodne prakse
analiziram, kdaj se zakonito odredi delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom in za
kakšno plačilo.
Glede na to, da delavci lahko sklenejo več pogodb o zaposlitvi oziroma opravljajo delo tudi na
drugih pravnih podlagah, se ukvarjam z vprašanjem omejevanja sklepanja pogodb, ki jih
- ZIUPTDSV, 91/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 95/2014 ZIUPTDSV-A, 95/2014 - ZUJF-C, 47/2015 - ZZSDT, 90/2015 - ZIJZ-1, 90/2015 – ZIUPTD, določa:
Zavarovanec, ki na podlagi mnenja osebnega zdravnika oziroma zdravniške komisije dela skrajšan delovni čas,
ima za čas zadržanosti od dela pravico do nadomestila. Če je njegova plača za skrajšani delovni čas manjša od
nadomestila, ki mu pripada za čas, ko ne dela, ima pravico tudi do nadomestila za to razliko. Če zavarovanec na
podlagi ugotovitve zdravniške komisije ne more opravljati svojega dela in dela poln delovni čas na drugem delu,
ima pravico do razlike med plačo in višino nadomestila, ki bi mu pripadalo, če ne bi delal.
6
Uradni list RS, št. 26/2014, pravica je urejena v IV. poglavju, v členih 50 – 55.
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omejuje delodajalec, s katerim delavec že ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim
delovnim časom, glede na konkurenčno prepoved.
V magistrski nalogi kot temeljno raziskovalno metodo uporabljam metodo analize dokumentov.
Analiziram mednarodne in nacionalne pravne vire ter jih primerjam glede odprtih pravnih
vprašanj, povezanih s krajšim delovnim časom, in sicer dela nad dogovorjenim krajšim
delovnim časom, konkurenčne prepovedi v primerih dela s krajšim delovnim časom ter
prepovedi diskriminacije in pozitivne diskriminacije pri delu s krajšim delovnim časom.
Osnovni cilj vsakega raziskovanja je deskripcija ali opis predmeta in pojavov, ki jih
preučujemo. S pomočjo te metode opredelim naslednje pojme:
Krajši delovni čas
Krajši delovni čas v posebnih primerih zaradi starševstva
Načelo sorazmernosti – pro rata temporis
Prepoved konkurence pri pogodbi o zaposlitvi za krajši delovni čas
Prikrito delovno razmerje
Načelo prednosti dejstev
Opravljanje dela preko dogovorjenega (krajšega) delovnega časa in plačilo za to delo
Začasna prerazporeditev delovnega časa
Prepoved diskriminacije
Pozitivni ukrepi pri zaposlitvi s krajšim delovnim časom v posebnih primerih zaradi starševstva.

Z metodo komparacije primerjam položaj delavca s krajšim delovnim časom, ki ima sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi na podlagi 65. člena ZDR-1 ter delavca s krajšim delovnim časom, ki ima
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na podlagi predpisov s področja socialnih zavarovanj glede
splošnih načel – prepovedi diskriminacije in pozitivne diskriminacije.
Primerjam tudi položaj zaposlenega s krajšim delovnim časom in položaj delavca s polnim
delovnim časom, glede vprašanja dela nad dogovorjenim delovnim časom, vprašanja prepovedi
konkurence ter načela prepovedi diskriminacije.
Prav tako primerjam položaj zaposlenih s krajšim delovnim časom v posebnih primerih, v
primerjavi z delavci s polnim delovnim časom glede posameznih pravic, predvsem glede načela
enakih možnosti.
Metoda kompilacije vodi v sintezo, ki je uporabljena skozi celotno nalogo, še zlasti v
teoretičnem in sklepnem delu magistrske naloge, kjer na podlagi zbranih dejstev predstavim
zaključne ugotovitve.
Primerjalno pravno obravnavam ureditev položaja zaposlenih s krajšim delovnim časom v
Avstriji. Odprta vprašanja, ki so predmet magistrske naloge, analiziram ob upoštevanju
avstrijske teorije in sodne prakse.
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Uporabljam tudi kompilacijsko metodo pri navedbah in citatih različnih domačih in tujih
avtorjev.
V magistrski nalogi želim potrditi ali ovreči tri hipoteze:
Stalno odrejanje dela preko dogovorjenega krajšega delovnega časa je nedovoljeno in
pomeni zlorabo instituta krajšega delovnega časa. Če delovni čas tako dosega polni
delovni čas, gre za prikrito delovno razmerje za polni delovni čas.
Opravljanje drugega dela poleg že sklenjene pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas, je
dovoljeno brez soglasja delodajalca, s katerim ima delavec že sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za krajši delovni čas. Soglasje je obvezno le v primeru sklenitve nove pogodbe
o zaposlitvi za krajši delovni čas ali opravljanja dela na drugi pravni podlagi, ki je
konkurenčno dejavnosti delodajalca, s katerim ima delavec sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi s krajšim delovnim časom.
Za zaposlene, ki delajo krajši delovni čas v posebnih primerih zaradi starševstva, morajo
delodajalci izvajati pozitivne ukrepe, ki pomenijo razumno prilagoditev posebnim
okoliščinam teh zaposlenih.
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2. KRAJŠI DELOVNI ČAS
2.1 Splošno o krajšem delovnem času
Uradne definicije polnega delovnega časa, podane od Mednarodne organizacije dela (MOD) ni,
predvsem zato, ker bi bilo težko določiti mednarodno sprejeto razmejitveno točko med polnim
in krajšim delovnim časom, glede na razlike v pomenu teh izrazov v posamezni državi. Na 81.
zasedanju Mednarodne konference dela leta 1994 je MOD7 definirala »zaposlenega s krajšim
delovnim časom« kot »zaposleno osebo, katere delovni čas je krajši od primerljive osebe s
polnim delovnim časom«. Tako je postavitev razmejitvene točke prepuščena vsaki posamezni
državi. Nekatere države uporabljajo razlago delavcev glede lastnega delovnega položaja za
razmejitev med polno zaposlenimi in zaposlenimi s krajšim delovnim časom, se pravi, da so
delavci razvrščeni glede na to, kako dojemajo svoj lastni prispevek k delu.
Leta 1997 je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) začela analizo
opredelitev krajšega delovnega časa in ugotovila, da bi opredelitev dela s krajšim delovnim
časom, ki temelji na 30 urah, najbolj ustrezala namenom mednarodnih primerjav8. Od takrat je
OECD usklajevala podatke o svojih državah članicah, z uporabo 30-urnega praga običajnih
delovnih ur pri polni zaposlitvi.
Glavna razlika med različnimi oblikami zaposlitve s krajšim delovnim časom je v
prostovoljnosti in neprostovoljnosti zaposlitve. Prostovoljna zaposlitev se nanaša na delavce,
ki raje delajo krajši delovni čas kot polni in ne iščejo zaposlitve za polni delovni čas, medtem
ko se neprostovoljna zaposlitev nanaša na delavce, ki ne morejo najti zaposlitve za polni delovni
čas. Raziskave, kakšnemu delovnemu času se daje prednost v industrijskih državah, kažejo, da
številni delavci, tako moški kot ženske, želijo v določeni dobi svojega življenja delati krajši
delovni čas. Prostovoljna zaposlitev za krajši delovni čas je lahko način za lažji prehod na
zaposlitev za polni delovni čas, sredstvo za kombinacijo zaposlitve s študijem, usposabljanjem
ali z nego za delavca z družinskimi obveznostmi, prilagoditev, ki omogoča ljudem s slabšim
zdravjem, da ostanejo zaposleni, možnost pri starejših, ki so delno upokojeni, da ostanejo
delovno aktivni, ali pa preprosto oblika zaposlitve, ki omogoča več prostega časa. Zaposlitev s
krajšim delovnim časom je tudi način, ki omogoča prilagoditve delovnega časa skozi življenje
na tistih trgih dela, kjer je možno narediti prehod med zaposlitvijo s krajšim delovnim časom v
polni delovni čas, za mnoge delavce z družinskimi obveznostmi pa je odločitev, da bodo delali
s krajšim delovnim časom, posledica zunanjih dejavnikov, kot je pomanjkanje storitev za
institucionalno varstvo otrok ali pa razdelitve vlog med spoloma v gospodinjstvu. Ti delavci so
zaposleni s krajšim delovnim časom prostovoljno v smislu, da sami ne želijo zaposlitve za krajši
delovni čas, vendar pa bi mogoče želeli delati več, če bi imeli dostop do institucionalnega
varstva otrok, ki bi si ga lahko privoščili. Raziskave v industrijskih državah kažejo, da je med
prostovoljnimi delavci s krajšim delovnim časom velik delež tistih, ki bi želeli delati več9.

Na tem zasedanju Mednarodne konference dela je bila sprejeta Konvencija o delu s krajšim delovnim časom
(št. 175) in predlog (št. 182); besedila so dostopna na http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm.
8
OECD: “The definition of part-time work for the purpose of international comparisons”, v Labour Market and
Social Policy Occasional Paper No. 22 (Paris, 1997).
9
Fagan C., Norman H., Smith M., Gonzales Menendez M.C., In search of good quality part-time employment,
Cinditions of work and employment series No. 43, ILO, Geneva, 2014 (v nadaljevanju Fagan 2014), stran 3.
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Od začetka gospodarske recesije v letih 2007 in 2008 se število zaposlitev za polni delovni čas
v Evropi zmanjšuje. Posledica tega je povečanje zaposlitev za krajši delovni čas, pri moških in
ženskah, ki se ne morejo zaposliti za polni delovni čas.
Delež delovno aktivnih v EU-28 10 v starostni skupini od 15 do 64 let, z glavno zaposlitvijo s
krajšim delovnim časom, je postopoma naraščal s 16,7 % v letu 2004, na 19,6 % v letu 2014.
Daleč največji delež delavcev s krajšim delovnim časom je bil leta 2014 na Nizozemskem (49,6
%), sledijo pa Avstrija, Nemčija, Združeno kraljestvo, Danska, Švedska, Belgija in Irska, kjer
je delo s krajšim delovnim časom v vseh primerih zajemalo približno četrtino vseh zaposlitev.
Ob tem so bile zaposlitve s krajšim delovnim časom razmeroma neobičajne v Bolgariji (2,5 %
zaposlenih) ter na Slovaškem, Hrvaškem, v Češki republiki in na Madžarskem (med 5,1 in 5,5
%). Pogostost dela s krajšim delovnim časom se med moškimi in ženskami pomembno
razlikuje. Leta 2014 je skoraj tretjina (32,2 %) zaposlenih žensk, starih od 15 do 64 let, v EU28 delala s krajšim delovnim časom, kar je veliko večji delež kot pri moških (8,8 %). Leta 2014
je s krajšim delovnim časom delalo več kot tri četrtine (76,7 %) vseh zaposlenih žensk na
Nizozemskem, kar je daleč najvišja stopnja med državami članicami EU.
Po statističnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 11 je delež zaposlenosti s
krajšim delovnim časom v RS v letih od 2008 do 2010 naraščal, nato do leta 2012 padal, od leta
2013 pa spet narašča:
Leto
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Odstotek s krajšim delovnim časom12 vseh delovno aktivnih oseb13
9,2
10,7
11,7
10,7
10
10,2
11,5

Za leto 2014 podatki kažejo, da je med vsemi delovno aktivnimi moškimi s krajšim delovnim
časom delalo 8,4%, preostalih 91,6% je delalo s polnim delovnim časom. Med vsemi delovno
aktivnimi ženskami je s krajšim delovnim časom delalo 15,2% žensk, preostalih 84,8% jih je
delalo s polnim delovnim časom. V letu 2014 je bilo med delovno aktivnimi 54,5% moških in
45,5% žensk. Primerjava podatkov o delovno aktivnih glede na spol in glede na polni ali krajši
delovni čas kaže, da je bilo 56,4% vseh delovno aktivnih oseb, ki so delale s polnim delovnim
časom, moških. 60,3% vseh delovno aktivnih oseb, ki se delale s krajšim delovnim časom, pa
je bilo žensk.

Eurostat
–
statistika
zaposlenosti;
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Employment_statistics/sl.
11
Podatki SURS, Delovno aktivni s polnim ali z delovnim časom, krajšim od polnega, po spolu in kohezijskih
regijah,
Slovenija,
letno,
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0762107S_ESTAT&ti=&path=../Database/NUTS2015_slo/07/
02_07008_akt_preb_po_anketi/02_07621_akt_preb_ADS_letno/&lang=2.
12
Delovno aktivni z delovnim časom, krajšim od polnega, so tisti, ki običajno delajo manj kot 36 ur na teden.
13
Delovno aktivni so zaposleni, samozaposleni in pomagajoči družinski člani.
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Nekatere države uporabljajo strogo razmejitev med krajšim in polnim delovnim časom, na
podlagi običajno ali dejansko opravljenih tedenskih ur. Ločnica je po navadi nekje med 30 in
40 urami na teden. Tako ljudi, ki delajo, recimo, 35 ur na teden, lahko smatramo za »polno
zaposlene« in tiste, ki delajo manj ur, kot »zaposlene s krajšim delovnim časom«. Definicije za
krajši delovni čas so v državah različne, tako kot razširjenost zaposlitve za krajši delovni čas.
Zaposlitev za krajši delovni čas se pogosto označuje kot čas, ki je krajši od polnega. Pri tem se
prag za definicijo med državami razlikuje. Če primerjamo statistične podatke, ki jih podaja
MOD, lahko ugotovimo, da se krajši delovni čas v državah šteje kot delovni čas, ki je krajši od
30 ur, v nekaterih je ta čas 35 ur (npr. Indonezija), lahko 32 (npr. Trinidad in Tobago) ali 25 ur
(npr. Zimbabve)14.
Kazalnik delavcev s krajšim delovnim časom se osredotoča na posameznike, katerih delovni
čas znaša manj kot »polni delovni čas«, kot delež polne zaposlitve. Ker ni mednarodno sprejete
opredelitve glede minimalnega števila ur na teden, ki predstavlja polni delovni čas, se ta
razmejitev določi glede na posamezno državo ali z uporabo posebnih kriterijev. Dve meritvi se
preračunata za ta kazalec: skupno število vseh zaposlenih s krajšim delovnim časom kot delež
vseh zaposlenih in se včasih označuje »stopnja zaposlenosti s krajšim delovnim časom«; in
delež zaposlenih s krajšim delovnim časom, ki ga predstavljajo ženske. V zadnjih nekaj
desetletjih je bilo opaziti hitro rast zaposlenih s krajšim delovnim časom v razvitih
gospodarstvih. Ta trend se navezuje na povečanje števila žensk na trgu dela in tudi na politike,
ki skušajo povečati fleksibilnost trga dela kot odziv na spremembe organizacije dela v industriji
ter na rast storitvenega sektorja. Skrb oblikovalcev teh politik pri očitnemu pomiku k
fleksibilnejšim ureditvam dela je tveganje, da so take ureditve manj gospodarsko varne in
stabilne kot zaposlitev s polnim delovnim časom. Zaposlitve za krajši delovni čas so
nesorazmerno pogoste pri poklicih, ki so slabše plačani, v storitveni dejavnosti, kjer
prevladujejo ženske, in na pomožnih in administrativnih delovnih mestih. Možnosti za
zaposlitev s krajšim delovnim časom so bolj omejene pri strokovnih, vodstvenih delovnih
mestih in so običajno omejene na nižje plačana delovna mesta. Tudi v državah, kjer je delež
zaposlitve za krajši delovni čas visok, sta obseg in vrsta zaposlitev za krajši delovni čas odvisna
od dejavnosti. Bolj kakovostne zaposlitve za krajši delovni čas lahko pričakujemo v primerih,
ko delodajalci želijo zadržati zaposlene, ki delajo krajši delovni čas15.
Zaposlitev s krajšim delovnim časom je tudi instrument za povečanje ponudbe dela. Krajši
delovni čas lahko ponudi možnost za boljše ravnovesje med delom in družino in bolj ustreza
delavcem, ki si želijo manj delovnih ur in več časa za zasebno življenje, prav tako pa dovoljuje,
da se več delovno aktivnih ljudi dejansko vključi na trg dela. Oblikovalci politike so spodbujali
delo s krajšim delovnikom v poskusu prerazporeditve delovnega časa v državah z visoko
stopnjo brezposelnosti in s tem znižali politično občutljive stopnje brezposelnosti brez
povečanja skupnega števila delovnih ur. Zaposlitev s krajšim delovnim časom pa ni vedno
izbira. Čeprav je fleksibilnost ena izmed prednosti zaposlenih s krajšim delovnim časom,
obstajajo tudi slabosti take zaposlitve, v primerjavi s sodelavci s polno zaposlitvijo. Delavci s
krajšim delovnim časom se lahko soočajo z manjšo urno postavko, neupravičenostjo do
nekaterih socialnih ugodnosti in bolj omejenimi poklicnimi in izobraževalnimi možnostmi.
Večina držav članic OECD je od zgodnjih 1990-ih vpeljala ukrepe za izboljšanje kakovosti dela
s krajšim delovnim časom, na primer, v zvezi s socialnimi ugodnostmi zaposlenih s krajšim
14
15

Fagan, 2014, stran 6, tabela 2.1.
Fagan, 2014, stran 3 in 4.
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delovnim časom, v primerjavi z zaposlenimi s polnim delovnim časom. Kljub temu, poklicno
ločevanje med zaposlenimi s krajšim delovnim časom in tistimi s polnim delovnim časom,
ostaja problem v večini držav, saj omejuje poklicno izbiro zaposlenih s krajšim delovnim
časom. V zvezi z delom s krajšim delovnim časom je vsekakor pomemben tudi podatek o tem,
koliko je med zaposlenimi moških in koliko žensk. Razčlenitev po starosti je prav tako
pomembna, saj velikokrat pokaže, da mladi delavci (stari med 15 in 24 let) z večjo verjetnostjo
kot starejši delavci (25 in več) delajo s krajšim delovnim časom 16 . Dobra stran krajšega
delovnega časa je, da omogoča postopen vstop mladih na trg dela in izstop starejših delavcev s
trga dela17.
Informacije o krajšem delovnem času se izrazito razlikujejo med državami, predvsem zato ker
uporabljajo različne opredelitve pojma polni delovni čas, in imajo različne kulturne ali delovne
norme. Vključevanje starosti v upravičenost delovne sile je tudi lahko pomemben razlog za
razlike.
Delavci lahko uveljavijo krajši delovni čas kot možnost, da bodo lažje usklajevali svoje
življenjske potrebe in želje z delom, na drugi strani pa ima lahko tudi delodajalec interes, da
zaposli delavca s krajšim delovnim časom zaradi potreb delovnega procesa. To omogoča
fleksibilnost zaposlovanja18.

2.2 Pravni viri v zvezi s krajšim delovnim časom
2.2.1 Mednarodno pravna ureditev
8. člen Ustave Republike Slovenije19 določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s
splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo
Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.
Slovenijo zavezujejo dokumenti, sprejeti v okviru OZN, od katerih sta pomembni Splošna
deklaracija človekovih pravic iz leta 1948 in Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in
kulturnih pravicah iz leta 1966).
Slovenijo zavezujejo tudi konvencije Mednarodne organizacije dela, MOD, od katerih je za
zaposlitev s krajšim delovnim časom najpomembnejša Konvencija št. 175 o delu s krajšim
delovnim časom (v nadaljevanju Konvencija št. 175).

Glej ILO: Global Employment Trends for Youth 2013: A generation at risk (Ženeva, 2013);
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/youth/2013/lang--en/index.htm.
17
Glej ILO: KILM6. Prt-time workers., http://kilm.ilo.org/2015/download/kilm06EN.pdf.
18
Glej:
European
Commission:
Working
Conditions
Part-Time
Work,
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=203.
19
Ustava Republike Slovenije (URS), Uradni list RS/I, št. 33/1991, Uradni list RS, št. 42/1997 - UZS68, 66/2000
- UZ80, 24/2003 - UZ3a, 47, 68, 69/2004 - UZ14, 69/2004 - UZ43, 69/2004 - UZ50, 68/2006 - UZ121,140,143,
47/2013, 47/2013.
16
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Generalna konferenca Mednarodne organizacije dela je dne 24. junija 1994 sprejela Konvencijo
št. 175 o delu s krajšim delovnim časom, ki jo je RS ratificirala leta 200120 . H konvenciji je
sprejeto tudi Priporočilo št. 182. Priporočila so za države članice MOD nezavezujoča.
Temeljni cilj konvencije je zagotoviti varstvo delavcev, ki delajo krajši delovni čas, glede
možnosti za zaposlitev, delovnih razmer in socialne varnosti21.
Konvencija od 4. do 7. člena določa ukrepe kot zaščito, s katerimi se olajša dostop do
učinkovitega in svobodno izbranega dela s krajšim delovnim časom, ki ustreza tako delavcem
kot delodajalcem22.
Konvencija št. 175 opredeljuje pojem delavca, ki dela s krajšim delovnim časom v 1. členu, po
katerem izraz »delavec, ki dela krajši delovni čas«, pomeni zaposleno osebo, katere običajni
delovni čas je krajši od delovnega časa primerljivih delavcev, ki delajo polni delovni čas.
Običajni delovni čas se po določilih Konvencije lahko izračuna tedensko ali pa kot povprečje
za določen čas zaposlitve. Izraz »primerljivi delavec, ki dela polni delovni čas«, pomeni
delavca, ki dela polni delovni čas v enakem delovnem razmerju, opravlja enako ali podobno
vrsto dela ali poklica in je zaposlen v istem obratu, ali če ni primerljivega delavca, ki dela polni
delovni čas v tem obratu, v istem podjetju, ali če ni primerljivega delavca, ki dela polni delovni
čas v podjetju, isti panogi kot delavec, ki dela krajši delovni čas23.
V konvenciji ni bil določen prag oziroma spodnja meja števila delovnih ur ali zaslužek iz
zaposlitve za krajši delovni čas (part – time zaposlitve), tako da se konvencija nanaša na vse
zaposlene s krajšim delovnim časom (part – time delavce), ne glede na število delovnih ur, za
kolikor je njihov delovni čas krajši od polnega delovnega časa oziroma kolikšen je njihov
zaslužek24.
Evropska unija spodbuja ratifikacijo mednarodnih konvencij o delu, ki jih je MOD opredelila
kot aktualne, da bi prispevala k prizadevanjem EU za spodbujanje človekovih pravic in
dostojnega dela. Varstvo temeljnih načel in pravic pri delu je ključni vidik navedene spodbude.
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)25, v nadaljevanju ZDR-1, ki v Sloveniji ureja delovna
razmerja, sledi direktivam EU, ki zavezujejo Slovenijo kot članico EU in ki jih mora
implementirati v svoj pravni red.
Na področju dela s krajšim delovnim časom je v pravu EU sprejeta DIREKTIVA SVETA
97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim
časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta
98/23/ES z dne 7. aprila 199826.

Zakon o ratifikaciji Konvencije o delu s krajšim delovnim časom (Konvencija ILO št. 175) (MKDKDČ), Uradni
list RS-MP, št. 4-9/2001 (Uradni list RS, št. 11/01). Za Republiko Slovenijo je Konvencija mednarodne
organizacije dela št. 175 o delu s krajšim delovnim časom začela veljati 8. maja 2002.
21
Novak, M., Končar, P., Bubnov Škoberne, A., Konvencije Mednarodne organizacije dela s komentarjem,
Ljubljana, GV Založba, 2006 (v nadaljevanju Novak M. in drugi, Konvencije MOD s komentarjem 2006), stran
262.
22
9. člen Konvencije št. 175.
23
Točka c 1. člena Konvencije št. 175.
24
Novak M. in drugi, Konvencije MOD s komentarjem 2006, stran 262.
25
Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 – ZZSDT.
26
Uradni list L št 14, 20.01.1998, str. 9 - 14.
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Z Direktivo 97/81/ES je bil v pravo EU prenesen okvirni sporazum o delu s krajšim delovnim
časom, sam okvirni sporazum je v prilogi k Direktivi 97/81; z direktivo se zagotavlja izvajanje
sporazuma, sklenjenega med socialnimi partnerji na ravni EU, v zakonodaji in praksi držav
članic27. Okvirni sporazum je bil sklenjen, da bi postavil splošna načela in minimalne zahteve
za delo s krajšim delovnim časom.
V členu 1 Direktive 97/81 je pojasnjeno, da je cilj te direktive izvajanje Okvirnega sporazuma
o delu s krajšim delovnim časom. Namen okvirnega sporazuma je:
(a)
omogočiti odpravo diskriminacije delavcev, ki delajo s krajšim delovnim časom, in
izboljšati kakovost dela s krajšim delovnim časom;
(b)
olajšati razvoj dela s krajšim delovnim časom na podlagi odločitve posameznika in
prispevati k prožnejši organizaciji delovnega časa ob upoštevanju potreb delodajalcev in
delavcev.
V okviru EU je delavec, ki dela s krajšim delovnim časom delavec, ki običajno opravi manj
delovnih ur, izračunano tedensko ali na podlagi enoletnega povprečja, kakor znese običajen
delovni čas primerljivega delavca, zaposlenega s polnim delovnim časom28.
Tako širok pojem lahko pokriva veliko število delovnih razmerij, ki imajo različne cilje; tako
je k razmahu te oblike dela pripomoglo to, da se jo zaradi prilagodljivosti, ki jo zagotavlja,
uporablja za spodbujanje tako imenovane »delitve dela«29.
Peta uvodna izjava te direktive določa, da je »Evropski svet v zaključkih zasedanja v Essnu
poudaril potrebo po ukrepih za pospeševanje zaposlovanja in enakih možnosti moških in žensk
in pozval k ukrepom za povečanje zaposlitvene intenzivnosti rasti, zlasti s prožnejšo
organizacijo dela, ki pa mora izpolnjevati želje zaposlenih in ustrezati zahtevam konkurence«.
V drugi uvodni izjavi preambule okvirnega sporazuma je navedeno, da »sporazum določa
splošna načela in minimalne zahteve glede dela s krajšim delovnim časom, pri čemer upošteva,
da je stanje v državah članicah različno, in spoznanje, da je delo s krajšim delovnim časom
posebnost zaposlovanja v nekaterih sektorjih in dejavnostih. Kaže pripravljenost socialnih
partnerjev, da oblikujejo splošni okvir za odpravo diskriminacije delavcev, ki delajo s krajšim
delovnim časom, in da pomagajo pri razvoju možnosti za delo s krajšim delovnim časom na
podlagi, ki je sprejemljiva za delodajalce in delavce«.
Iz enajste uvodne izjave izhaja, da »so podpisnice okvirnega sporazuma želele določiti splošen
okvir za odpravo diskriminacije delavcev, zaposlenih s krajšim delovnim časom, in prispevati
k razvoju možnosti za delo s krajšim delovnim časom na taki podlagi, ki je sprejemljiva za
delavce in delodajalce«.
V okviru splošnih razlogov okvirnega sporazuma je pod točko 5 navedeno, da »podpisnice
sporazuma pripisujejo velik pomen ukrepom, ki naj olajšajo dostop do dela s krajšim delovnim
Bečan I., Belopavlovič N., Korpič Horvat E., Kresal B., Kresal Šoltes K., Mežnar Š., Robnik I., Senčur Peček
D., Šetinc Tekavc M.; Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem in stvarnim kazalom, GV Založba, Ljubljana,
2016, (v nadaljevanju ta vir navajam kot Bečan I. in ostali; ZDR s komentarjem, 2016), stran 365.
28
Določba 3 točka 1 okvirnega sporazuma o delu s krajšim delovnim časom. Za MOD izraz „delavec, ki dela s
krajšim delovnim časom, pomeni zaposlenega, ki običajno opravi manj delovnih ur kot primerljivi delavec,
zaposlen s polnim delovnim časom“ (člen 1(a) Konvencije št. 175 o delu s krajšim delovnim časom.
29
Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Dámasa Ruiz-Jaraboja Colomerja, predstavljeni 10. julija 2007, v
zadevi c‑300/06, Voß. točka 29.
27

14

časom za moške in ženske, zato da bi jih pripravili na upokojitev, uskladili delovno in družinsko
življenje ter izkoristili možnosti za izobraževanje in usposabljanje, ki izboljšujejo
posameznikovo strokovno usposobljenost in poklicne možnosti, kar naj koristi delodajalcem in
delavcem ter pripomore k razvoju podjetij«.
Določba 3.2 okvirnega sporazuma („Opredelitev pojmov“) opredeljuje pojem „primerljiv
delavec, zaposlen s polnim delovnim časom“. Ta pojem pomeni »delavca, zaposlenega v istem
podjetju s polnim delovnim časom, ki ima istovrstno pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje,
opravlja enako ali podobno delo/poklic, pri čemer je treba upoštevati druge okoliščine, na
primer daljšo delovno dobo in izobrazbo/spretnost«. V tej določbi je navedeno tudi, da »če v
istem podjetju ni primerljivega delavca, zaposlenega s polnim delovnim časom, se primerjava
opravi s sklicevanjem na ustrezno kolektivno pogodbo, ali če take pogodbe ni, domačo
zakonodajo, kolektivne pogodbe ali prakso«.
Posameznik se lahko sklicuje na direktivo oziroma okvirni sporazum, kar je sodišče pojasnilo
v več zadevah, tudi v zvezi z določbo 4 Okvirnega sporazuma o delu s krajšim delovnim časom,
v katerih je sodišče presojalo okvirni sporazum za določen čas in okvirni sporazum o delu s
krajšim delovnim časom30.
EU in države članice so si med drugim zadale cilj pospeševati zaposlovanje, izboljšati
življenjske in delovne razmere in zagotoviti primerno socialno varnost. V uvodnih izjavah
okvirnega sporazuma o delu s krajšim delovni časom je navedeno, da je še posebej treba
zagotoviti uskladitev delovnega in družinskega življenja, pospeševanje zaposlovanja,
povečanje zaposlitvene intenzivnosti in prožnejšo organizacijo dela (točki 4 in 5). Cilj prožne
organizacije delovnega časa, ki upošteva potrebe delodajalca in delavca, je določen tudi v členu
1(b) Okvirnega sporazuma. Glede na navedene določbe je pri razlagi in uporabi Okvirnega
sporazuma o delu s krajšim delovnim časom poleg primerne socialne varnosti treba še posebej
upoštevati pospeševanje zaposlovanja, prožnejšo organizacijo delovnega časa ter potrebe
delodajalcev in delavcev. Prožnost in inovativne možnosti oblikovanja delovnih razmerij je
treba šteti za prispevek k pospeševanju zaposlovanja in izboljšanju življenjskih in delovnih
razmer, ne pa nujno za njuno oviranje31.
Določba 5 okvirnega sporazuma („Možnosti za delo s krajšim delovnim časom“) določa, da po
določbi 1 tega sporazuma in načelu nediskriminacije delavcev, zaposlenih s krajšim delovnim
časom, in delavcev, zaposlenih s polnim delovnim časom morajo (bi morale) države članice po
posvetovanju s socialnimi partnerji, skladno z domačo zakonodajo ali prakso, opredeliti in
presoditi zakonske ali administrativne ovire, ki lahko omejujejo možnosti za delo s krajšim
Sodba v zadevi C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols proti Land Tirol,
ECLI:EU:C:2010:215, točka 22. Sodišče EU je zadevi C-268/06, Impact proti Minister for Agriculture and Food,
Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for
Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport, ECLI:EU:C:2008:223,
sprejelo razlago, da je z določbo 4. točka 2., navedenega Okvirnega sporazuma le poudarjena ena izmed posledic,
ki so lahko primeroma povezane, pod morebitnim nadzorom sodišča, z uporabo načela prepovedi diskriminacije
v korist delavcev, zaposlenih za določen čas, brez vpliva na vsebino tega načela. Glede na navedeno je treba
ugotoviti, da so določbe prava EU, na katere se je sklicevalo nacionalno sodišče, brezpogojne in dovolj natančne,
da se lahko posameznik nanje sklicuje pred nacionalnim sodiščem. Sodna praksa sodišča EU se lahko prenese na
sporazume, ki – enako kot okvirna sporazuma o delu s krajšim delovnim časom in delu za določen čas – izhajajo
iz dialoga med socialnimi partnerji na ravni EU in ki se v skladu z njihovo pravno podlago izvajajo z direktivo
Sveta EU, katere sestavni del torej so.
31
Sklepni predlogi generalne pravobranilke Juliane Kokott, predstavljeni 18. maja 2004, v zadevi C-313/02,
Nicole Wippel proti Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG, ECLI:EU:C:2004:308, točka 78.
30
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delovnim časom, in jih, kjer je primerno, odpraviti, prav tako pa morajo (bi morali) socialni
partnerji glede na svoje pristojnosti in po postopku, določenim v kolektivnih pogodbah,
opredeliti in presoditi ovire, ki lahko omejujejo možnosti za delo s krajšim delovnim časom, in
jih, kjer je primerno, odpraviti.
Okvirni sporazum kot priloga k Direktivi 97/81 državam članicam prepušča, da določijo, kako
bodo implementirale cilje tega instrumenta. V skladu z določbo 6.1 okvirnega sporazuma ta
določa le minimalno uskladitev. Dalje, nekatere določbe Direktive in okvirnega sporazuma
državam članicam izrecno podeljujejo nekatera regulativna pooblastila. To, da je toliko
nerešenih vprašanj prepuščenih prosti presoji držav članic, kaže na to, da besedilo določbe 5
tega sporazuma ni zavezujoče32.
Namen Okvirnega sporazuma o delu s krajšim delovnim časom ni uskladiti vseh nacionalnih
pravil v zvezi s pogodbami o zaposlitvi ali delovnimi razmerji s krajšim delovnim časom,
temveč zgolj „določiti splošen okvir za odpravo diskriminacije delavcev, zaposlenih s krajšim
delovnim časom“, in sicer z določitvijo splošnih načel in minimalnih zahtev. Zakonodajalec
EU je s sprejetjem direktive štel, da je treba pojem „delavci, ki delajo s krajšim delovnim časom
in so sklenili pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje“ razlagati v smislu nacionalnega prava.
Delavec spada na področje uporabe Okvirnega sporazuma o delu s krajšim delovnim časom, če
je sklenil pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje, kakor ju opredeljujejo zakonodaja,
kolektivne pogodbe ali običaji v zadevni državi članici 33 . Diskrecijska pravica, ki jo imajo
države članice na podlagi Direktive 97/81 glede opredelitve pojmov, ki so uporabljeni v
Okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, kljub temu ni neomejena. Pojme, ki so
uporabljeni v okvirnem sporazumu, je mogoče opredeliti v skladu z nacionalnim pravom in/ali
s prakso, če se spoštujejo polni učinek navedene direktive in splošna načela prava EU. Države
članice namreč ne smejo uporabiti zakonodaje, ki lahko ogroža uresničitev ciljev, ki jim sledi
direktiva, in ki tej direktivi odvzame polni učinek. Države članice zlasti ne morejo s kršitvijo
polnega učinka Direktive 97/81 samovoljno izključiti nekaterih kategorij oseb iz varstva, ki naj
bi se s to direktivo in z Okvirnim sporazumom o delu s krajšim delovnim časom uveljavilo.
Kot je razvidno iz samega besedila določbe 2, točka 1, Okvirnega sporazuma o delu s krajšim
delovnim časom, je področje njegove uporabe široko opredeljeno in se na splošno nanaša na
delavce, ki delajo s krajšim delovnim časom in so sklenili pogodbo o zaposlitvi ali delovno
razmerje, kot ju opredeljujejo veljavni zakoni, kolektivne pogodbe ali praksa v vsaki državi
članici. Opredelitev pojma „delavec, ki dela s krajšim delovnim časom“ v smislu tega okvirnega
sporazuma, ki je navedena v določbi 3, točka 1, tega sporazuma, zajema vse delavce, brez
razlikovanja glede na javni ali zasebni status njihovih delodajalcev. Iz potrebe, da se ohrani
polni učinek načela enakega obravnavanja iz okvirnega sporazuma, je namreč razvidno, da je
izključitev lahko dopustna le, če se zadevno delovno razmerje po naravi bistveno razlikuje od
tistega med delodajalci in njihovimi zaposlenimi, ki po nacionalni zakonodaji spadajo v skupino
delavcev, sicer se šteje za samovoljno. Nacionalno sodišče je pristojno za dokončno presojo,

32

Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Nilsa Wahla, predstavljeni dne 22. maja 2014, zadeva C-221/13,
Teressa Mascellani proti Ministero della Giustizia, ECLI:EU:C:2014:479, točka 38.
33
Enako pojasnjuje sodišče EU v zadevi C-313/02, Nicole Wippel proti Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG,
ECLI:EU:C:2004:607.
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kako je razmerje med konkretno skupino ljudi, ki delajo krajši delovni čas34 po naravi bistveno
drugačno od delovnega razmerja med delodajalcem in delavcem.
V zakonodaji EU ni zaslediti enotne definicije pojma delavca. Definicijo delavcev, ki delajo
krajši delovni čas, je zato treba iskati skozi razlago sodb sodišča EU. Opredelitve, ki so se
razvile v zvezi s posameznimi določbami zakonodaje EU, niso nujno enake, ampak se lahko
med seboj razlikujejo. V teoriji se tako poudarja, da ima delovno in socialno pravo EU
kalejdoskopski pristop pri opredelitvi obsega uporabe, saj se je na različnih področjih
oblikovala pravna ureditev, ki velja za različne kategorije delavcev35.
Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o
določenih vidikih organizacije delovnega časa 36 določa minimalne zahteve v zvezi z
varnostjo in zdravjem pri organizaciji delovnega časa (odmor med dnevnim delom, dnevni
počitek, tedenski počitek, minimalni letni dopust, maksimalni tedenski delovni čas, zahteve v
zvezi z nočnim in izmenskim delom) ter določa pogoje in primere, ko je možno v nacionalnih
zakonodajah odstopati od teh zahtev. Splošne zahteve direktive so prenesene v ureditev v ZDR137.
Direktiva določa38 najdaljši tedenski delovni čas s tem, da države članice sprejmejo potrebne
ukrepe, s katerimi v skladu s potrebo po varovanju zdravja in varnosti delavcev zagotovijo, da:
(a) je tedenski delovni čas omejen z zakoni, podzakonskimi ali upravnimi akti ali s kolektivnimi
pogodbami ali sporazumi med socialnimi partnerji;
(b) povprečni delovni čas za vsako sedemdnevno obdobje, vključno z nadurami, ne presega 48
ur.
2.2.2 Nacionalna ureditev
Zakon, ki v RS ureja delovna razmerja, je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)39.
Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom je urejena v 65. in 66. členu ZDR-1, 67. člen
pa določa krajši delovni čas v posebnih primerih.
V 65. členu ZDR-1 je določena podlaga za zaposlitev s krajšim delovnim časom, kot izrazom
pogodbene volje delavca in delodajalca.
Krajši delovni čas je delovni čas, ki je krajši od polnega delovnega časa, ki velja pri
delodajalcu40. Pogodba o zaposlitvi se torej lahko sklene za delovni čas, ki je krajši od polnega
delovnega časa, ki velja pri delodajalcu41. Zakon opredeljuje krajši delovni čas tako, da ga veže

V primeru O’Brien je delavec s krajšim delovnim časom sodnik, zato se presoja vprašanje med sodniki in
Ministry of Justice).
35
Senčur Peček D., Pojem delavca s primerjalnega in EU vidika, Delavci in delodajalci 2-3/2016, stran 203.
36
UL L 299, z dne 18.11.2003, str. 9-19.
37
Bečan I., Belopavlovič N., Petriček T., Tratnik L., Evropsko delovno pravo, Direktive ES/EU z uvodnimi
pojasnili, GV Založba, Ljubljana, 2005, stran 25.
38
člen 6 Direktive.
39
Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 – ZZSDT.
40
2. odstavek 64. člena ZDR-1.
41
2. odst. 65. člena ZDR-1.
34
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na polni delovni čas pri delodajalcu. Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden 42.
Spodnja meja za krajši delovni čas ni določena. To izhaja iz zakona43 in sodne prakse44.
Delavec, ki dela krajši delovni čas, je torej oseba, ki se prostovoljno vključi v organiziran
delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po
navodilih in pod nadzorom delodajalca45, to delo pa opravlja v času, ki je krajši od polnega, ki
velja pri delodajalcu.
ZDR-1 izhaja iz načela enakopravnega delovnopravnega statusa zaposlenih s krajšim delovnim
časom – prepovedi diskriminacije in načela sorazmernosti pri uveljavljanju deljivih pravic in
obveznosti iz delovnega razmerja, ki jih ima zaposleni s krajšim delovnim časom, glede na
primerljivega delavca, ki dela polni delovni čas46.
Za zaposlitev s krajšim delovnim časom so v ZDR-1 še pomembne določbe glede regresa47,
odpravnine pri upokojitvi 48 , prepovedi opravljanja dela preko polnega delovnega časa za
delavca, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali drugimi predpisi49, odmora in počitkov50,
letnega dopusta51, krajšega delovnega časa pri starejših delavcih52.
Načelo enakopravnega delovnopravnega statusa zaposlenih s krajšim delovnim časom se kaže
tudi v sodni praksi 53 , ki tudi pri ugotavljanju obstoja delovnega razmerja in elementov
delovnega razmerja izenačuje delavce s krajšim delovnim časom in polnim delovnim časom.
V skladu z zahtevami, uveljavljenimi z direktivo o delu s krajšim delovnim časom in
Konvencijo št. 175 o zagotovitvi možnosti in podlag za svobodne odločitve o prehodu z dela s
krajšim delovnim časom na delo s polnim delovnim časom ali obratno, je z zakonom54 določena
obveznost delodajalca, ki ima zaposlene delavce s krajšim delovnim časom, da izpelje interni
postopek obveščanja delavcev o možnostih zaposlitve s polnim delovnim časom. Delodajalec,
ki ima zaposlene delavce s krajšim delovnim časom, mora o prostem delu, oziroma o javni
objavi prostega dela za zaposlitev s polnim delovnim časom, pravočasno obvestiti pri njem
zaposlene delavce na pri njem običajen način55.
V skladu z ZDR-1 56 mora delodajalec, ki ima zaposlene delavce za določen čas, s krajšim
delovnim časom oziroma pri katerem opravljajo delo delavci, zaposleni pri delodajalcu, ki
1. odstavek 143. člena ZDR-1.
65. člen ZDR-1 določa le, da se lahko pogodba o zaposlitvi sklene tudi za delovni čas, krajši od polnega
delovnega časa.
44
VDSS sklep Pdp 1123/2014, z dne 26.02.2015, Pdp 1105/2011 z dne 30.03.2012 in Pdp 216/2014 z dne
21.08.2014.
45
4. člen ZDR-1.
46
Bečan I. in ostali; ZDR s komentarjem, 2016, stran 370.
47
131. člen ZDR-1.
48
132. člen ZDR-1.
49
6. alineja 2. odst.146. člena ZDR-1.
50
2. odst. 154. člena ZDR-1.
51
159. člen ZDR-1.
52
198. člen ZDR-1.
53
VDSS sklep Pdp 1123/2014, z dne 26.02.2015.
54
4. odst. 25. člena ZDR-1.
55
Bečan I., Belopavlovič N., Cvetko A., Kalčič M., Klampfer M., Končar P.,Korpič Horvat E., Kresal B., Kresal
Šoltes K., Novak M., Plešnik T., Senčur Peček D., Vodovnik Z.; Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, GV
Založba, Ljubljana, 2008 (v nadaljevanju Bečan I. in drugi, ZDR s komentarjem, 2008), stran 285.
56
4. odstavek 25. člena ZDR-1.
42
43
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opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, in zaposluje za nedoločen
čas oziroma s polnim delovnim časom, o prostih delih oziroma o javni objavi prostih del
pravočasno pisno obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem
oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije). Če
delodajalec, ki že zaposluje delavce s krajšim delovnim časom in ima potrebe po delu npr. za
polni delovni čas, ne objavi prostega dela v skladu z obveznostjo po ZDR-1, torej na običajen
način delavca s krajšim delovnim časom ne obvesti, se kaznuje z globo57. S to določbo ZDR-1
v celoti upošteva mednarodne norme v Konvenciji MOD št. 175 o delu s krajšim delovnim
časom.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene izjemoma brez javne objave, če gre za zaposlitev s polnim
delovnim časom osebe, ki je bila pri delodajalcu zaposlena s krajšim delovnim časom 58. Ta
izjema je ena od določno - taksativno naštetih primerov v zakonu, ko lahko delodajalec sklene
pogodbo o zaposlitvi brez objave, ki je sicer v zakonu določena kot pogoj za zakonitost
sklenitve pogodbe (posledica neupoštevanja obveznosti objave je ničnost pogodbe).
Nekatere kolektivne pogodbe za vse delavce s krajšim delovnim časom v zvezi z deljenim
delovnim časom določajo59, da si morajo delodajalci prizadevati, da delavcem omogočijo delo
brez prekinitve.
Inšpektorat RS za delo kot organ nadzora nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje v zvezi s
»klasično« pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, kot jo določa 65. člen ZDR-1, pri
opravljanju nadzora posveča dodatno pozornost spoštovanju zlasti naslednjih določb60:
-

-

določbe 6. odst. 65. člena ZDR-1, ki določa, da če v pogodbi o zaposlitvi ni drugače
dogovorjeno, delodajalec delavcu, ki dela krajši delovni čas, ne sme naložiti dela preko
dogovorjenega delovnega časa, razen v primerih iz 145. člena ZDR-1 (to je v primerih
naravne ali druge nesreče);
določb 154. in 156. člena ZDR-1, ki določata pravico do odmora med delovnim časom
(v primeru, da delavec dela več kot 4 ure na dan) in pravico do tedenskega počitka;
določbe 5. odst. 131. člena ZDR-1 glede pravice do regresa sorazmerno delovnemu
času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi;
določb 159., 160., 161., in 163. člena ZDR-1 glede pravice do letnega dopusta.

Inšpektorat RS za delo statistike kršitev navedenih določb ne vodi na način, da bi bilo razvidno,
katere varovane kategorije delavce so bile v konkretnem primeru oškodovane, razen če ni ta
okoliščina eden od opredelilnih elementov kršitve oziroma prekrška.
4. točka 1. odst. 219. člena ZDR-1.
7. točka 1. odst. 26. člena ZDR-1.
59
7. odst. 26. člena Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
Slovenije (KPtoupd), Uradni list RS, št. 18/2014, 24/2014, 25/2014, določa, da delavcu, ki dela s krajšim delovnim
časom, do štiri ure, omogoči praviloma delo brez prekinitve, razen če narava dela zahteva drugačno organizacijo;
3. odst. 31. člena Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, Uradni list RS, št. 24/2014, 38/2014, 50/2014,
79/2014, 48/2015, določa, da delavcu, ki dela s krajšim delovnim časom do vključno štiri ure, ni dovoljeno odrejati
dela v deljenem delovnem času, razen če se delavec in delodajalec dogovorita drugače. 3. odst. 33. člena
Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, Uradni list RS, št. 17/2016; 2d odst. 23. člena
Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, Uradni list RS, št. 101/2015, določata, da se delavcu, ki dela s krajšim
delovnim časom, do štiri ure, omogoči praviloma delo brez prekinitve, razen če narava dela zahteva drugačno
organizacijo.
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Inšpektorat RS za delo, Inšpekcija nadzora delovnih razmerji, Zadeva: Strokovna pomoč v zvezi s podatki o
delu s krajšim delovnim časom, št. 0920-869/2016-2, z dne 21.06.2016.
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Vprašanja iz socialnih zavarovanj, ki se nanašajo na pravice delavcev, ki delajo s krajšim
delovnim časom, urejajo posebni zakoni (pokojninsko in invalidsko zavarovanje je urejeno v
ZPIZ-2 61 , zdravstveno zavarovanje je urejeno v ZZVZZ 62 , zavarovanje za primer
brezposelnosti v ZUTD63, zavarovanje za starševsko varstvo pa v ZSDP-164).
ZPIZ-2 ureja obvezno zavarovanje za vse delavce v delovnem razmerju, v zvezi s krajšim
delovnim časom posebej ureja prostovoljno vključitev v obvezna zavarovanja, pokojninsko
osnovo, delno upokojitev ( o tem več v poglavjih 2.8.4 in 2.8.5).

2.3 Načelo sorazmernosti in prepovedi diskriminacije
Delovno razmerje za krajši delovni čas se ne razlikuje od delovnega razmerja za polni delovni
čas, razen glede delovnega časa in od tega odvisnega plačila za delo65.
V Konvenciji št. 175 sta temeljni načelo sorazmernosti ali pro rata temporis
prepovedi diskriminacije zaposlenih s krajšim delovnim časom.

66

in načelo

Iz 4. člena Konvencije št. 175 izhaja, da je treba sprejeti ukrepe, da se delavcem, ki delajo krajši
delovni čas, zagotovi tako varstvo, kot je zagotovljeno primerljivim delavcem, ki delajo polni
delovni čas, glede pravice do organiziranja, kolektivnih pogajanj in nastopanja kot predstavniki
delavcev, poklicne varnosti in zdravja ter diskriminacije pri zaposlovanju in poklicu.
V zvezi s pravicami iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na plačilo za delo ter prejemke iz
socialne varnosti, konvencija določa, da se pogoji določijo v sorazmerju z urami, prispevki ali
zaslužki ali po drugih metodah, v skladu z notranjo zakonodajo in prakso 67. Na podlagi 5.
člena Konvencije države podpisnice sprejmejo ukrepe, s katerimi bo zagotovljeno, da ne bodo
delavci, ki delajo krajši delovni čas, samo zato, ker delajo krajši delovni čas, prejemali nižje
osnovne plače, izračunane sorazmerno na podlagi ur, delovnega učinka ali akorda, kot jo
prejemajo primerljivi delavci, ki delajo polni delovni čas in se njihova osnovna plača izračunava
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Uradni list RS, št. 96/2012, 39/2013, 46/2013 ZIPRS1314-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 111/2013 - ZMEPIZ-1,
44/2014, 85/2014 - ZUJF-B, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 97/2014 - ZMEPIZ-1A, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 95/2014
- ZUPPJS15, 95/2014 - ZUJF-C, 31/2015 - ZISDU-3, 90/2015 - ZIUPTD, 90/2015 - ZUPPJS16, 96/2015 ZIPRS1617, 102/2015.
62
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Uradni list RS, št. 9/1992, 13/1993,
13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998 - odl. US, 6/1999, 56/1999 - ZVZD, 99/2001, 60/2002, 42/2002 - ZDR,
126/2003, 62/2005 - odl. US, 76/2005, 100/2005 - odl. US, 38/2006, 114/2006 - ZUTPG, 91/2007, 71/2008 - skl.
US, 76/2008, 62/2010 - ZUPJS, 87/2011, 40/2011 - ZUPJS-A, 40/2012 - ZUJF, 21/2013 - ZUTD-A, 63/2013 ZIUPTDSV, 91/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 95/2014 - ZIUPTDSVA, 95/2014 - ZUJF-C, 47/2015 - ZZSDT, 90/2015 - ZIJZ-1, 90/2015 – ZIUPTD.
63
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), Uradni list RS, št. 80/2010, 40/2012 - ZUJF, 21/2013, 63/2013, 63/2013 ZIUPTDSV, 100/2013, 32/2014 - ZPDZC-1, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 47/2015 - ZZSDT, 90/2015 – ZIUPTD.
64
Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), Uradni list RS, št. 26/2014.
65
Schrank F., Schrank V., Teilzeiten im Arbeitsrecht, Linde, November 2015 (v nadaljevanju Schrank 2015), stran
14.
66
Novak J., v članku Načeli sorazmernosti in pro rata temporis poudarja razliko med načelom sorazmernosti in
načelom pro rata temporis in pojasnjuje, da je od načela sorazmernosti treba razlikovati načelo pro rata temporis
- v razmerju s časom. Sodišče EU razlaga to načelo na podlagi določbe 4 Okvirnega sporazuma. Glede na to, da
ZDR-1 uporablja termin načelo sorazmernosti, prav tako slovenska teorija in praksa, pa tudi glede na pojasnila
sodne prakse EU, da bi lahko zakonodajalec (še bolj gospodarno) zapisal „Plačilo se lahko sorazmerno zmanjša“,
pa tega ni, v nalogi uporabljam izraz »načelo sorazmernosti«. Kjer analiziram sodbe sodišča EU, navajam izraz
»načelo pro rata temporis«, v skladu z Direktivo o krajšem delovnem času.
67
5. in 6. člen Konvencije št. 175.
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po isti metodi. Na podlagi 6. člena se v sorazmerju z delovnimi urami, prispevki ali zaslužki ali
po drugih metodah določijo v nacionalnih zakonodajah državah članic sistemi socialne varnosti,
ki temeljijo na poklicni dejavnosti, tako, da so delavci, ki delajo krajši delovni čas, deležni
takšnih pogojev, ki so enakovredni pogojem primerljivih delavcev, ki delajo polni delovni čas.
Obe načeli kot temeljni za zaposlitev za krajši delovni čas opredeljuje tudi DIREKTIVA
SVETA 97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim
časom.
»Namen Direktive 97/81 in okvirnega sporazuma je pospeševati zaposlitev s krajšim delovnim
časom in odpraviti diskriminacijo med delavci, ki delajo s krajšim delovnim časom, in delavci,
ki delajo s polnim delovnim časom.
Cilja direktive sta odprava diskriminacije delavcev, ki delajo s krajšim delovnim časom in
olajšanje razvoja dela s krajšim delovnim časom, med drugim z odpravo ovir, ki lahko podjetja
odvrnejo, da bi zaposlovala v taki obliki zaposlitve. Direktiva 97/81 zahteva, da se zaposlitev s
krajšim delovnim časom obravnava enako kot zaposlitev s polnim delovnim časom, tako glede
delovnih razmer, kot glede dostopa do dela. Tako določba 5 okvirnega sporazuma nasprotuje
ustvarjanju ovir, ki niso upravičene s stvarnimi razlogi. V uvodnih izjavah se ta direktiva
sklicuje na postavitev splošnega okvira za odpravo diskriminacij glede delavcev, ki delajo s
krajšim delovnim časom, in glede razvoja možnosti zaposlitve s krajšim delovnim časom.
Točka 5 splošnih razlogov okvirnega sporazuma določa, da je treba olajšati dostop do dela s
krajšim delovnim časom za moške in ženske«68.
Tako Direktiva 97/81 o delu s krajšim delovnim časom, kot Konvencija MOD št. 175,
dopuščata sorazmernost kot pravilo pri uveljavljanju pravic in obveznosti, z določenimi
izjemami69.
Načelo prepovedi diskriminacije zaradi dela s krajšim delovnim časom, kot izhaja iz
Konvencije 70 , je določeno glede določanja plače 71 , socialne varnosti (pogoji morajo biti
enakovredni pogojem primerljivih delavcev s polnim delovnim časom), varstva materinstva,
prenehanja zaposlitve, plačanega letnega dopusta in plačanih državnih praznikov ter odsotnosti
zaradi bolezni72.
Načelo prepovedi diskriminacije je temeljno načelo varstva človekovih pravic. Prepoved
diskriminacije na področju zaposlovanja določa Konvencija št. 111 o diskriminaciji pri
zaposlovanju in poklicih MOD, ki je ena temeljnih konvencij MOD, saj je enakost možnosti in
obravnavanja vse od same ustanovitve MOD eden od njenih temeljnih ciljev73.
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Zadeva C-55/07 in C-56/07, Othmar Michaeler (C-55/07 in C-56/07), Subito GmbH (C-55/07 in C-56/07), Ruth
Volgger (C-56/07) proti Amt für sozialen Arbeitsschutz, nekdanjemu Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz
Bozen, Autonome Provinz Bozen, ECLI:EU:C:2008:248, točki 18 in 21.
69
Bečan I. in drugi, ZDR s komentarjem, 2008, stran 285.
70
Novak M. in drugi, Konvencije MOD s komentarjem 2006, stran 263.
71
5. člen Konvencije št. 175 določa, da delavci, ki delajo krajši delovni čas, morajo prejeti enako plačo, izračunano
sorazmerno na podlagi ur, delovnega učinka ali akorda, kot jo prejemajo primerljivi delavci, ki delajo polni delovni
čas in se njihova osnovna plača izračunava po isti metodi.
72
7. člen Konvencije št. 175.
73
Novak M. in drugi, Konvencije MOD s komentarjem 2006, stran 123.
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Prepoved manj ugodnega obravnavanja delavcev, zaposlenih s krajšim delovnim časom, v
skladu z določbo 4(1) Okvirnega sporazuma o delu s krajšim delovnim časom, je treba razlagati
in uporabljati ob upoštevanju splošne sistematike in smisla ter ciljev te določbe74.
ZDR-1, tako kot Konvencija št. 175 in Direktiva 97/81 o delu s krajšim delovnim časom,
poudarja enakopraven položaj 75 - prepoved diskriminacije zaposlenega s krajšim delovnim
časom in načelo sorazmernosti glede pogodbenih in drugih pravic ter obveznosti iz delovnega
razmerja.
Za zaposlene s krajšim delovnim časom se morajo upoštevati vsa določila ZDR-176 o prepovedi
diskriminacije. Zakon razlikuje med neposredno in posredno diskriminacijo 77 , ki sta obe
prepovedani. Neposredna diskriminacija obstaja, če je oseba zaradi določene osebne okoliščine
bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah obravnavana manj ugodno kot druga
oseba. Posredna diskriminacija zaradi osebne okoliščine obstaja, kadar je oseba z določeno
osebno okoliščino bila, je ali bi lahko bila zaradi navidezno nevtralnega predpisa, merila ali
prakse v enakih ali podobnih situacijah in razmerah v manj ugodnem položaju kot druge osebe,
razen če ta predpis, merilo ali prakso objektivno upravičuje zakoniti cilj in če so sredstva za
doseganje tega cilja ustrezna in potrebna. Prepoved velja v obeh primerih za katero koli osebno
okoliščino, med katere pa spada tudi zaposlitev za krajši delovni čas.
Načelo sorazmernosti je v ZDR-1 uveljavljeno pri plačilu za delo, pravici do regresa za letni
dopust 78 , odpravnini, odpravnini ob upokojitvi in odmoru med delovnim časom. Odmor v
sorazmerju s časom, za katerega ima sklenjeno pogodbo za krajši delovni čas, delavcu pripada
le, če dela najmanj štiri ure na dan79. Če se delavec, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj
pet let, delno upokoji, ima pri delodajalcu, pri katerem mu je prenehala pogodba o zaposlitvi in
je sklenil novo za krajši delovni čas, pravico do odpravnine v sorazmernem delu80.
Načelo sorazmernosti ne velja pri nedeljivih pravicah, kot so pravica do letnega dopusta, ki
pripada delavcem, ki delajo krajši delovni čas, v celoti, kot da bi delali polni delovni čas,
vključno z dodatnimi dnevi dopusta, ki pripadajo zaposlenim po ZDR-1 in kolektivnih
pogodbah81. Letni dopust ne sme biti krajši kot štiri tedne v posameznem koledarskem letu, ne
glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno
število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za
posameznega delavca. Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico tudi do dodatnih dni
letnega dopusta, ki izhajajo iz zakona in kolektivnih pogodb, kar izhaja iz teorije, uveljavljeno
pa je tudi v praksi.
Nedeljivi pravici sta tudi pravica do sodelovanja pri upravljanju in povračila stroškov med
delom. Delodajalec mora delavcu povrniti stroške prehrane med delom in stroške prevoza na
74

Sklepni predlogi generalne pravobranilke Juliane Kokott, predstavljeni 18. maja 2004, v zadevi C-313/02,
Nicole Wippel proti Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG, točka 105.
75
Kot izhaja iz 3. odst. 65. člena ZDR-1.
76
6. člen ZDR-1 – prepoved diskriminacije in povračilnih ukrepov.
77
3. odst. 6. člena ZDR-1.
78
5. odstavek 131. člena ZDR-1 določa, da če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim
časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v
primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom tega zakona.
79
Drugi odstavek 154. člena ZDR-1.
80
Tretji odstavek 132. člena ZDR-1.
81
Bečan I. in drugi, ZDR s komentarjem, 2008, stran 287.
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delo, ki mu pripadajo, če nastanejo82, v celoti, saj ima delavec, ki dela krajši delovni čas enake
stroške prevoza in prehrane, kot delavec, ki dela polni delovni čas, torej mu tudi nastanejo v
celoti83.
Usklajevanje družinskih obveznosti, zaradi katerih delavec uveljavlja svoje pravice pri
delodajalcu, je po samem zakonu diskriminatoren razlog, ki je zelo pomemben, saj lahko
prispeva k enakemu obravnavanju moških in žensk.
Zaposleni s krajšim delovnim časom delajo manj ur od zaposlenih s polnim delovnim časom,
oziroma (dejanskih ali hipotetičnih) zaposlenih „v ekvivalentu polnega delovnega časa“.
Prejemajo tudi, sorazmerno z delom, nižjo plačo. Če je njihova urna postavka nižja od postavke
zaposlenih s polnim delovnim časom, je to nedvomno neenako obravnavanje.
Kot izhaja iz določbe 6, točka 1, okvirnega sporazuma o delu s krajšim delovnim časom in člena
15 Direktive 2003/88, s katerima je določeno zgolj minimalno varstvo nekaterih delavskih
pravic, ne posegata v možnost držav članic in socialnih partnerjev, da uporabijo ali sprejmejo
določbe, ki so za delavce ugodnejše84.
V členu 1 Direktive 97/81 je pojasnjeno, da je cilj te direktive izvajanje Okvirnega sporazuma
o delu s krajšim delovnim časom. Določba 4 Okvirnega sporazuma o delu s krajšim delovnim
časom določa načelo nediskriminacije tako, da pogoji zaposlitve delavcev, zaposlenih s krajšim
delovnim časom, ne smejo biti manj ugodni od pogojev primerljivih delavcev, zaposlenih s
polnim delovnim časom, zgolj zato, ker delajo krajši delovni čas. Ti delavci se smejo različno
obravnavati le iz (objektivnih) razlogov. Načine uporabe te določbe določijo države članice
in/ali socialni partnerji, pri čemer upoštevajo evropsko zakonodajo, domačo zakonodajo,
kolektivne pogodbe in prakso. Kadar je upravičeno s stvarnimi (z objektivnimi) razlogi, lahko
države članice – in/ali socialni partnerji – po posvetovanju s socialnimi partnerji in na podlagi
nacionalnega prava, kolektivnih pogodb ali prakse, če je primerno, omejijo posebne pogoje za
zaposlitev s trajanjem zaposlitve, delovno dobo ali zaslužkom. Omejitve, ki veljajo za delavce,
zaposlene s krajšim delovnim časom, in se nanašajo na dostopnost posebnih pogojev, je treba
občasno pregledati z vidika načela nediskriminacije, zapisanega v določbi 4.1.85.
Presoja objektivnih razlogov, ki bi opravičevala različno obravnavanje, je torej v pristojnosti
nacionalnih sodišč, ki pa so vezana na razlago, ki jo sprejme Sodišče EU v zvezi s posameznimi
direktivami. Sodišče EU je v več zadevah razsodilo, da diskriminacije ne morejo opravičevati
preudarki glede proračunskih sredstev86 .

Bečan I. in drugi, ZDR s komentarjem, 2008, stran 631.
Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti v 74. členu, za primerjavo, glede povrnitve stroškov prehrane med
delom izrecno določa, da če delavec dela pri enem delodajalcu, je upravičen do sorazmernega povračila stroškov
za prehrano med delom, če dela vsaj 4 ure na dan. Delavec, ki dela pri dveh ali več delodajalcih, skupaj pa vsaj 4
ure dnevno, je upravičen do povračila stroškov najmanj v višini, ki je sorazmerna številu ur dela pri posameznem
delodajalcu. Način in višina povračila stroškov prehrane med delom se dogovorita s pogodbo o zaposlitvi ali z
drugim pisnim dogovorom med delavcem in delodajalcem.
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Zadeva C-219/14, Kathleen Greenfield proti The Care Bureau Ltd, ECLI:EU:C:2015:745, točka 39.
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Zadeva C-393/10, Dermod Patrick O’Brien proti Ministry of Justice, nekdanji Department for Constitutional
Affairs, ECLI:EU:C:2012:110, točki 7 in 64.
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Razmerje med določbama 4(1) in 4(2) okvirnega sporazuma o delu s krajšim delovnim časom
in sodno prakso Sodišča EU v zvezi s pro rata temporis87 je pojasnjeno s tem, da »zaposleni s
krajšim delovnim časom seveda delajo manj ur od sodelavcev, zaposlenih s polnim delovnim
časom, oziroma (dejanskih ali hipotetičnih) zaposlenih „v ekvivalentu polnega delovnega časa“
(ki se jim v angleščini v žargonu pogosto reče „f. t. e.“). Prejemajo tudi nižjo plačo. Če je
njihova urna postavka nižja od postavke zaposlenih s polnim delovnim časom, je to nedvomno
neenako obravnavanje. Če je njihova urna postavka enaka, vendar zato, ker na teden namesto
40 ur delajo (na primer) 20 ur, prejemajo nižjo plačo, pa zaradi tega zmanjšanja plače pro rata
temporis niso potrebne nobene negativne pripombe. Velja, da je v celoti „upravičeno iz stvarnih
razlogov“. To splošno razumevanje je razvidno iz določbe 4(2) okvirnega sporazuma, ki
jedrnato določa: „Kjer je primerno, se uporabi načelo pro rata temporis.“ Čeprav bi lahko
zakonodajalec (še bolj gospodarno) zapisal- „Plačilo se lahko sorazmerno zmanjša“, tega ni
storil. Uporaba besedne zveze „kjer je primerno“, verjetno pomeni, da se lahko načelo pro rata
temporis uporablja nekoliko manj strogo«.
»Nekaterih „pogojev zaposlitve“ v smislu določbe 4(1) (pojem ni opredeljen) zaradi njihove
narave ni mogoče „primerno“ sorazmerno zmanjšati. Preprost primer je varnostna oprema, ki
jo delodajalec zagotovi delavcem, na primer zaščitna čelada: zagotoviti polovico čelade ni
mogoče oziroma ni primerno. V takih okoliščinah, če delodajalec različno obravnava
zaposlenega s krajšim in zaposlenega s polnim delovnim časom, in sicer v škodo prvega, se
uporabi določba 4(1) okvirnega sporazuma. Delodajalec mora dokazati, da je kakršna koli manj
ugodna obravnava upravičena iz stvarnih razlogov. Če tega ne more dokazati, različno
obravnavanje pomeni diskriminacijo, ki je v nasprotju z določbo 4(1) okvirnega sporazuma. S
pojmovnega vidika vprašanje, ali je treba različno obravnavanje ločeno „upravičiti“ na podlagi
stvarnih razlogov, v določbi 4(2) ni obravnavano (ker posredno velja, da načelo pro rata
temporis samo po sebi vključuje upravičenost iz stvarnih razlogov). Vendar je Sodišče presojalo
upravičenost iz stvarnih razlogov, ko se je spraševalo, ali je „primerno“ uporabiti to načelo za
nekaj drugega, kot je osnovna plača«88.
Sodišče EU je razlagalo vsebino besedila navedene določbe Okvirnega sporazuma, da se
uporabi načelo »pro rata temporis«, „kjer je primerno“. Po sodni praksi sodišča EU se je plačilo
na podlagi okvirnega sporazuma enačilo s plačilom na podlagi Pogodbe, kar pomeni, da se
lahko vsa plačila sorazmerno zmanjšajo89. Uporaba načela pro rata se je razlagala glede na
opredelitev plačila na podlagi Pogodbe, Sodišče EU pa se je strinjalo, da je tako zmanjšanje
upravičeno iz stvarnih razlogov.
Sodišče EU90 je tudi izrecno pojasnilo, da je „primerno“ (in upravičeno iz stvarnih razlogov)
uporabiti načelo pro rata temporis za dodelitev letnega dopusta. Sodišče je to načelo uporabilo
za dodelitev letnega dopusta za obdobje zaposlitve s krajšim delovnim časom, saj je za tako
87
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obdobje zmanjšanje pravice do letnega dopusta v primerjavi z dopustom, dodeljenim za
obdobje zaposlitve s polnim delovnim časom, upravičeno iz objektivnih razlogov in se pri tem
sklicevalo na že sprejeto odločitev91, v kateri pa je poudarilo, da navedenega načela ni mogoče
uporabiti ex post za pravico do letnega dopusta, pridobljeno v obdobju zaposlitve s polnim
delovnim časom. Glede na navedene odločitve Sodišča EU iz določb Direktive 2003/88, ni
mogoče izpeljati, da lahko nacionalni predpisi med pogoji za izvajanje pravice do letnega
dopusta določajo delno izgubo pravice do dopusta, pridobljene v prejšnjem referenčnem
obdobju. Sodišče je pojasnilo tudi upravičenost do plačanega letnega dopusta, ki je sestavljen
iz „dopusta“ in „plače“, z razlago, da je „primerno“ uporabiti načelo pro rata temporis za plačani
letni dopust, tako da se dopust skrajša za obdobje zaposlitve s krajšim delovnim časom. Tako
skrajšanje je bilo v primerjavi z zaposlenimi s polnim delovnim časom upravičeno iz stvarnih
razlogov.
V številnih drugih primerih (ki pa se niso nanašali na okvirni sporazum, ampak na načelo
enakega obravnavanja moških in žensk) je Sodišče EU presojalo, ali je bila posredna
diskriminacija upravičena iz stvarnih razlogov, če so bili zaposleni s krajšim delovnim časom
obravnavani različno zaradi uporabe načela pro rata temporis. Sodišče EU je uporabilo načelo
sorazmernosti - pro rata temporis za dajatve, ki jih izplača delodajalec in so vezane na delovno
razmerje s krajšim delovnim časom. Šteti je, da je izračun dodatka za vzdrževanega otroka na
podlagi načela pro rata temporis upravičen iz objektivnih razlogov v smislu določbe 4.1
okvirnega sporazuma o delu s krajšim delovnim časom in, če je to primerno v smislu določbe
4.2 tega okvirnega sporazuma, če je v skladu s pogoji tega delovnega razmerja delavec zaposlen
s krajšim delovnim časom. Sodišče EU je večkrat uporabilo načelo pro rata temporis tudi za
druge dajatve, ki jih izplačuje delodajalec in so vezane na delovno razmerje s krajšim delovnim
časom, kot je npr. pokojnina ali izračun plačanega letnega dopusta. Po razlagi sodišča EU je
upoštevanje krajšega delovnega časa glede na delovni čas zaposlenega s polnim delovnim
časom objektivno merilo, ki omogoča sorazmerno zmanjšanje pravic zaposlenih s krajšim
delovnim časom, zato se načelo pro rata temporis uporabi tudi pri izračunu dodatka za
vzdrževanega otroka92.
Načelo pro rata temporis je uporabilo sodišče, ko je razsodilo, da lahko delodajalec na podlagi
načela pro rata temporis zmanjša božičnico za obdobja, ko je bil delavec na starševskem
dopustu 93 . Podobno je razsodilo, da je upravičeno iz stvarnih razlogov, če se javnemu
uslužbencu, ki je delal tudi s krajšim delovnim časom in vzel neplačani dopust, v primerjavi z
uslužbencem, ki je celotno delovno dobo delal s polnim delovnim časom, sorazmerno zmanjša
pravica do pokojnine, glede na njegovo dejansko delovno dobo.
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Upravno sodišče Nemčije je sprožilo vprašanje sodišču EU 94 , ali nemška zakonodaja krši
načelo enakega plačila za moške in ženske s tem, ko so učitelji s polnim in polovičnim delovnim
časom obvezani delati enako število dodatnih ur, preden so upravičeni do dodatnega plačila za
dodatno delo. Delavka, ki je delala krajši delovni čas 15 ur na teden, je morala opraviti dodatni
2,5 ure dela. Ko je delo opravila, je predlagala, da se ji te ure plačajo. Predlog je bil zavrnjen z
obrazložitvijo, da zakonodaja določa, da se presežene ure izplačajo le, ko dodatno delo preseže
tri ure na mesec. Po neuspešnem pritožbenem upravnem postopku je vložila tožbo pri upravnem
sodišču95, ki je menilo, da sicer ni upravičena do plačila, vendar je podvomilo o tem, ali je ta
zakonodaja v skladu z zakonodajo EU, še posebej pa z Direktivo o enakem plačilu. Izhajalo je
s stališča, da različno obravnavanje učiteljev s polnim in krajšim delovnim časom obstaja zaradi
dejstva, da utegnejo biti tri dodatne učne ure na mesec znatno večja obremenitev za učitelje s
polovičnim delovnim časom kot za učitelje s polnim delovnim časom. Sodišče EU je v tej
zadevi poudarilo, da je glede zaposlenih s polovičnim delovnim časom že razsodilo, da imajo
člani skupine v slabšem položaju, naj bodo moški ali ženske, pravico, da se zanje, sorazmerno
z njihovim delovnim časom, uporabi enaka ureditev kot za druge delavce96.
»Določba 4(2) sporazuma, se glasi: „Kjer je primerno, se uporabi načelo pro rata temporis“;
čeprav je oblikovana kot obveznost, se ne sme razlagati tako, da je treba načelo uporabiti vedno,
ko je primerno. Besedna zveza „se uporabi načelo“ ne pomeni, da „mora delodajalec uporabiti
načelo, tudi če želi biti radodarnejši“ (seveda pa zaposlenemu s krajšim delovnim časom ne
sme plačati manj, kot mu pripada na podlagi uporabe načela pro rata temporis). Besedna zveza
„se uporabi“, pomeni samo to, da se načelo pro rata temporis uporabi, kjer ga je primerno
uporabiti, ne da bi bila za to potrebna dodatna utemeljitev iz stvarnih razlogov. To, da zaposleni
s krajšim delovnim časom v primerjavi z zaposlenim s polnim delovnim dela manj ur,
zadostuje«97.
Iz navedene sodne prakse Sodišča EU izhaja, da je zaposlenemu s krajšim delovnim časom
„primerno“ zmanjšati dajatev na podlagi načela pro rata temporis, če gre za dajatev iz naslova
zaposlitve, ki je vključena v opredelitev plačila na podlagi Pogodbe.
Plačilo, kadar se zaposlenega s krajšim delovnim časom v primerjavi z zaposlenim s polnim
delovnim časom obravnava manj ugodno zaradi sorazmernega zmanjšanja plačila, glede na
njegov delovni čas, je „primerno“ sorazmerno zmanjšati ali pa tudi ne. Kadar se sorazmerno
zmanjšanje iz stvarnih razlogov upravičuje s tem, da ima zaposleni s krajšim delovnim časom
krajši delovni čas, je „primerno“ uporabiti načelo pro rata temporis in je njegova uporaba
utemeljena z določbo 4(2) okvirnega sporazuma. Kadar uporaba ni „primerna“, ni dodatnih
možnosti za ugotavljanje, ali je sorazmerno zmanjšanje kljub temu upravičeno iz stvarnih
razlogov zaradi drugih razlogov in zato ni v nasprotju z načelom prepovedi diskriminacije iz
določbe 4(1) okvirnega sporazuma.
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Namen določila o prepovedi diskriminacije je najmanj relativna (z delovnim časom skladna),
enakopravna obravnava (sorazmernost). Prepoved v škodo delavca ni nadomestljiva, in sicer
niti s pogodbo o zaposlitvi niti s kolektivno pogodbo ali sporazumom podjetja, ker bi bilo to v
nasprotju z namenom varstva po določilih Direktive zaposlitvi za krajši delovni čas 97/81/EU.
Vprašanje, ki ga je tudi obravnavalo Sodišče EU 98 , je, ali pogodba, ki vnaprej ne določa
fiksnega delovnega časa, krši prepoved diskriminacije, ki jo določa pravo EU. »A priori ni
mogoče govoriti o manj ugodnem obravnavanju delavcev, zaposlenih s krajšim delovnim
časom, v primerjavi z delavci, zaposlenimi s polnim delovnim časom, če (nacionalni) zakon ali
podzakonski akt v posamičnih določbah ne določa minimalnega delovnega časa za te delavce.
Bolj kot zakonodajalec delodajalcem in delavcem prepušča svobodo glede prožnejše
organizacije delovnih razmerij, toliko bolj je namreč olajšano ustvarjanje novih delovnih mest
in toliko bolj je mogoče upoštevati posebne potrebe določenih skupin. Delo po potrebi, v okviru
katerega se odločilno upoštevajo želje delavca glede obsega dela, tudi delavcu dopušča večjo
svobodo. Pogodba o zaposlitvi z dogovorjenim delom po potrebi je še zlasti primerna za
delavce, ki lahko, oziroma želijo delati le neredno in v neenakomernem obsegu, oziroma za
tiste, ki želijo dodaten prihodek. To velja na primer za osebe, ki se želijo predvsem posvetiti
varstvu svojih otrok in vzdrževanih članov družine, pa tudi za dijake in študente. Sicer je
mogoče, da bi bila za delavce, ki so deloma odvisni od stalnega prihodka oziroma jim je
pomembno, da je obseg dela predvidljivo določen, podredno uporabljiva zakonska določitev
delovnega časa koristna in bi lahko ustrezala cilju socialne varnosti, načelu primernega plačila
in izboljšanju življenjskih in delovnih razmer. Vendar bi lahko taka določba obenem omejila
spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest s pomočjo inovativnega oblikovanja pogodb in bi
tako otežila opravljanje pridobitne dejavnosti tistim, ki ne morejo oziroma ne želijo delati redno
in ne vedno v enakem obsegu. Zakonska določitev delovnega časa za delavce, zaposlene s
krajšim delovnim časom torej ni vedno prednost, neobstoj take določitve pa nujno ne pomeni
manj ugodnega obravnavanja teh oseb. Okvirni sporazum o delu s krajšim delovnim časom ne
zahteva, da je treba delodajalcu in delavcu že na zakonodajni stopnji omejiti možnosti
organizacije delovnega časa. Pri določbah prava EU gre za minimalne standarde, državam
članicam je prepuščeno, da v okviru določenih pogojev presežejo stopnjo varstva, ki jo določa
pravo EU, in v svojih zakonodajah določijo strožje določbe glede varstva delavcev, zaposlenih
s krajšim delovnim časom, kot je pravilo o minimalnem delovnem času«99.
Iz sodne prakse EU izhaja, da sodišče EU glede načela sorazmernosti (pro rata temporis) odloča
hkrati z vprašanjem o prepovedi diskriminacije. V zvezi z zaposlitvijo za krajši delovni čas in
razlago Direktive 97/81 in okvirnega sporazuma se je pri zaposlitvah s krajšim delovnim časom
pojavilo tudi vprašanje, ali ureditev zajema večje število žensk kot moških. Sodišče EU samo
ugotavlja, da je v posameznih državah članica EU zaposlenih večje število žensk s krajšim
delovnim časom kot moških100.
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2.4 Delovni čas
Pri pravnem urejanju delovnega časa se upoštevajo varstveni vidik delovnega časa; omejevanje
delodajalca s pravno ureditvijo dolžine in razporeditve delovnega časa (oblike delovnega časa)
ter vpliv ureditve delovnega časa na možnosti za usklajevanje poklicnega in družinskega
življenja delavca. Od določitve dolžine delovnega časa in njegovih oblik je odvisna plača
delavca oziroma stroškov, ki bremenijo delodajalca. Zaradi pomembnosti delovnega časa, ki
vpliva tako na organizacijo delovnega časa pri delodajalcu kot na delovnopravni položaj
delavca, je delovni čas predmet urejanja MOD, Sveta Evrope in EU101.
Direktiva 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa določa delovni čas kot
čas, v katerem delavec dela, je na voljo delodajalcu in opravlja svoje naloge in dolžnosti v
skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso.
Po ZDR-1 je delovni čas efektivni delovni čas in čas odmora ter čas upravičenih odsotnosti z
dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom102.
Delovni čas je sestavljen iz efektivnega delovnega časa in odmora, katerega dolžina se pri
polnem delovnem času razlikuje od odmora pri krajšem delovnem času, saj je za odmor
določeno načelo sorazmernosti pravic, kar pomeni, da ima delavec pravico do odmora med
dnevnim delovnim časom v sorazmerju s časom, prebitim na delu 103. Če delavec dela krajši
delovni čas manj kot štiri ure na dan, nima pravice do odmora104 in je ves njegov delovni čas
efektivni delovni čas ali čas upravičenih odsotnosti105. V zvezi z razporeditvijo delovnega časa
npr. Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma izrecno določa, da se delavcu, ki dela
s krajšim delovnim časom, do štiri ure, omogoči delo brez prekinitve106. Kolektivna pogodba
dejavnosti trgovine Slovenije določa, da delavcu, ki dela s krajšim delovnim časom do vključno
4 ure, ni dovoljeno odrejati dela v deljenem delovnem času, razen če se delavec in delodajalec
dogovorita drugače107.
Pri zaposlitvi s krajšim delovnim časom, kot atipično obliko zaposlitve, je prav delovni čas
odločilen. Delovno razmerje s krajšim delovnim časom se sklene zaradi potreb delodajalca ali
delavca. Te potrebe so bistvene za razporeditev delovnega časa – tako z vidika organizacije
dela pri delodajalcu kot z vidika usklajevanja družinskega in poklicnega življenja delavca. Če
ima delodajalec potrebe po krajšem delovnem času v določeni razporeditvi krajšega delovnega
časa, ki je lahko enakomerna, lahko pa tudi neenakomerna, mora biti delavec s tem jasno
seznanjen že ob sklepanju delovnega razmerja. Delovni čas je namreč bistvena okoliščina za
sklepanje delovnega razmerja. Najpomembnejša je pri tem razporeditev, saj se urejanje
delovnega časa pri krajšem delovnem času lahko zelo razlikuje od delovnega časa pri zaposlitvi
s polnim delovnim časom. Pri polnem delovnem času namreč delavec sklepa delovno razmerje
z zavestjo, da je polni delovni čas na voljo delodajalcu, zakon določa tudi omejitve pri
enakomerni razporeditvi delovnega časa – delavec npr. ve, da ne bo delal manj kot štiri dneve
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na teden, lahko bo delal šest dni na teden. Pri krajšem delovnem času je razpon, kdaj bo delavec
delal, koliko dni na teden, dosti večji in dosti bolj vpliva na organizacijo družinskega življenja
ter možnost delavca, da doseže polni delovni čas še z drugo ali celo več zaposlitvami za krajši
delovni čas.
2.4.1 Polni delovni čas
Določanje najdaljšega tedenskega delovnega časa izhaja iz Direktive 2003/88/ES o določenih
vidikih organizacije delovnega časa, ki jo upošteva tudi ZDR-1.
Z zakonom108 je določen najdaljši polni delovni čas, ki ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Z
zakonom oziroma s kolektivno pogodbo se lahko določi kot polni delovni čas delovni čas, ki je
krajši od 40 ur na teden, vendar ne manj kot 36 ur na teden109. Če polni delovni čas ni določen
z zakonom ali s kolektivno pogodbo, se šteje kot polni delovni čas delovni čas 40 ur na teden.
Polni delovni čas je merilo za določitev pravic in obveznosti delavca, zato je zelo pomembno,
v kakšnem trajanju je določen. Če gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom, je
delavec dolžan delati polni delovni čas in na to je vezana tudi plača, določena s pogodbo o
zaposlitvi, pa tudi minimalna plača. Direktiva določa, da mora biti polni delovni čas omejen z
zakonom, drugim predpisom ali s kolektivno pogodbo, povprečen delovni čas v posameznem
sedemdnevnem obdobju, vključno z nadurami, pa ne sme presegati 48 ur. Zakonska omejitev
na 40 ur tedensko ne pomeni absolutne omejitve polnega delovnega časa110.
2.4.2 Nadure kot delo preko polnega delovnega časa
Zakon111 določa, da je delavec dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega
delovnega časa – nadurno delo, v primerih izjemoma povečanega obsega dela, če je potrebno
nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali
nevarnost za življenje in zdravje ljudi, če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih,
ki bi povzročila prekinitev dela, če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter
varnost prometa ter v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom
ali s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.
Nadurno delo se lahko uvede le, če obstajajo v zakonu izrecno določene okoliščine, ali pa, na
podlagi zakona dodatno dovoljene okoliščine, določene v kolektivnih pogodbah na ravni
dejavnosti 112 . Ta možnost velja glede določitve dodatnih primerov, v katerih je dovoljeno
nadurno delo, torej poleg tistih, ki jih že določa zakon113.
Nadurno delo je delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden, saj morajo delati več, kot
so se dogovorili glede obsega dela, s pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas.
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113
Kresal-Šoltes K., Možnost derogacije zakona s kolektivnimi pogodbami, Podjetje in delo – 2011, št. 6-7, str.
1174.
108
109

29

Nadurno delo traja le z zakonom določen, omejen čas, največ 8 ur na teden, največ 20 ur na
mesec in največ 170 ur na leto114. Zakon hkrati tudi določa, da v povprečju šestih mesecev
delovni dan pri polnem delovnem času ne sme trajati več kot 10 ur.
Delodajalec mora nadurno delo v skladu z drugim odstavkom 144. člena ZDR-1 odrediti pisno,
vendar za vsak primer nadurnega dela posebej. Odrejanje nadurnega dela za daljše časovno
obdobje kaže na primer, ko ne gre za nadurno delo v smislu 1. alineje 1. odstavka 144. člena
ZDR-1, ki določa, da gre za nadurno delo v primerih izjemoma povečanega obsega dela115.
Vprašanje, ki se postavlja je, ali se določila o nadurnem delu (v celoti, delno ali sploh ne) lahko
uporabljajo za delo preko dogovorjenega krajšega delovnega časa.
Če v pogodbi o zaposlitvi ni drugače dogovorjeno, delodajalec delavcu, ki dela krajši delovni
čas, ne sme naložiti dela preko dogovorjenega delovnega časa, razen v primerih iz 145. člena
ZDR-1 – to je dodatnega dela v primerih naravne ali druge nesreče116. Tako varstvo delavca je
predvideno tudi zaradi specifičnosti zaposlitve s krajšim delovnim časom, predvsem tudi
možnosti kombinacije zaposlitev s krajšim delovnim časom pri več delodajalcih. Možnost dela
pri več delodajalcih bi bila otežena z obveznostjo delavca, da opravlja čezmerno delo pri
posameznem delodajalcu. Če pride do situacije, ko bi po zakonu sicer delodajalec lahko odredil
nadurno delo delavcu s polnim delovnim časom, delodajalec delavcu s krajšim delovnim časom
tega ne sme odrediti, če to ni izrecno dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim
časom117.
V skladu z definicijo nadurnega dela po ZDR-1, delo nad dogovorjenim krajšim delovnim
časom ni nadurno delo. Posebnega izraza - definicije dela nad dogovorjenim krajšim delovnim
časom v ZDR-1 ni, kot bo podrobneje pojasnjeno v poglavju 2.4.5. te naloge.
Kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti118 opredeljujejo druge izjemne, nujne in nepredvidene
primere, ki niso določeni z zakonom, ko lahko delodajalec odredi nadurno delo. Primeri, ko se
lahko odredi nadurno delo v kolektivnih pogodbah,119 so določeni za izredne situacije, kot npr.
v primeru nenadno začasno odsotnega delavca, v primeru nenadne okvare delovnih sredstev,
če je potrebno začeto delo nadaljevati ali dokončati, v primeru začasne krajše prekinitve
energije, če je potrebno zagotoviti varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa, v primeru
izvedbe rednih ali izrednih inventurnih popisov izven delovnega časa120.
Iz določil kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti izhaja, da je odrejanje nadurnega dela
taksativno našteto, kar je posledica zakonske ureditve, po kateri je nadurno delo izjemoma
dovoljeno. Nadurno delo z zakonom ni predvideno kot neomejena možnost delodajalca, da
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organizira delo tako, da zaposlenim delavcem stalno odreja nadurno delo, temveč le v primeru,
da dela ne more organizirati drugače (146. člen ZDR-1) in le izjemoma (144. člen ZDR-1).
V sodni praksi sodišča EU 121 je zaznati stališče, da se bistvena značilnost dela s krajšim
delovnim časom kaže v številu delovnih ur, na katero se navezujejo nadure, zato je praksa
dodatnih ur v okviru dela s krajšim delovnim časom deležna številnih kritik. V zvezi z delitvijo
dela, ki se spodbuja v zvezi z zaposlitvijo za krajši delovni čas, generalni pravobranilec v
sklepnih predlogih omenja opažanja doktrine, kot so disfunkcionalnost nadur glede na
značilnosti pogodbe s krajšim delovnim časom, navzkrižje s ciljema porazdelitve zaposlitev in
prilagodljivosti te pogodbe ter goljufije, ki jih to povzroči.
Za prekoračitev zakonsko dovoljene kvote dela preko polnega delovnega časa ni odgovoren
delavec, zato ga za takšno kršitev delodajalca ne morejo zadeti škodljive posledice. Tudi delo,
ki ga delavec po odredbi oziroma navodilih delodajalca opravi preko zakonsko dovoljene kvote
nadur, je nadurno delo, za katero zakon in KP dejavnosti predvidevata plačilo ustreznega
dodatka122.
2.4.3 Enakomerna in neenakomerna razporeditev delovnega časa
ZDR-1 ne definira enakomerno razporejenega delovnega časa v primerih zaposlitve s krajšim
delovnim časom, prav tako ne, kaj je to enakomerno razporejen polni delovni čas.
Enakomerna razporeditev delovnega časa je tista razporeditev, pri kateri delavec dela enako
skozi vse leto, kot je predvideno s pogodbo o zaposlitvi123. Pogodba o zaposlitvi v primeru
enakomerne razporeditve delovnega časa lahko izrecno določa, katere dneve v tednu mora
delavec delati, torej, na koliko dni v tednu je delovni čas razporejen, lahko je določena tudi
dnevna delovna obveznost v urah, ki so enakomerno razporejene (npr. delavec dela od
ponedeljka do petka (pet dni na teden, ki so lahko razporejeni tudi od torka do sobote), od osmih
do štirih). ZDR-1 določa le, da pri enakomerni razporeditvi polni delovni čas ne sme biti
razporejen na manj kot štiri dni v tednu124, ker je dnevni delovni čas omejen na 10 ur125.
Pri krajšem delovnem času lahko definiramo enakomerni delovni čas kot razporeditev
delovnega časa, pri kateri delavec dela enako skozi vse leto, ko je razporeditev delovnega časa
v določenih časovnih obdobjih enaka, kot je v pogodbi določen obseg krajšega delovnega časa.
Delovni čas je lahko neenakomerno razporejen zaradi narave ali organizacije dela ali potreb
uporabnikov. Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni razporeditvi polnega delovnega časa
delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na teden. Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni
prerazporeditvi delovnega časa se polni delovni čas upošteva kot povprečna delovna obveznost
v obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev126.
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Bistveno za neenakomerno razporeditev delovnega časa je, da je v nekaterih časovnih obdobjih
daljši od polnega, v drugih obdobjih pa krajši od polnega, polni delovni čas pa se upošteva kot
povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od v zakonu opredeljenega.
Razlogi, kdaj se lahko delovni čas neenakomerno razporedi, so v zakonu določeni zelo splošno,
nanašajo se torej na naravo ali organizacijo dela ali potrebe uporabnikov. Ker gre za zelo
ohlapno dikcijo zakona, je mogoča zelo široka interpretacija razlogov za neenakomerno
razporeditev delovnega časa. Zakonsko določilo omogoča fleksibilnejšo ureditev delovnega
časa127.
Neenakomerna razporeditev delovnega časa se lahko določi s pogodbo o zaposlitvi ali s
kolektivno pogodbo128.
Pojem neenakomerno razporejenega delovnega časa je Vrhovno sodišče RS pojasnilo kot
primer, ko je v okviru 40 urnega delovnega tedna, dnevna razporeditev delovnih ur različna.
Neenakomerno je delovni čas razporejen, če delavec kakšen dan v tednu opravi več ali manj
kot 8 ur129.
Vrhovno sodišče sicer pojasnjuje neenakomerno razporejen delovni čas tudi tako, da gre za
neenakomerno razporejen delovni čas, če je delovni čas trajal v določenem časovnem obdobju
več, kot znaša redna delovna obveznost, v preostalem delovnem obdobju pa manj od redne
delovne obveznosti130.
Če delavec dela v „ruskem turnusu“, torej opravlja delo 12 ur, nato počiva 24 ur, nato dela
ponoči 12 ur, temu pa je sledil 48-urni počitek, pomeni ruski turnus po svoji naravi
neenakomerno razporeditev delovnega časa v smislu določbe 147. člena Zakona o delovnih
razmerjih131 (sedaj veljavni 148. člen ZDR-1), saj pri enakomerni razporeditvi delovni čas ne
sme biti razporejen na manj kot 4 dni v tednu. Pri ruskem turnusu namreč delodajalec na daljše
časovno obdobje (nekaj tednov) ne more zagotoviti, da bi delavec lahko vsak teden delal
najmanj 4 dni v tednu, ker zaradi izmen in 48-urnega počitka nujno pride do situacije, da
delavec dela 3 dni v tednu132. V teh sodnih odločitvah je torej neenakomerno razporejen delovni
čas vezan na tedensko razporeditev delovnega časa.
Če gre za primer, da delavec dela stalno en dan več ur, en dan pa manj ur, gre za redno
neenakomerno razporeditev delovnega časa, s tem pa bi moral biti pred oziroma ob začetku
koledarskega oziroma poslovnega leta tudi seznanjen133.
Določbe zakona, ki urejajo neenakomerno razporejen delovni čas, ne vplivajo na določbe o
polnem delovnem času134, ki je z zakonom določen na 40 ur na teden in ta omejitev velja tudi
pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa. Tudi v primeru neenakomerno razporejenega
delovnega časa je nadurno delo, delo prek polnega delovnega časa, to je delo prek 40 ur na
teden in ne prek 56 ur na teden, kot znaša tedenska omejitev delovnega časa pri neenakomerni
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razporeditvi. Je pa potrebno pri neenakomerni razporeditvi upoštevati daljše časovno
obdobje135.
Zaradi narave in organizacije dela je delovni čas pri delodajalcu neenakomerno razporejen tako,
da se upošteva polni delovni čas v referenčnem obdobju, kar pomeni, da v določenem obdobju
delavec dela več, v drugem pa manj, kot je redni delovni čas136.
Določilo o razporeditvi delovnega časa je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi137. V pogodbi
o zaposlitvi se stranki pogodbe lahko sklicujeta na veljavno kolektivno pogodbo oziroma na
splošne akte delodajalca. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi o zaposlitvi glede razporeditve
delovnega časa neposredno sklicujeta na letni delovni koledar, lahko določita primere oziroma
razloge, v katerih je dopustna začasna prerazporeditev delovnega časa138.
Navedeni primeri kažejo, da se različno obravnava pojem neenakomerne razporeditve
delovnega časa, glede na to, ali se neenakomerno razporejen delovni čas veže na dnevno ali na
tedensko razporeditev. Vse definicije neenakomerne razporeditve delovnega časa pa se vežejo
na polni delovni čas.
Ker zakon določa139, da se upošteva polni delovni čas pri neenakomerni razporeditvi ter začasni
prerazporeditvi kot povprečna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev, polni
delovni čas pa ne sme biti daljši od 40 ur na teden140, menim da je definicija neenakomerne
razporeditve delovnega časa vezana na tedensko delovno obveznost, ne na dnevno. Zakon
namreč ne zavezuje delodajalcev, da bi morali izravnavo preračunavati na dnevno delovno
obveznost. Dnevna delovna obveznost pa je tudi pri enakomerni razporeditvi pri polnem
delovnem času lahko različna – npr. 8 ur pet dni ali 10 ur štiri dni na teden.
Definicije neenakomerne razporeditve pri delu s krajšim delovnim časom ni, lahko pa jo, po
analogiji z definicijo neenakomerne razporeditve delovnega časa glede na ZDR-1, opredelim
tako, da gre za neenakomerno razporeditev krajšega delovnega časa v primerih, ko je delovni
čas v določenih obdobjih daljši, v določenih pa krajši od dogovorjenega krajšega delovnega
časa. Ker se o krajšem delovnem času dogovori s pogodbo o zaposlitvi v številu ur na teden, se
tudi opredelitev veže na tedensko določen krajši delovni čas.
Enako stališče izhaja iz sodne odločitve Vrhovnega sodišča, ki je razsodilo, »da če v pogodbah
o zaposlitvi ni dogovora o delu preko dogovorjenega delovnega časa, je pa v skladu z zakonom
in s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost neenakomerne razporeditve (ali začasne
prerazporeditve) delovnega časa zaradi narave ali organizacije dela ali potreb uporabnikov,
mora delodajalec takšno razporeditev delovnega časa tudi ustrezno določiti in realizirati. V
takšnem primeru se neenakomerna razporeditev delovnega časa izravna v ustreznem
referenčnem obdobju. Ur, ki jih delavec npr. v enem tednu ali mesecu znotraj tega obdobja
opravi več od dogovorjenega povprečja ur krajšega delovnega časa, ne moremo šteti za ure nad
dogovorjenim (krajšim) delovnim časom oziroma za nadure; prav zaradi neenakomerne
razporeditve delovnega časa je predvideno, da se ti viški kasneje (do konca referenčnega
135
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obdobja ali že vmes) izravnajo. Vendar mora tudi pri takšni obliki neenakomerne razporeditve
delovnega časa delodajalec ustrezno planirati ure delavca že znotraj referenčnega obdobja in
planirati ter stremeti k temu, da se na koncu referenčnega obdobja delavčeva delovna obveznost
izenači oziroma čim bolj približa pogodbeno dogovorjeni. Le izjemoma naj bi prihajalo do
viška ur tudi po koncu referenčnega obdobja«141.
O enakomerni in neenakomerni razporeditvi delovnega časa odloča delodajalec, ki sprejme letni
koledar najkasneje do začetka koledarskega ali poslovnega leta142. Neenakomerna razporeditev
mora izhajati iz letnega koledarja delodajalca, v katerem mora delodajalec tudi določiti, kako
je delovni čas (neenakomerno) razporejen v posameznem dnevu 143 . Delodajalci v praksi
dejansko ne določajo letnih koledarjev na način, da bi za vse delavce za leto dni vnaprej po urah
in dnevih določili za vsakega delavca razpored časa, pripravijo letni koledar za vse zaposlene,
v katerem določijo le, kateri dnevi so delovni, kateri pa so prazniki.
Iz sodne prakse izhaja razlaga, da je dovolj, da se delavec in delodajalec dogovorita, npr., da je
polni delovni čas praviloma razporejen na šest delovni dni, odvisno od zahtev in načina
izvajanja delovnega procesa v organizacijski enoti ter v skladu z določili zakona in kolektivne
pogodbe. Sodišče pojasnjuje, da je takšna klavzula podlaga za neenakomerno razporeditev, saj
se stranki pogodbe o zaposlitvi glede vprašanja o dnevnem, tedenskem času in razporeditvi
delovnega časa lahko sklicujeta na veljavne zakone, kolektivne pogodbe oziroma splošne akte
delodajalca144.
Sodna praksa razlaga pojem neenakomerne razporeditve delovnega časa pri krajšem
(polovičnem) tedenskem delovnem času v primeru invalida glede na dnevni delovni čas145.
Vendar pa je treba pri tej razlagi neenakomerne razporeditve delovnega časa izhajati iz odločbe
ZPIZ, ki lahko za posameznega delavca določi tudi dnevno omejitev delovnega časa. Če ima
delavka določen krajši delovni čas 20 ur – torej polovični delovni čas glede na polni 40 urni
tedenski delovni čas, lahko v tednu dela največ pet dni po štiri ure (dnevna enakomerna
razporeditev polnega delovnega časa je 8 ur pet dni na teden ali 6 ur 40 minut šest dni na teden),
pri čemer pa delodajalec ni zavezan, da delo določi od ponedeljka do petka. Zavezan je le, da
ne odredi dela šest dni na teden (po štiri ure), ker bi z odreditvijo dela štiriindvajset ur na teden
delavec opravljal delo preko polovice delovnega časa (dvajset ur na teden), kar ni zakonito.
Razlaga sodišča, ki je vezana v tem primeru na dnevni delovni čas, je torej drugačna, ker gre
za delavca s krajšim delovnim časom v posebnih primerih, z dodatnimi omejitvami v odločbi
ZPIZ.
Pri klasični part-time zaposlitvi je (stalna) neenakomerna razporeditev delovnega časa, pri
kateri dela delavec npr. dva dni ali tri dni ali pet ali šest dni, različno po tednih, torej en teden
manj, drugi teden pa lahko več, kot je dogovorjen obseg krajšega delovnega časa s pogodbo o
zaposlitvi, možna v skladu z dogovorom med delavcem in delodajalcem, zakonita.
Razporeditev delovnega časa mora izhajati iz pogodbe o zaposlitvi, pa tudi letnega koledarja
delodajalca. Delodajalec mora delavce in sindikate pred začetkom koledarskega oziroma
141
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poslovnega leta seznaniti z letnim koledarjem146. Delavec s krajšim delovnim časom bo na tak
način lahko razporedil ves preostali čas, ki mu ostane izven delovnega časa, in si uredil
preostalo poklicno, kot tudi družinsko življenje, se izobraževal ipd.
Vrhovno sodišče RS se je ukvarjalo z vprašanjem 147 , ali je viške ur, ki pri neenakomerni
razporeditvi delovnega časa presegajo izravnavo v referenčnem obdobju šestih mesecev in se
štejejo kot nadure, delodajalec na zahtevo delavca dolžan obračunati in izplačati kot nadure, ali
pa lahko v naslednjem referenčnem obdobju delavcu enostransko odredi njihovo izrabo (kot
proste ure) in ali je tudi v tem primeru delavec, ki je te ure izkoristil, upravičen do plačila nadur.
Vse ure, ki so ostale neizkoriščene po poteku posameznega referenčnega obdobja, predstavljajo
delo preko polnega delovnega časa – nadurno delo. Če pride do presežka ur po koncu
referenčnega obdobja in se odredijo prosti dnevi, gre za kompenzacijo opravljenega nadurnega
dela, ki je dovoljena. Sodišče pojasnjuje, da je delavec za delo, tako redno kot nadurno,
upravičen do plačila. Vendar pa je tudi kompenzacija opravljenih nadur s prostimi urami
primerna odmena za nadurno delo, če ob tem delodajalec plača še dodatek, ki je predviden za
siceršnje plačilo nadurnega dela. Delavec z enostransko odrejeno kompenzacijo ni prikrajšan
pri plači, saj bi delavec v primeru, če bi delal, zaslužil več, vendar tudi delal več.
V okviru Sveta Evrope je Evropski odbor za socialne pravice (odbor neodvisnih strokovnjakov,
ki ocenjuje nacionalna poročila o izvajanju Evropske socialne listine) že v letu 1998, in sicer
pri pregledu belgijskega poročila za leto 1995-96, zavzel stališče, da je možna kompenzacija
ur, opravljenih kot nadurno delo, v celoti z rednimi urami, vendar ne v časovno enakem trajanju,
ampak v ustrezno daljšem, pri čemer je izhajal iz načela, da mora biti odmena za nadurno delo
višja od plačila za redno delo, ker je tudi vložen napor delavca zaradi dodatno opravljenih ur
večji. Delavec s kompenzacijo ur, za katere je prejel nadomestilo plače z dodatkom v višini
30% (ki je v skladu s kolektivno pogodbo), prejme ustrezno plačilo za opravljeno delo148.
Iz sodne prakse izhajajo primeri, ko je sodišče odločilo, da je določilo o dnevnem ali tedenskem
delovnem času in razporeditvi delovnega časa bistvena sestavina pogodbe o zaposlitvi, zato je
treba pri spremembi razporeditve delovnega časa pri delodajalcu spremeniti tudi pogodbo o
zaposlitvi 149 . Enako stališče je sodna praksa zavzela glede spremembe delovnega časa z
organizacijskim navodilom, ki je poslovna odločitev delodajalca – sodišče je odločilo, da je na
tak način delodajalec posegel v pravice delavca na način, ki ni predviden z zakonom, zato ima
tudi pravico do sodnega varstva zoper takšno organizacijsko navodilo150.
2.4.4 Začasna prerazporeditev delovnega časa
ZDR-1 določa, da se razporeditev in pogoji za začasno prerazporeditev delovnega časa določijo
s pogodbo o zaposlitvi v skladu z zakonom in s kolektivno pogodbo151.
Začasna prerazporeditev delovnega časa je začasna neenakomerna razporeditev delovnega
časa, ko se delovni čas za določen čas, dokler trajajo razlogi, neenakomerno razporedi in
2. odstavek 148. člena ZDR-1.
S sklepom VSRS VIII DoR 48/2914 z dne 09.12.2014 je Vrhovno sodišče dopustilo vprašanje, o vprašanju pa
je bilo odločeno s Sodbo VSRS VIII Ips 80/2015, z dne 12.05.2015.
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Sodba VSRS VIII Ips 80/2015, z dne 12.05.2015.
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VDSS sodba Pdp 770/2008 z dne 19.03.2009.
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VDSS sklep Pdp 490/2009, z dne 01.10.2009.
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Prvi odstavek 148. člena ZDR-1.
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pomeni (začasno) spremembo vnaprej določene razporeditve delovnega časa 152. Če delavec
opravi delo v začasno spremenjenem delovnem času, se upošteva polni delovni čas kot
povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev. To določilo za
krajši delovni čas pomeni, da se upošteva dogovorjen krajši delovni čas kot povprečna delovna
obveznost v enakem obdobju, kot je določen za polni delovni čas – to je šest mesecev.
ZDR-1 ne določa razlogov oziroma pogojev za začasno prerazporeditev delovnega časa. Stvar
pogodbenih strank je, ali se konkretno določi začasna prerazporeditev v pogodbi o zaposlitvi
ali pa se sklicujeta na veljavno kolektivno pogodbo ali splošni akt delodajalca.
Pogoj za začasno prerazporeditev je, da primere in pogoje za začasno prerazporeditev določa
kolektivna pogodba – na ravni dejavnosti, ki zavezuje delodajalca ali zavezujoč akt na
podjetniški ravni.
Če primerjamo vsebino kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti v RS, lahko ugotovimo, da so
razlogi, zaradi katerih se določa začasna prerazporeditev delovnega časa, enaki kot v primerih,
v katerih je mogoče dopustiti neenakomerno razporeditev delovnega časa.
Enake oziroma podobne primere, kot pogoje, ko lahko delodajalec delovni čas začasno
prerazporedi, določa več kolektivnih pogodb153, in sicer lahko delodajalec delovni čas začasno
prerazporedi v primerih, ki so določeni z zakonom za uvedbo nadurnega dela, zaradi
nepredvidenega zmanjšanega ali povečanega obsega dela, zaradi začasnega pomanjkanja
surovin (kot npr.: reprodukcijskih materialov, sestavnih delov) in energije (kot npr.: elektrika,
para, plin), zaradi nepredvidene začasno povečane odsotnosti delavcev z dela, zaradi neugodnih
vremenskih razmer.
Kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti lahko določajo daljše obdobje, kot je z zakonom
določeno (6 mesecev) za upoštevanje polnega delovnega časa kot povprečne delovne
obveznosti. Ker za zaposlene s krajšim delovnim časom ni določeno drugačno obdobje, se šteje,
da se določeno obdobje v kolektivni pogodbi šteje za upoštevanje s pogodbo o zaposlitvi
dogovorjenega krajšega delovnega časa, kot povprečne delovne obveznosti.
Pri delodajalcu, pri katerem ni organiziran reprezentativni sindikat, lahko delodajalec odredi
začasno prerazporeditev delovnega časa tudi v skladu z notranjim, splošnim aktom, ki pa ga
mora sprejeti v skladu z 10. členom ZDR-1, ki določa, da mora delodajalec vse predloge
splošnih aktov posredovati delavcem na običajen način. S splošnim aktom se za delavce lahko
določajo pravice, ki se v skladu z zakonom lahko urejajo v kolektivnih pogodbah, če so za
delavce ugodnejše, kot jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba, ki zavezuje
delodajalca154.
Institut prerazporeditve delovnega časa je predmet pogodbene ureditve, saj je razporeditev
delovnega časa vključno s pogoji za njegovo začasno prerazporeditev obvezna sestavina
pogodbe o zaposlitvi in je potrebna sprememba pogodbe o zaposlitvi v primeru kakršne koli

Bečan I. in drugi, ZDR s komentarjem, 2008, stran 716.
Tako določajo pogoje za začasno prerazporeditev delovnega časa npr. Kolektivna pogodba dejavnosti
gostinstva in turizma Slovenije v 36. členu, kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti v 26. členu, Kolektivna
pogodba komunalnih dejavnosti v 59. členu, Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva
v 39. členu.
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3. odstavek 10. člena ZDR-1.
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spremembe v razporeditvi delovnega časa, če je ta konkretno določen v pogodbi o zaposlitvi155.
Če pogodba o zaposlitvi ni vsebovala določila o delu v neenakomernem delovnem času ali
začasni prerazporeditvi delovnega časa, delodajalec pa je začasno prerazporeditev odredil, bi
to moral narediti s spremembo pogodbe, ne pa samo z enostransko pisno odredbo, kot
enostransko poslovno odločitvijo delodajalca, za katero ni potrebno soglasje delavca.
Predlog za začasno prerazporeditev delovnega časa lahko poda delodajalec, lahko pa tudi
delavec zaradi potreb usklajevanja njegovega družinskega in poklicnega življenja 156 .
Delodajalec lahko delovni čas začasno prerazporedi, če potreba po takšnem organiziranju
delovnega časa izhaja iz narave ali organizacije dela, potreb uporabnikov ali podobnih razlogov.
V skladu z ZDR-1 157 mora delodajalec pisno obvestiti delavce o začasni prerazporeditvi
delovnega časa najmanj en dan pred razporeditvijo delovnega časa pri delodajalcu na običajen
način158. Razporeditev delovnega časa je eden od ukrepov delodajalca, ki ga mora izvesti, če
je to možnost, pred odreditvijo nadurnega dela159. Če ima delodajalec »nadurno delo« urejeno
tako, da delavci izrabijo proste ure v referenčnem obdobju, gre v bistvu za prerazporeditev
delovnega časa.
Če se delavci obveščajo preko oglasne deske, je ta običajni način oglasna deska, sicer pa je
način obveščanja prepuščen notranji organizaciji komunikacije med delodajalcem in delavci –
bodisi preko službene elektronske pošte, če jo imajo delavci, ali preko intraneta, če imajo do
njega vsi delavci dostop, sicer pa preko oglasnih desk pri delodajalcu.
V primeru začasne prerazporeditve krajšega delovnega časa ima, glede na določbo 1. odstavka
154. člena ZDR-1, po kateri ima delavec, ki dela polni delovni čas (ki traja pri enakomerni
razporeditvi, pri delu pet dni na teden, 8 ur), pravico do odmora, ki traja 30 minut, tudi delavec,
ki sicer dela krajši delovni čas od štirih ur na dan, v dnevu, ko dela več kot štiri ure, pravico do
(sorazmernega glede na čas, prebit na delu) odmora.
Iz teorije izhaja razlaga160, da je pri pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom nujno, da
pogodbeni stranki razporeditev delovnega časa (pa tudi pogoje za njegovo začasno
prerazporeditev) konkretno določita v pogodbi o zaposlitvi.
V zvezi z odrejanjem dela v začasni prerazporeditvi iz primera sodne odločitve Vrhovnega
sodišča161 izhaja, da je obveznost delodajalca delavce pisno obvestiti o začasni prerazporeditvi
vnaprej določenega delovnega časa, bistvenega pomena za zakonitost opravljanja dela izven
vnaprej določenega delovnega časa. Če delavec ne upošteva ustno odrejene prerazporeditve
delovnega časa, ga ne smejo zadeti pravne posledice, kot je bila v konkretnem primeru podana
odpoved pogodbe o zaposlitvi, ker delavca nista upoštevala ustno odrejene začasne
prerazporeditve delovnega časa. Delavca nista bila pisno seznanjena o začasni prerazporeditvi

Bečan I. in drugi, ZDR s komentarjem, 2008, stran 714.
Tretji odstavek 148. člena ZDR-1, enako npr. tudi tretji odst. 33. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine
Slovenije.
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Četrti odstavek 148. člena ZDR-1.
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Tako tudi Belopavlovič N., v članku Razporejanje delovnega časa, Pravna praksa, 2007, št. 23, str. 19.
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1. odstavek 146. člena ZDR-1.
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Senčur Peček D., Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, Podjetje in delo, 2005, št. 6-7, str. 16641683, točka 2.3.
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delovnega časa, niti jima na predpisan način ni bilo odrejeno nadurno delo, zato nista kršila
pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja.
Iz sodne prakse Vrhovnega sodišča 162 izhaja tudi razlaga obveznosti delodajalca v zvezi z
odrejanjem začasne prerazporeditve delovnega časa, po kateri lahko delodajalec odloča o
krajših občasnih prerazporeditvah delovnega časa enostransko, s pisno odredbo, s katero je
delavec vnaprej seznanjen, četudi pogodba o zaposlitvi ne vsebuje določila o opravljanja dela
v neenakomernem delovnem času (s tem pa o prerazporeditvi delovnega časa). Sodišče v danem
primeru ni ugotavljalo, ali delodajalca zavezuje katera kolektivna pogodba dejavnosti ali ima
na podjetniški ravni urejeno vprašanje prerazporeditve delovnega časa. Odločilo je, da je
prerazporeditev delovnega časa zakonita že s tem, ko delavec proti podpisu prejme obvestilo o
prerazporeditvi delovnega časa. Sodišče je svojo odločitev utemeljilo na določbi 49. člena
ZDR-1, po kateri sklenitev nove pogodbe zaradi spremembe razporeditve delovnega časa ni
predvidena. Primer se je nanašal na zaposlitev s polnim delovnim časom.
Začasna prerazporeditev krajšega delovnega časa bi morala glede varstva interesov pogodbenih
strank izhajati iz namena zaposlitve za krajši delovni čas, povečati večjo fleksibilnost
delodajalca pri organizaciji dela, vendar pa pri tem upoštevati varstvo interesov delavca in
posebnosti same zaposlitve za krajši delovni čas. Zaposlitev za krajši delovni čas v interesu
delavca pomeni, da je sklenil delovno razmerje za krajši delovni čas zato, ker sam želi
razpolagati s svojim preostalim časom – razlogi so pa lahko različni – družinsko življenje,
opravljanje drugega dela poleg zaposlitve za krajši delovni čas, izobraževanje, študij, hobiji,…
Če bi sprejeli razlago, da se lahko delodajalec tudi pri krajšem delovnem času, brez dogovora
v pogodbi o zaposlitvi o možnosti neenakomerne ali začasne prerazporeditve delovnega časa,
enostransko odloči za začasno prerazporeditev delovnega časa, z odrejanjem dela izven
delovnega časa, kot ga sicer opravlja delavec, bi to vsekakor bolj poseglo v pravice delavca, ki
je zaposlen za krajši delovni čas, kot delavca, ki dela polni delovni čas. Če je delavec zaposlen
pri drugem delodajalcu za krajši delovni čas, bi ga lahko zadele posledice zaradi
neupravičenega izostanka, če se izobražuje, bi lahko izostal s predavanj,…
Glede plačila za delo v prerazporeditvi delovnega časa sodna praksa163 v konkretnih primerih
zahtevkov za plačilo iz naslova opravljenih ur, v zvezi z vprašanjem, ali gre za institut
prerazporeditve delovnega časa ali za nadure, pojasnjuje, da mora delodajalec izkazati
prerazporeditev delovnega časa, in zgolj navajanja, da je delavec v določenih obdobjih opravil
več ur, v določenih pa manjši mesečni fond, za odločitev, da gre za prerazporeditev delovnega
časa, ne zadošča. Tudi če sta pogodbeni stranki v pogodbi o zaposlitvi določili 40 urni delovni
čas s pristavkom, da za posamezne dneve v tednu delovni čas določi delodajalec, mora to
delodajalec dokazati, saj je na njem dokazno breme.
Vsak delodajalec je dolžan voditi evidence o izrabi delovnega časa v skladu z določbami 18.
člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti164, kar pomeni, da mora dnevno
vpisovati 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 – kar je vse evidenca prisotnosti na delu, neopravljene ure, za katere
162

Sodba VSRS VIII Ips 205/2011, z dne 17.04.2012 v zvezi s Sodbo VDSS Pdp 65/2011 z dne 22.04.2011.
VDSS sodba Pdp 870/2012, z dne 09.01.2013.
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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 delovnih mestih, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oz. na
katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa165.
Pravilno in sprotno vodenje evidenc je zelo pomembno, saj lahko inšpektorji iz evidenc
ugotavljajo tudi kršitve drugih institutov delovnega prava. V glavnem opažajo inšpektorji dve
pojavni obliki kršitev vodenja evidenc: delodajalci jih bodisi ne vodijo bodisi jih vodijo, vendar
nepravilno, inšpekcijski nadzori pa so oteženi tudi zaradi nedoslednosti Zakona o evidencah na
področju dela in socialne varnosti, ki določa, da morajo delodajalci zabeležiti le število ur
opravljenega dela, ne pa tudi dejanskega prihoda delavca na delo oziroma odhoda z dela. Zaradi
tega je težko ugotoviti, ali je delavec delo opravljal v dopoldanskem, popoldanskem ali nočnem
času166.
Inšpektorat RS za delo v zvezi z ugotovljenimi kršitvami na področju delovnih razmerij
predlaga167, da se z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti določi, da se v
evidenco o izrabi delovnega časa dnevno vpisuje tudi čas prihoda posameznega delavca na delo
in odhoda z dela, saj je drugače oteženo oziroma onemogočeno ugotavljanje zagotavljanja
ustreznih počitkov delavcem, posledično pa to vpliva na pravice delavcev.
Še posebej pomemben je ta predlog v zvezi z delom v krajšem delovnem času, saj bi se na tak
način za vsakega delavca lahko nedvoumno ugotovilo, kako dolgo in kdaj je delal, kar bi
preprečilo zlorabe institutov v zvezi z delovnim časom, kot jih določa ZDR-1.
Delodajalec mora delavca obveščati o številu in izrabi presežnih ur168; če tako zahteva sindikat
oziroma svet delavcev ali delavski zaupnik pri delodajalcu, pa mora tistega, ki to zahteva, enkrat
letno obvestiti o izrabi delovnega časa, upoštevaje letni razpored delovnega časa, o opravljanju
nadurnega dela oziroma o začasni prerazporeditvi delovnega časa169.
Začasna prerazporeditev pri krajšem delovnem času je še toliko bolj vezana na letni razpored
delovnega časa in bolj vpliva na pravice delavcev s krajšim delovnim časom (glede na to, da so
lahko zaposleni ali opravljajo delo v krajšem delovnem času še drugje), zato je pogoj za
zakonito odrejanje začasne prerazporeditve delovnega časa določitev možnosti instituta
prerazporeditve v pogodbi o zaposlitvi in pisno obvestilo delavca o začasni prerazporeditvi
delovnega časa najmanj en dan pred razporeditvijo delovnega časa pri delodajalcu na običajen
način170.
Če delodajalec razporedi delovni čas v nasprotju s 148. členom ZDR-1, ki določa razporejanje
delovnega časa, se kaznuje z globo 1.500 do 4.000 EUR171.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat RS za delo, Obvestilo za javnost, 08.01.2013, Tudi
urejen delovni čas spada med temeljne pravice delavcev.
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Poročilo o delu Inšpektorata RS za leto 2015, stran 85.
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V praksi prihaja do nejasnosti, ali je odrejeno delo nadurno delo ali prerazporeditev delovnega
časa, saj delodajalci delavcem ne navedejo, za kateri institut - kakšno obliko delovnega časa
gre. Ko delodajalci delavce obvestijo, da bodo opravljali delo v drugačnem delovnem času, kot
ga sicer opravljajo, iz obvestil ne izhaja, ali gre za prerazporeditev ali za nadure172.
Navedena opažanja so toliko večji problem za delavce s krajšim delovnim časom, pri katerih je
delovni čas najpomembnejši element delovnega razmerja.
2.4.5 Opravljanje dela preko dogovorjenega krajšega delovnega časa
Pri odrejanju dela nad dogovorjenim krajšim delovnim časom zakon določa, da se o takem delu
dogovori s pogodbo173. Če se delodajalec in delavec v pogodbi o zaposlitvi nista dogovorila o
možnosti, da lahko delodajalec odredi delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom, se tako
delo ne sme odrediti.
Delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom je pri pogodbah o zaposlitvi s krajšim
delovnim časom torej zakonsko dovoljeno, pod pogojem, da je izrecno določeno v pogodbi o
zaposlitvi.
ZDR-1 pri poglavju o pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, o delu nad dogovorjenim
krajšim delovnim časom, nima posebnih določb o načinu odrejanju dela nad dogovorjenim
krajšim delovnim časom (kot je določeno za odreditev v pisni obliki za nadurno delo pri polnem
delovnem času, pred začetkom dela174). Menim, da mora delodajalec delo nad dogovorjenim
krajšim delovnim časom odrediti vsakokrat pred začetkom dela, enako, kot je določeno za
nadurno delo, torej za delo nad polnim delovnim časom. Zaradi varovanja pravic delavcev s
krajšim delovnim časom, ki delo lahko opravljajo tudi pri več delodajalcih ali na drugih pravnih
podlagah, bi bilo smotrno, da bi zakonodajalec za delo nad dogovorjenim krajšim delovnim
časom posebej predpisal roke, ki bi jih moral upoštevati delodajalec pri odrejanju tega dela. Ti
roki bi morali biti določeni v enaki dolžini oziroma bi lahko bili tudi daljši, kot so določeni za
nadure za polni delovni čas. Posebej bi moralo biti določeno varstvo pred neugodnimi
posledicami pred odklonitvijo takega dela175.
Če izhajam iz namena prepovedi odrejanja dela preko dogovorjenega krajšega delovnega časa,
je pomembno ugotoviti, da gre tudi pri odrejanju dela nad dogovorjenim krajšim delovnim
časom za enak namen, kot je pri zaposlenih za polni delovni čas, to je omejiti pravico
delodajalca, da delavcu nalaga delo preko polnega delovnega časa v primerih, ko to delo ni
izjemno, nujno oziroma nepričakovano176.
Kot izhaja iz teoretičnih opredelitev 177 nadurnega dela, je nadurno delo enako delu, ki ga
delavec opravlja po pogodbi o zaposlitvi v polnem delovnem času, le da ga opravlja zunaj sicer
določenega delovnega časa, v času, ki presega polni delovni čas.

Počivavšek, J.K., Vloga socialnih partnerjev pri urejanju in organiziranju delovnega časa, Delavci in
delodajalci, leto 2016, št. 2-3, stran 465.
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6. odstavek 65. člena ZDR-1.
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2. odst. 144- člena ZDR-1.
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Ker so v zvezi z nezakonito odreditvijo nadurnega dela zaposleni za polni delovni čas v skladu s sodno prakso
varovani pred odpovedjo, menim, da to velja tudi za zaposlene s krajšim delovnim časom.
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VDSS sodba Pdp 290/2011, z dne 01.07.2011.
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Delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom je delo, ki ga delavec opravlja po pogodbi o
zaposlitvi s krajšim delovnim časom, opravlja pa ga zunaj določenega (krajšega) delovnega
časa, v času, ki presega s pogodbo dogovorjen krajši delovni čas.
Ker se delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom tudi dejansko odreja178, se postavlja
vprašanje opredelitve takega dela in plačila za to delo.
Sodna praksa je v novejših odločitvah (sprejetih v letih 2014 in 2015) zavzela stališče, da je v
primeru, ko ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, potrebno ure,
opravljene preko dogovorjenega delovnega časa, obravnavati kot nadure 179 . V skladu s to
odločitvijo za delavce, ki delajo krajši delovni čas, pomeni nadurno delo delo preko
dogovorjenega (krajšega) delovnega časa 180 . Za odrejanje dodatnega dela pa morajo biti
izpolnjeni zakonski pogoji, ki določajo, da mora biti nadurno delo dogovorjeno s pogodbo.
Za delo preko dogovorjenega krajšega delovnega časa menim, da ni zakonske podlage, da se v
sodni praksi uporablja termin »nadurno delo oziroma nadure 181 «. Gre za delo preko
dogovorjenega krajšega delovnega časa, ki se ne more enačiti z nadurnim delom182, ki pomeni
delo preko polnega delovnega časa, glede na zakonsko definicijo183.
V obeh primerih gre za delo, ki se opravi izven s pogodbo dogovorjenega delovnega časa,
vendar je nadurno vezano na polni delovni čas.
Dela preko dogovorjenega krajšega delovnega časa ne moremo enačiti niti z dodatnim delom184,
ki je dovoljeno le ob posebnem dogovoru v pogodbi, sicer pa le v primerih naravne ali druge
nesreče. Delavec mora namreč v primerih dodatnega dela v primerih naravne ali druge nesreče
po 145. členu ZDR-1 opravljati to delo preko polnega ali dogovorjenega krajšega delovnega
časa, dokler je nujno, da se rešijo človeška življenja, obvaruje zdravje ljudi ali prepreči
materialna škoda. Dodatno delo po 145. členu ZDR-1 se po mojem mnenju popolnoma razlikuje
od dela preko dogovorjenega krajšega delovnega časa, ker gre v tem primeru za enako delo, kot
se opravlja v dogovorjenem krajšem delovnem času, le opravlja se izven tega dogovorjenega
krajšega delovnega časa. Za dodatno delo po 145. členu ZDR-1 pa so značilne posebne
okoliščine, v katerih se tako delo opravlja.

Kot izhaja iz poročil Inšpektorata RS - Obvestilo za javnost, z dne 26.02.2013, in sodne prakse, ki jo navajam
v nadaljevanju.
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VDSS sodba Pdp 598/2014, z dne 17.07.2014, enako opredeli Vrhovno sodišče v VSRS Sodbi X Ips 41/2013,
z dne: 18.12.2014: ure nad dogovorjenim (krajšim) delovnim časom oziroma nadure.
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Enoten izraz za nadure in za delo nad krajšim delovnim časom je uporabilo tudi Sodišče EU v Zadevi C-285/02,
Edeltraud Elsner-Lakeberg proti Land Nordrhein-Westfalen, ECLI:EU:C:2004:320 – nemško Mehrarbeit.
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Ker sodišča in tudi teorija185 uporabljajo termin nadurno delo pri povzemanju sodnih odločb v
zvezi z delom nad dogovorjenim krajšim delovnim časom, uporabljam ta termin, zaradi točnosti
povzemanja sodnih odločitev, čeprav za to po mojem mnenju (vsaj po obstoječi zakonodajni
ureditvi) ni zakonske podlage, saj je nadurno delo delo preko polnega delovnega časa.
Smiselno bi bilo, da bi se na zakonodajni ravni uredilo vprašanje dela preko dogovorjenega
krajšega delovnega časa tako, da se definirajo oblika dela in ure, ki se opravijo kot delo preko
dogovorjenega krajšega delovnega časa. V različnih nacionalnih ureditvah se uporabljajo
različni izrazi, kot npr. »presežno delo, presežne ure«186, »dopolnilno delo«187.
Če se je izraz »nadurno delo« za delo preko dogovorjenega krajšega delovnega časa ustalil v
praksi in teoriji, bi lahko bila rešitev tudi v dopolnitvi zakonske definicije nadurnega dela, tako
da bi v prvem odstavku 144. člena ZDR-1 namesto definicije «delavec je dolžan na zahtevo
delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa – nadurno delo«, zapisala definicija
»delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko s pogodbo dogovorjenega
delovnega časa – nadurno delo«.
V zvezi z delom preko dogovorjenega krajšega delovnega časa bi bilo, z vidika preprečevanja
številnih zlorab, smiselno določiti tudi zgornje dnevne, tedenske in letne časovne omejitve
opravljanja dela nad dogovorjenim krajšim delovnim časom, predvsem z vidika preprečevanja
zlorab odrejanja takega dela; s tem bi se povečala pravna varnost v delovnih razmerjih s krajšim
delovnim časom, ker bi bila na ta način razmerja pri krajšem delovnem času jasneje definirana.
Pri omejitvi teh ur bi se lahko uporabilo načelo sorazmernosti glede na določeno število
dovoljenih nadur za polni delovni čas v tretjem odst. 144. člena ZDR-1 (če je za polni delovni
čas dovoljeno največ 8 ur na teden, bi se za krajši delovni čas v trajanju 20 ur določilo največ
4 ure na teden).
Avstrijska ureditev zgoraj predlagane ureditve nima. Menim pa, da večje število odrejenih ur
nad dogovorjenim delovnim časom kaže potrebo delodajalca po delu delavca, zato bi moral z
delavcem skleniti pogodbo o zaposlitvi za daljši (krajši ali celo polni) delovni čas.
Izhodišča, ki jih daje sodna odločba Vrhovnega sodišča pri razlagi opredelitve dela nad
dogovorjenim krajšim delovnim časom, so naslednja188:
»V sistemu delovnih razmerij je pravilo delovno razmerje za nedoločen čas in za polni delovni
čas. Zakon sicer dopušča možnost, da delodajalec delavca zaposli tudi za krajši delovni čas od
polnega delovnega časa, seveda pa to velja za primer, če za delo, ki ga delavec opravlja,
delodajalec ne izkazuje potrebe, da bi se opravljalo polni delovni čas. Odreditev ali naložitev
dela preko dogovorjenega delovnega časa oziroma nadurnega dela bi bila v takem primeru zato
v nasprotju z namenom in cilji, zaradi katerih je delo s krajšim delovnim časom dogovorjeno.
Kljub temu pa sme v določenih (izjemnih) primerih in pod določenimi pogoji delodajalec
naložiti oziroma odrediti delo tudi preko dogovorjenega krajšega delovnega časa. Če v pogodbi
o zaposlitvi ni posebnega dogovora o delu preko dogovorjenega delovnega časa niti delovni čas
ni neenakomerno razporejen (ali začasno razporejen) oziroma delodajalec ne realizira pravilno
neenakomerne razporeditve (ali začasne prerazporeditve) delovnega časa, delavcu sploh ne sme
Kresal Šoltes K., Delo s krajšim delovnim časom in zaposlitev za določen čas – mednarodni standardi, Delavci
in delodajalci, št. 4/2001/I, stran 360.
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odrediti oziroma naložiti dela preko dogovorjenega delovnega časa (razen v primeru naravnih
in drugih nesreč iz 144. člena ZDR, zdaj 145. ZDR-1). Če pa v pogodbah o zaposlitvi ni
dogovora o delu preko dogovorjenega delovnega časa, je pa v skladu z zakonom in s kolektivno
pogodbo dogovorjena možnost neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve)
delovnega časa zaradi narave ali organizacije dela ali potreb uporabnikov, mora delodajalec
takšno razporeditev delovnega časa tudi ustrezno določiti in realizirati. V takšnem primeru se
neenakomerna razporeditev delovnega časa izravna v ustreznem referenčnem obdobju. Ur, ki
jih delavec npr. v enem tednu ali mesecu znotraj tega obdobja opravi več od dogovorjenega
povprečja ur krajšega delovnega časa, ne moremo šteti za ure nad dogovorjenim (krajšim)
delovnim časom oziroma za nadure; prav zaradi neenakomerne razporeditve delovnega časa je
predvideno, da se ti viški kasneje (do konca referenčnega obdobja ali že vmes) izravnajo.
Vendar mora tudi pri takšni obliki neenakomerne razporeditve delovnega časa delodajalec
ustrezno planirati ure delavca že znotraj referenčnega obdobja in planirati ter stremeti k temu,
da se na koncu referenčnega obdobja delavčeva delovna obveznost izenači oziroma čim bolj
približa pogodbeno dogovorjeni. Le izjemoma naj bi prihajalo do viška ur tudi po koncu
referenčnega obdobja«.
Iz zgoraj navedene sodbe Vrhovnega sodišča lahko razberemo, da je šlo za primer, ko je delavec
opravljal delo nad določeno pogodbeno delovno obveznostjo, v krajšem delovnem času od
polnega. Sodišče je opredelilo delovnopravni položaj delavca:
1. Če delovni čas ni neenakomerno ali začasno razporejen (torej gre za enakomerno
razporejen delovni čas), v pogodbi o zaposlitvi pa ni drugače dogovorjeno, se ne sme
odrejati delo preko dogovorjenega (krajšega) delovnega časa.
2. Če je v pogodbi o zaposlitvi določena možnost neenakomerne razporeditve ter začasne
prerazporeditve delovnega časa, se ure izravnavajo v referenčnem obdobju.
3. Če po referenčnem obdobju ostane presežek ur, sodišče poudarja, da jih je treba
dopuščati le v omejenem obsegu in bi stalno odrejanje ur nad dogovorjenim delovnim
časom v referenčnem obdobju in prenašanje večjega števila ur v naslednja referenčna
obdobja pomenilo tudi zlorabo.
Delodajalci zaposlujejo (kot primer se tudi v širši javnosti navaja trgovinska dejavnost189) za
krajši delovni čas, pri tem pa prilagajajo delovni čas v skladu s potrebami, ki jih imajo v svoji
dejavnosti. V tem primeru usklajevanje poklicnega in družinskega življenja teh delavcev, če
morajo slediti izključno potrebam delovnega procesa, ni omogočeno190.
Trgovinska dejavnost je ena od dejavnosti, v kateri se po ugotovitvah inšpektorata za delo
dogaja največ nepravilnosti. Tako je po navedbah inšpektorata pri mnogih delodajalcih
predvsem zaradi opaznega zagona gospodarstva mogoče zaznati dejansko kadrovsko
podhranjenost, zaradi česar so njihove zahteve do delavcev glede obsega opravljenega dela in
števila opravljenih ur močno zaostrene. Delavci imajo v vse več dejavnostih, poleg trgovinske,
praktično ves čas prerazporejen delovni čas, nadurno delo morajo opravljati v bistveno večjem
obsegu, kot je dopuščeno z zakonom, poleg tega veliko opravljenih nadur ni plačanih.
Inšpektorji ugotavljajo več kršitev počitkov, kar praktično pomeni, da je zaposlenih premalo.

Odgovori na vprašanja oddaje Tarča, TV Slovenija, 26.11.2014, http://www.lidl.si/sl/6262.htm.
Senčur Peček D., Neuporaba in spremenjena uporaba institutov delovnega prava, Podjetje in delo, 6-7/2015,
stran 1205.
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Iz Poročila Inšpektorata za delo RS191 izhaja, da bo tudi v letu 2016 poudarek Inšpektorata RS
za delo v inšpekcijskem nadzorstvu v spoštovanju določb glede delovnega časa, zagotavljanja
počitkov in odmorov delavcem, posledično pa tudi vodenju evidenc s področja dela in socialne
varnosti, predvsem evidence o izrabi delovnega časa (število ur, ki jih opravijo delavci, število
nadur,…), tudi v povezavi s prerazporejanjem delovnega časa. Navedene kršitve so medsebojno
močno povezane.
Iz poročila Inšpektorata za delo RS za leto 2015192, enako, kot iz Poročila za leto 2014, izhaja,
da delodajalci delavce zaposlujejo za krajši delovni čas, od njih pa zahtevajo, da svoje delo
opravljajo polni delovni čas, velikokrat pa morajo svoje delo po tem podaljšati za več ur.
Inšpektorji ugotavljajo, da delodajalci delavcem ne zagotavljajo dnevnega in tedenskega
počitka, saj morajo delati praktično brez premora, celo do 16 ur na dan in po ves mesec ali več
brez prostega dneva.
2.4.6 Sprememba delovnega časa
V uvodni izjavi 5 Direktive 97/81 je navedeno, da je Evropski svet v zaključkih zasedanja v
Essnu poudaril potrebo po ukrepih za pospeševanje zaposlovanja in enakih možnosti žensk in
moških in pozval k ukrepom za povečanje zaposlitvene intenzivnosti rasti, zlasti s prožnejšo
organizacijo dela, ki pa mora izpolnjevati želje zaposlenih in ustrezati zahtevam konkurence.
Poleg tega je iz uvodne izjave 11 te direktive in iz drugega odstavka preambule k okvirnemu
sporazumu razvidno, da slednji kaže pripravljenost socialnih partnerjev, da prispevajo k razvoju
možnosti za delo s krajšim delovnim časom na podlagi, ki je sprejemljiva za delodajalce in
delavce.
V ZDR-1 je določeno 193 , da se mora skleniti nova pogodba o zaposlitvi, če se spremenijo
določila o tem, ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom. Na podlagi
tega zavezujočega določila je torej za spremembo pogodbe potrebno soglasje obeh strank
pogodbe o zaposlitvi, zato delodajalec ne more enostransko odrediti delavcu, ki dela krajši
delovni čas, da dela polni delovni čas.
Med trajanjem delovnega razmerja lahko pride tudi do sprememb v potrebah po zaposlitvi na
strani delodajalca. Če pride do spremembe glede obsega delovnega časa, se mora po ZDR-1
skleniti nova pogodba o zaposlitvi194.
Delodajalec lahko v primeru prenehanja potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz
pogodbe o zaposlitvi zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih
razlogov na strani delodajalca (poslovni razlog) 195 redno odpove pogodbo o zaposlitvi, če
obstaja utemeljen razlog, ki onemogoča nadaljevanja dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi196
(v konkretnem primeru ni več potrebe po delu za polni delovni čas).

Poročilo o delu IRSD v letu 2015, z dne 25.04.2015.
Poročilo o delu inšpektorata RS za delo za leto 2015, stran 8.
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Delavcu se lahko ponudi v podpis pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ki pa je v
skladu z 91. členom ZDR-1 neustrezna 197 . Enostransko delodajalec ne more spremeniti
pogodbe o zaposlitvi iz polnega delovnega časa v krajši delovni čas.
Nasprotno pa je vprašanje, ali lahko delodajalec enostransko spremeni pogodbo o zaposlitvi iz
krajšega delovnega časa v polni delovni čas.
V sodbi sodišča EU 198 je sodišče odgovorilo na vprašanje, ali je treba okvirni sporazum k
Direktivi 97/81, zlasti njegovo določbo 5, točka 2, razlagati tako, da nasprotuje nacionalni
ureditvi, v skladu s katero lahko delodajalec brez soglasja delavca odredi preoblikovanje
pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom v pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim
časom. Delavka je v postopku v glavni stvari delodajalca obvestila, da nasprotuje spremembi
opravljanja dela s krajšim delovnim časom v delo s polnim delovnim časom. Sodišče je podalo
razlago, da je treba Okvirni sporazum, zlasti njegovo določbo 5, točka 2, razlagati tako, da ne
nasprotuje nacionalni ureditvi, v skladu s katero lahko delodajalec brez soglasja delavca odredi
preoblikovanje pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom v pogodbo o zaposlitvi s polnim
delovnim časom. Delodajalec ji je odredil, da mora delati s polnim delovnim časom. Pri
razsojanju je sodišče upoštevalo določbo 5, točka 2, okvirnega sporazuma, v skladu s katero
zavrnitev premestitve z dela s polnim delovnim časom na delo s krajšim delovnim časom ali
obratno sama po sebi ni razlog za prenehanje delavčeve zaposlitve, brez vpliva na prenehanje
zaposlitve, ki izvira iz potreb obratovanja zadevnega podjetja“. Iz te določbe je razvidno, da
direktiva državam članicam ne nalaga, naj sprejmejo ureditev, ki preoblikovanje delavčeve
pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom v pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim
časom pogojuje z njegovim soglasjem. Namen navedene določbe je namreč le izključiti, da bi
bila zavrnitev delavca, kar zadeva tako preoblikovanje njegove pogodbe o zaposlitvi, ob
neobstoju drugih objektivnih razlogov, edini razlog njegovega prenehanja zaposlitve.
Ker je možnost preoblikovanja pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom v pogodbo o
zaposlitvi s polnim delovnim časom brez soglasja delavca lahko diskriminatorna, je treba
spomniti, da v skladu z namenom okvirnega sporazuma, katerega namen je odpraviti
diskriminacijo med delavci, ki delajo s krajšim delovnim časom, in delavci, ki delajo s polnim
delovnim časom, njegova določba 4 v zvezi s pogoji zaposlitve nasprotuje temu, da bi bili
delavci s krajšim delovnim časom obravnavani manj ugodno kot primerljivi delavci s polnim
delovnim časom le zato, ker delajo s krajšim delovnim časom, razen če obstajajo objektivni
razlogi za različno obravnavo199.
Položaja, v katerem se pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom preoblikuje v pogodbo
o zaposlitvi s polnim delovnim časom brez soglasja zadevnega delavca, in položaja, v katerem
se delavcu proti njegovi volji njegova pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom
preoblikuje v pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, nista primerljiva, saj zmanjšanje

Peti odstavek 91. člena ZDR-1 določa, da je ustrezna tista zaposlitev, za katero se zahtevata enaka vrsta in raven
izobrazbe, kot sta se zahtevali za opravljanje dela, za katero je imel delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, in za
delovni čas, kot je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi o zaposlitvi , ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri
ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja
delavca.
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Združeni zadevi C-395/08 in C-396/08, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) proti Tiziana Bruno
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delovnega časa nima istih posledic kot njegovo povečanje, zlasti z vidika osebnih prejemkov
delavca, ki pomenijo protidajatev za delo.
Glede na sodbo sodišča EU, delodajalci lahko enostransko spremenijo pogodbo o zaposlitvi iz
krajšega delovnega časa v polni delovni čas. V primeru, če bi delodajalec podal odpoved iz
poslovnega razloga delavcu, ki je zaposlen s krajšim delovnim časom, ker ne želi skleniti
pogodbe o zaposlitvi s polnim delovnim časom, bi bila taka odpoved nezakonita, zaradi
diskriminacije, glede na razlago sodišča EU o določbi 5, točke 2, Okvirnega sporazuma.
Vendar pa je ta možnost omogočena delodajalcem samo v primeru, če nacionalna določila to
omogočajo.
2.4.7 Prikrito delovno razmerje
Prikrito delovno razmerje je po definiciji MOD razmerje, ki daje videz drugačnega razmerja,
kot v resnici obstaja med strankama, z namenom izničiti ali vsaj zmanjšati pravno varstvo, ki
ga za delovno razmerje predvideva delovna zakonodaja ali avtonomni pravni viri200.
»Prikrito delovno razmerje je razmerje, ki daje videz drugačnega razmerja kot v resnici obstaja
med strankama, z namenom izničiti ali vsaj zmanjšati pravno varstvo, ki ga za delovno razmerje
predvidevata delovna zakonodaja ali avtonomni pravni viri. Gre za poskus zatajitve ali
popačenja delovnega razmerja, bodisi s prikazovanjem razmerja v drugi pojavni pravni obliki
bodisi morda celo s prikrivanjem identitete delodajalca kot subjekta, ki je delovnopravno
varstvo dolžan zagotoviti. Cilj je, kot rečeno, vedno isti, to je vsaj omejiti obseg
delovnopravnega varstva. Zato se za prikrito delovno razmerje šteje tudi tisto, kjer obstoj
delovnega razmerja sicer ni sporen, se mu pa v praksi pogosto daje videz posebne pojavne
oblike, npr. za določen čas, delo na domu ipd. Dejstvo namreč je, da je v številnih nacionalnih
ureditvah položaj delavcev v različnih oblikah delovnega razmerja različen oziroma se polno
delovnopravno varstvo zagotavlja v načelu le tradicionalni obliki razmerja, to je delovnemu
razmerju za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Slovenska ureditev delavca v smislu
garancije delovnopravnega varstva obravnava enako, ne glede na pojavno obliko pogodbe o
zaposlitvi. Izhodišče za varstvo delavca je sklenjena pogodba o zaposlitvi oziroma z njo nastalo
delovno razmerje 201.
Pri delu s krajšim delovnim časom lahko pod pojmom prikrito delovno razmerje razumemo dve
situaciji. Ko se v celoti prikrije pravna narava razmerja, gre za primer, ko določena oseba
opravlja dela na civilnih podlagah ali npr. kot samozaposlena oseba v krajšem času, kot je
določen pri delodajalcu za polni delovni čas, pri tem pa obstajajo elementi delovnega razmerja
za krajši delovni čas. Kot prikrito delovno razmerje pa lahko opredelimo tudi primere, ko imajo
zaposleni sicer sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, stalno pa opravljajo delo
v obsegu, ki dosega polni delovni čas. V teh primerih se lahko ugotovi, da gre za prikrito
delovno razmerje, ker obstoji delovno razmerje za polni delovni čas.
Opredelitev kroga oseb, ki jim delovno pravo zagotavlja varstvo, je postalo eno zahtevnejših
delovnopravnih vprašanj. Z njim se na abstraktni ravni ukvarjajo teorija delovnega prava in
Senčur Peček D., Prikrita delovna razmerja: Ali bodo »samozaposleni« nadomestili delavce?, Lexonomica, let.
7, št. 1, str. 1-17, junij 2015.
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2007 in njegov ustavnopravni kontekst, Revus, št. 7/2008, točka 2.4. Prikrito delovno razmerje.
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zakonodajalci, na konkretni ravni pa sodišča v posameznih zadevah. Na pravno-politični ravni
je to predmet razprave ministrstva za delo202.
2.4.7.1 Ugotavljanje obstoja delovnega razmerja, ko se delo opravlja na drugih pravnih
podlagah
Delo se lahko opravlja v različnih (zakonsko dopustnih) oblikah. Obseg dela ne vpliva na obstoj
delovnega razmerja. Zgolj iz razloga, ker je delavčev delovni čas pri delodajalcu krajši od
polnega delovnega časa, ki ga imajo drugi zaposleni, še ni mogoče sklepati, da njegovo
pogodbeno razmerje ni vsebovalo elementov delovnega razmerja. Delavec bi ne nazadnje lahko
imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, zato primerjava obsega dela
delavca z ostalimi zaposlenimi ni relevantna203. Domneva obstoja delovnega razmerja204 velja
tudi v primeru, ko delavec dela na podlagi različnih pogodb civilnega prava (npr. pogodba o
novinarskem delu, avtorska pogodba) in obstajajo elementi delovnega razmerja. Domneva
obstoja delovnega razmerja pomeni tudi domnevo, da obstoji pogodba o zaposlitvi, in ne
pogodba civilnega prava, ki jo lahko skleneta stranki namenoma ali le zato, da bi prikrili
dejansko razmerje. Tudi če se obseg dela bistveno razlikuje od drugih zaposlenih, se ugotavljajo
elementi delovnega razmerja, saj za obstoj delovnega razmerja ni pomemben časovni okvir
dela.
V skladu z načelom prednosti dejstev, sodišče pri obstoju delovnega razmerja ugotavlja
dejanske okoliščine, v katerih delavec dela (kje opravlja delo – lahko v prostorih delodajalca,
lahko doma, lahko na terenu, ali je vključen v organiziran proces delodajalca, ali delo opravlja
po navodilih delodajalca, ali se delo opravlja za plačilo, osebno, nepretrgano, pod nadzorom
delodajalca) in na tak način prepoznava elemente delovnega razmerja v pogodbenem razmerju
med strankama – delavcem in delodajalcem.
»Načelo prednosti dejstev (vsebine razmerja) pred obliko pogodbe, ki ga vsebuje tudi
Priporočilo MOD št. 198, je uveljavljeno v pravu večine držav. Ugotavljanje obstoja delovnega
razmerja mora temeljiti na obstoju dejanskih okoliščin, na tem, kako sta se pogodbeni stranki
dogovorili o svojem pogodbenem položaju, pravicah in obveznostih in kako jih dejansko
izvajata, in ne na tem, kako ena ali obe pogodbeni stranki opisujeta oziroma označujeta svoje
razmerje«205.
»Sodišča pri ugotavljanju obstoja delovnega razmerja med drugim uporabljajo 4. člen ZDR -1
(opredelitev delovnega razmerja), 13. člen ZDR-1 (uporaba splošnih pravil civilnega prava) in
18. člen ZDR-1 (domneva obstoja delovnega razmerja). Določbe teh treh členov predstavljajo
normativno jedro ne zgolj ugotavljanja obstoja delovnega razmerja v netipičnih in marginalnih
pravnih razmerjih, temveč predstavljajo tudi temeljno normativno izhodišče boja proti
neprimernemu izkoriščanju delavcev. Le ti morajo delo opravljati ne le po navodilih in nadzoru
delodajalca, kar ni sporno, temveč tudi v taki pravni obliki, ki delodajalcu v danem trenutku
najbolj ustreza. Po naravi stvari izbrana pravna oblika angažmaja delavca pomeni za
delodajalca najcenejšo obliko opravljanja dela, za delavca pa odrekanje mnogih pravic iz sklopa
delovnega prava ali prava socialne varnosti, do katerih bi moral biti upravičen. Skrb zagotoviti
Senčur Peček D., Pojem delavca s primerjalnega in EU vidika, Delavci in delodajalci 2-3/2016, stran 213.
VDSS sklep Pdp 1123/2014, z dne 26.02.2015.
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delovnopravno varstvo tudi osebam, ki dela ne opravljajo pod okriljem delovnega razmerja, pa
so takšnega varstva potrebne, se vrednostno črpa iz zavedanja in posledično poskusa preseganja
negativnih posledic oz. vplivov pomanjkanja varstva. Dejstvo je, da je stanje pomanjkanja
varstva pogojeno z različnimi dejavniki, ki vplivajo tudi na njegovo intenziteto. V kontekstu
aktivnosti MOD, usmerjene v identifikacijo oseb, potrebnih varstva, je pomembno predvsem
zavedanje negativnih posledic njegovega pomanjkanja. V prvi vrsti se slednje odrazi kot
negativno dejstvo za delavca in njegovo družino. Odrekanje določenih pravic in odsotnost
zagotavljanja varstva iz naslova delovnega razmerja povzroči najmanj nezadovoljstvo in
negotovost delavca. Ne samo, da je prikrajšan pri posameznih pravicah materialne narave, npr.
določenih dajatvah iz sistema socialne varnosti, delavec ne uživa nikakršnega varstva v smislu
varnosti zaposlitve. Negotovost nadaljnjega obstoja pogodbenega razmerja in s tem vsaj
minimalne garancije za eksistenco delavca in družine ima celo večji pomen od pravic, ki
zagotavljajo boljši materialni položaj. Notorno dejstvo je, da se delavec v zameno za obljubo
trajnosti zaposlitve kaj hitro odreče pravicam, do katerih bi sicer moral biti upravičen in s
katerimi bi se njegov materialni položaj izboljšal«206.
Kot izhaja iz sodne prakse207, sodišča odločajo o obstoju delovnega razmerja tudi v primerih,
ko se oseba prostovoljno vključi v organiziran delovni proces za delovni čas, krajši od polnega
(25 ur tedensko), kot je bilo v konkretnem primeru npr. čiščenje, opravljanje kurirskih storitev
in strežbe (cateringa). Odloča se o tem, ali obstaja delovno razmerje za krajši delovni čas. Delo
je v konkretnem obravnavanem sodnem primeru oseba opravljala osebno in nepretrgano, po
navodilih delodajalca in pod njegovim nadzorom ter je zanj prejemala plačilo. Delovno sodišče
prve stopnje je pri odločanju ugotavljalo, ali so v razmerju med strankama tega individualnega
delovnega spora obstajali vsi elementi delovnega razmerja, kot so bili določeni v 4. členu ZDR,
ki je veljal do 12. 4. 2013, in po tem datumu v sedaj veljavnem 4. členu ZDR-1, s tem pa, ali je
tožbeni zahtevek na ugotovitev obstoja delovnega razmerja za vtoževano obdobje utemeljen.
Sodišče je razsodilo, da se ugotovi, da je delavec (kot tožeča stranka) v delovnem razmerju pri
toženi stranki (delodajalcu) za nedoločen ali določen čas, ugotovilo in odločilo, od katerega
datuma dalje, za kako dolg delovni čas (konkretno krajši delovni čas 25 ur tedensko), za
opravljanje določenih, v postopku ugotovljenih, del. Sodišče v takem primeru hkrati naloži
delodajalcu, da delavca prijavi v socialna zavarovanja, obračuna plače in nadomestila plače v
bruto zneskih ter od tako obračunanih bruto zneskov plača vse davke in prispevke, delavcu pa
plača pripadajoče neto zneske, določene za vsak posamezen mesec dela. Če je postavljen
zahtevek, odloči tudi o povračilu stroškov prehrane in prevoza.
Če sodišče ugotovi, da je bila med strankama sklenjena pogodba civilnega prava, oseba pa
opravlja delo v okviru poslovne dejavnosti delodajalca, se prostovoljno vključi v organizirani
delovni proces osebno in nepretrgano, za krajši čas, če za to delo prejema plačilo in delo
opravlja po navodilih delodajalca, pod njegovim nadzorom, ugotovi obstoj delovnega razmerja
za krajši delovni čas.

Tičar L., Fenomenologija delovnopravnega varstva, Analiza sklepa VS RS VIII Ips 129/2006, z 18. decembra
2007 in njegov ustavnopravni kontekst, Revus, št. 7/2008, točki 2.2. in 3.3.2.
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Sodišče je v konkretnem primeru s sodbo ugotovilo drugačno pravno naravo razmerja, kot je
bilo sklenjeno, ugotovilo je, da ni obstajalo civilnopravno razmerje, temveč delovno razmerje.
Delovno razmerje je torej obstajalo208.
Delovno sodišče pri ugotavljanju obstoja delovnega razmerja v okviru dokaznega postopka
ugotavlja tudi obseg opravljenega dela in na podlagi ugotovljenih dokazov in dejstev odloči, ali
le-ta obstaja za polni delovni čas ali za krajši delovni čas. Če tožnik - delavec, v tožbenih
navedbah zatrjuje, da je delal polni delovni čas, in zahteva ugotovitev obstoja delovnega
razmerja za polni delovni čas, tožena stranka - delodajalec pa v zvezi s tem ne poda nobenih
navedb, bo sodišče ugotovilo obstoj delovnega razmerja za polni delovni čas. V primeru, da pa
bo tožena stranka – delodajalec ugovarjal, da je oseba delala le krajši delovni čas in bo to tudi
dokazoval (npr. z evidenco opravljenih ur, ki jih bo primerjal z opravljenimi urami zaposlenih
s polnim delovnim časom, ali na drug način – npr. z doseženim rezultatom dela, v primerjavi z
delavci, ki delajo polni delovni čas v poklicih, kjer se delovni čas težko evidentira (npr.
novinarji), bo sodišče posebej obravnavalo vprašanje obsega delovnega časa in moralo
ugotoviti, v kakšen obsegu se ugotovi obstoj delovnega razmerja – ali za krajši delovni čas in
za koliko ur tedensko ali za polni delovni čas209 .
Iz sodne prakse 210 izhaja, da je materialnopravno zmotno stališče sodišča, da pogodbeno
razmerje med pravdnima strankama nima elementov delovnega razmerja iz razloga, ker se je
obseg tožnikovega dela bistveno razlikoval od drugih zaposlenih. Za obstoj delovnega razmerja
namreč ni pomemben časovni okvir dela. Delavec lahko dela v krajšem delovnem času, ker
ZDR-1 (niti prej ZDR) spodnje meje delovnega časa ne določa211. Tožnik je v individualnem
delovnem sporu uveljavljal obstoj delovnega razmerja, ker naj bi v razmerju, ki sta ga pravdni
stranki uredili z različnimi pogodbami civilnega prava (pogodba o novinarskem delu, pogodba
o naročilu avtorskega dela), obstajali elementi delovnega razmerja. Sodišče pri razsojanju
opravi oceno obsega dela, ki lahko izhaja tako iz izpovedi delavca, kot tudi zaslišanih prič,
sodišče lahko tudi upošteva, da se je del opravil opravil tudi doma212.
Tudi pri delu s krajšim delovnim časom od polnega imajo delavci enako varstvo glede
ugotavljanja obstoja delovnega razmerja (za krajši delovni čas), kot tisti, ki delajo s polnim
delovnim časom in uveljavljajo ugotovitev obstoja delovnega razmerja za polni delovni čas.
Sodišče mora v dokaznem postopku potrditi ali ovreči vprašanja, ali delavec opravlja dela in
naloge določenega delovnega mesta in v kakšnem obsegu, torej, ali obseg ustreza polnemu ali
krajšemu (npr. polovičnemu) delovnemu času redno zaposlenih. Nadalje mora ugotoviti, ali se
delo opravlja po navodilih in pod sprotnim nadzorom delodajalca, ali delavec opravlja dela na
isti način kot redno zaposleni, morebiti v prostorih in z delovnimi sredstvi delodajalca, ali
evidentira svojo prisotnost na delu in ne more svobodno oblikovati svojega dela in delovnega
časa. Ugotavlja tudi ostale elemente - delo se opravlja za plačilo, ki ga delavec dobi mesečno,

Tako Kresal B., Obstoj delovnega razmerja kot predhodno vprašanje v delovnih sporih, Delavci in delodajalci,
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ali se je v organizirani delovni proces delodajalca delavec vključil prostovoljno in na enak
način kot redno zaposleni. Tako razmerje ima vse elemente delovnega razmerja po 1. odstavku
4. člena ZDR-1. Če delavec mesečno v primerjavi z redno zaposlenimi opravi le polovico ur
dela, sodišče prizna delovno razmerje le za polovični delovni čas213.
V primerih, ko delavci v krajšem delovnem času opravljajo delo na drugih pravnih podlagah,
dejansko pa obstajajo vsi elementi delovnega razmerja (za krajši delovni čas), govorimo o
prikritem delovnem razmerju.
2.4.7.2 Ugotavljanje obstoja delovnega razmerja za polni delovni čas
Drug primer prikritega delovnega razmerja je delo preko – s pogodbo o zaposlitvi –
dogovorjenega krajšega delovnega časa. Pri delu s krajšim delovnim časom prihaja namreč s
strani delodajalcev tudi do stalnega odrejanja dela preko dogovorjenega delovnega časa, prav
tako pa delodajalci odrejajo neenakomerno razporeditev delovnega časa ali začasno
prerazporeditev delovnega časa. Pri začasni prerazporeditvi krajšega, dogovorjenega delovnega
časa, je bistveno, da se ure ne izravnavajo na polni delovni čas, temveč na dogovorjen krajši
delovni čas. Delavci dejansko opravljajo več ur, kot je s pogodbo dogovorjen krajši delovni čas.
Inšpektorat RS za delo214 opozarja, da delavci v referenčnem obdobju opravijo več ur, kot znaša
dogovorjeni delovni čas.
Iz Poročila o delu Inšpektorata RS za delo že za leto 2014 izhaja215, da »na podlagi prejetih
prijav, zaprosil delavcev za strokovno pomoč in opažanj inšpektorjev ugotavljajo, da se v praksi
pojavlja vse več primerov, ko so delavci po pogodbi o zaposlitvi zaposleni za krajši delovni
čas, na primer dve uri tedensko, dejansko pa vsakodnevno opravljajo delo v polnem delovnem
času in celo preko polnega delovnega časa. Problematično in nepredvidljivo pa je lahko v teh
primerih tudi začasno prerazporejanje delovnega časa, tako da delavec ob prihodu na delo
večkrat ne ve, koliko časa bo moral tisti dan delati. Delavci so za delo, opravljeno v urah, ki
presegajo krajši delovni čas, določen v pogodbi o zaposlitvi, marsikdaj plačani kar v gotovini.
Inšpektorat RS za delo opozarja, da lahko takšen način opravljanja dela predstavlja kršitev
številnih predpisov, tako o urejanju delovnega časa pri delodajalcu kot kršitve obveznosti v
zvezi z vodenjem evidenc in zlorabe predpisov s področja socialnih zavarovanj ter davčnih
predpisov (plačilo davkov in prispevkov za socialno varnost)«216.
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VDSS Sodba Pdp 687/2015, z dne 10.12.2015.
Inšpektorat RS za delo, obvestilo za javnost, z dne 26.02.2013 (Delodajalci odrejajo delavcem delo tudi preko
dogovorjenega delovnega časa).
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Poročilo o delu Inšpektorata RS za leto 2014, točka 3.4. Posebnosti inšpekcijskega nadzora v zasebnem
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Inšpektorji so poročali tudi o primerih kršitev v zvezi z delovnim časom pri delavcih, ki naj bi v skladu s
pogodbo o zaposlitvi opravljali delo na podlagi pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (oziroma so bili v
obvezna zavarovanja prijavljeni za krajši delovni čas), medtem ko so delo dejansko opravljali polni delovni čas ali
celo prek polnega delovnega časa (nadurno delo). Delodajalci se na tak način izognejo morebitnim prekrškom
zaradi zaposlovanja na črno, po drugi strani pa tudi višjemu plačilu prispevkov za socialno varnost. V teh primerih
so bili delavci pogosto tujci. Inšpektorji so zasledili tudi primer delodajalca, ki je delavcem spremenil obvezna
zavarovanja iz naslova socialne varnosti za polni delovni čas v obvezna zavarovanja za krajši delovni čas brez
njihove vednosti. Ta problematika izstopa pri voznikih taksi služb, ki imajo pogosto sklenjene pogodbe o zaposlitvi
le za krajši delovni čas, delo pa dejansko opravljajo 8 ur ali več na dan. Ugotavljanje kršitev v teh primerih je
težavno zaradi narave tovrstnega dela, pa tudi zato, ker se nemalokrat delavci – vozniki, s takšnim načinom dela
strinjajo – ibidem, stran 56.
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V letu 2015 je Inšpektorat RS za delo217, enako kot v letu 2014, opazil razširjen pojav sklepanja
pogodb o zaposlitvi za krajši delovni čas, ko delodajalci z delavci sklenejo pogodbe za krajši
delovni čas od polnega, delavci pa nato delo opravljajo dlje od dogovorjenega delovnega časa,
pri čemer za preostanek delovnega časa niso ustrezno zavarovani, plačani (če sploh) pa so v
gotovini.
Če prihaja do tega, da delavci sklenejo pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, delo
pa trajno opravljajo v času, ki je daljši od dogovorjenega krajšega delovnega časa in dosega
polni delovni čas, je jasno, da delodajalec nima potrebe le po delu s krajšim delovnim časom,
ampak po delu v polnem delovnem času. Na tak način se prikriva prava narava pogodbe, z
namenom delavce prikrajšati za pravice, ki izhajajo iz pogodbe s polnim delovnim časom, in
gre za prikrito delovno razmerje, pri katerem je treba uporabiti načelo prednosti dejstev in
delavcem priznati pravice iz pogodbe o zaposlitvi za dejanski opravljeni polni delovni čas218.
V nacionalni sodni praksi nisem zasledila primerov uveljavljanja sodnega varstva zaposlenih s
krajšim delovnim časom za polni delovni čas.
Za zlorabo pravic delavec s krajšim delovnim časom lahko gre tudi v primerih, ko delodajalci
najprej z delavci sklenejo pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas po 65. členu ZDR-1 –
klasični part-time, npr. za 20 ur. Ko delavci v času te sklenjene pogodbe uveljavljajo pravico
do krajšega delovnega časa v skladu s predpisi o starševstvu, npr. za 20 ur, morajo kljub pogodbi
o zaposlitvi s krajšim delovnim časom v posebnih primerih delati več, kot je dogovorjeno z
aneksom. Delo morajo opravljati, kljub temu da pri tej obliki dela veljajo omejitve za
neenakomerno razporejen delovni čas, prerazporeditev delovnega časa in delo preko
dogovorjenega krajšega delovnega časa. Odrejanje dela (na nezakonit način, ker je absolutno
prepovedano) kaže na to, da ima delodajalec dejansko potrebe po zaposlitvi delavca za večje
število ur, kot ga je zaposlil.
Ker je pri krajšem delovnem času prihajalo do vprašanja, kako obravnavati opravljene ure nad
dogovorjenim krajšim delovnim časom, je Vrhovno sodišče v Sodbi Ips 41/2013, z dne
18.12.2014, poudarilo, da jih je treba dopuščati le v omejenem obsegu in bi stalno odrejanje ur
nad dogovorjenim delovnim časom v referenčnem obdobju in prenašanje večjega števila ur v
naslednja referenčna obdobja pomenilo tudi zlorabo.
Trajno odrejanje dodatnih ur dela nad dogovorjenim krajšim delovnim časom je prepovedano
in pomeni zlorabo. S tem se prikriva prava narava delovnega razmerja s polnim delovnim časom
oziroma daljšim krajšim delovnim časom od dogovorjenega s pogodbo.
Pri opravljanju dela nad dogovorjenim krajšim delovnim časom ne gre za vprašanje, ali sploh
obstaja delovno razmerje. Delovno razmerje nedvomno obstaja, kar se (tudi pravno formalno)
navzven kaže z obstojem pisne pogodbe o zaposlitvi, prijavo delavca v zavarovanja ter z
dejanskim delom delavca. Pri tem torej ni treba ugotavljati elementov delovnega razmerja.
Prikritost se kaže v vsebini, ki dejansko ni takšna, kot je prikazana s pogodbo o zaposlitvi.
Delovno razmerje obstaja v polnem delovnem času. Sodišče bo ugotavljalo prikritost glede
vsebine delovnega razmerja, glede obsega delovnega časa. Obseg dela je pomemben za
uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, zato ima delavec pravni interes, da se ugotovi prava
Poročilo o delu inšpektoratu RS za delo za leto 2015, stran 10.
Senčur Peček D., Neuporaba in spremenjena uporaba institutov delovnega prava, Podjetje in delo, 6-7/2015,
stran 1206.
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vsebina delovnega razmerja, torej pravi - dejanski obseg njegovih pravic (in obveznosti), ki je
povezan z delovnim časom.
Pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za krajši delovni čas, pri katerih se stalno odreja delo preko
krajšega delovnega časa, gre za zlorabo in v primeru, da delo dosega polni delovni čas, za
prikrito delovno razmerje. Stalno odrejanje dela nad dogovorjenim delovnim časom kot začasna
prerazporeditev delovnega časa je v nasprotju z namenom tega instituta in s pogodbo
dogovorjenim krajšim delovnim časom. Na tak način se prevali ekonomsko in organizacijsko
tveganje od delodajalca na delavca. Delavci bi morali imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi za
dejansko opravljeni krajši, ali v primeru, da delo celo dosega polni delovni čas, polni delovni
čas.
Za zaposlene s krajšim delovnim časom je število ur, ki se določi v pogodbi o zaposlitvi, bistven
za uresničevanje nekaterih pravic, ki jih dajejo zakoni.
V zvezi z uveljavljanjem pravice iz delovnega razmerja, to je zahtevo za sklenitev pogodbe o
zaposlitvi, ki bi bila ustrezna dejanskemu opravljanju dela, lahko delavec uveljavlja le v skladu
z 200. členom ZDR-1, ki določa, da ima delavec, v primeru, če meni, da delodajalec ne
izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja ali krši katero od njegovih pravic iz delovnega
razmerja (v konkretnem primeru bo to pravica do obstoja delovnega razmerja, posledično
sklenitve pogodbe o zaposlitvi in dela v času, za katerega ima delodajalec dejansko potrebo in
delavec dejansko dela, je pa daljši od časa, za katerega je dogovorjena in sklenjena pogodba o
zaposlitvi za krajši delovni čas), pravico pisno zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi oziroma
da svojo obveznost izpolni. V konkretnem primeru bo torej delavec lahko zahteval, da mu
delodajalec ponudi v podpis novo pogodbo o zaposlitvi za daljši – krajši - delovni čas od
dogovorjenega v pogodbi o zaposlitvi ali celo za polni delovni čas in ustrezno temu uredi
prijavo v zavarovanja219. S tožbenim zahtevkom bo uveljavljal ugotovitev, da njegov delovni
čas, namesto npr. 25 ur, traja npr. 35 ur.
V zahtevi bo delavec navedel konkretne podatke o številu opravljenih ur, ki jih je dejansko
opravil, ter zahteval, da se za takšno število ur sklene nova pogodba o zaposlitvi.
Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca220 delavcu ne ponudi
v podpis nove pogodbe o zaposlitvi in s tem ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja
in ne odpravi kršitve, lahko delavec v roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti
oziroma odpravo kršitev, zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. Pisna
zahteva je procesna predpostavka za vložitev tožbe na pristojno delovno sodišče, saj zakon z
določbo o uveljavljanju pravice pri delodajalcu po prvem odstavku 200. člena ZDR-1 ne
omogoča neposrednega sodnega varstva221.
Če delavec zamudi rok (8 delovnih dni plus 30 dni), ki je sicer prekluziven222, delodajalec pa
nadaljuje s stalnim odrejanjem dela preko dogovorjenega delovnega krajšega delovnega časa,
delavec lahko ves čas kršitve ponovi zahtevke, v skladu z 200. členom ZDR-1, vse do
morebitnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi (za krajši delovni čas).

V skladu s prvim odstavkom 200. člena ZDR-1.
V skladu z drugim odstavkom 200. člena ZDR-1.
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Bečan I. in drugi, ZDR s komentarjem, 2008, stran 884.
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Bečan I. in drugi, ZDR s komentarjem, 2008, stran 885 ter VDSS Sodba in sklep Pdp 674/2015, z dne
08.10.2015.
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Po prenehanju delovnega razmerja mora delavec v roku 30 dni vložiti tožbo na ugotovitev, da
je delovno razmerje obstajalo za polni delovni čas, hkrati pa tudi zahtevati ugotovitev, da je
razmerje med strankama prenehalo nezakonito, če je prišlo tudi do te situacije.
V sodni praksi je namreč sprejeto stališče223, da mora delavec v primeru, ko še v času razmerja,
za katerega uveljavlja, da ima elemente delovnega razmerja, zahteva ugotovitev obstoja
delovnega razmerja, to razmerje pa nato preneha, v sodnem postopku uveljavljati in doseči tudi
ugotovitev nezakonitega prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi oz. delovnega razmerja.
V nasprotnem primeru se namreč šteje, da delovno razmerje ni prenehalo nezakonito. Če
delavec ve, da mu delodajalec več ne priznava obstoja pogodbenega razmerja, mora v
nadaljnjem prekluzivnem roku 30 dni vložiti tožbo za ugotovitev nezakonitosti prenehanja
delovnega razmerja, sicer sodišče tožbo zavrže kot prepozno. Pri tem se delavec ne more
sklicevati na določbo 4. odst. 41. člena ZDSS-1224. Iz navedene določbe sicer izhaja, da delavec
v individualnem delovnem sporu tožbo glede zahtevka spremeni do konca glavne obravnave
brez privolitve nasprotne stranke, vendar pa to ne pomeni, da pri tem ni vezan na prekluzivni
rok iz tretjega odst. 200. člena ZDR-1.
Vprašanje, ali obstaja delovno razmerje za daljši krajši delovni čas od dogovorjenega ali za
polni delovni čas, je vprašanje, ki ga sodišče ugotavlja v dokaznem postopku, zato da lahko
odloči o oblikovalnem tožbenem zahtevku, da mora delodajalec skleniti z delavcem pogodbo o
zaposlitvi za krajši ali polni delovni čas.
Če delodajalec dejansko opravljenih ur nad dogovorjenim krajšim delovnim časom s pogodbo
ni plačal, delavec lahko zahteva, z dajatvenim zahtevkom, plačilo vseh (že) opravljenih ur.
Opozarjam tudi na zlorabe v primerih zaposlenih s krajšim delovnim časom, v zvezi s stalnim
oziroma nezakonitim odrejanjem dela nad dogovorjenim krajšim delovnim časom v obsegu, ki
ne dosega polnega delovnega časa.
Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, npr. za 1 uro, dela pa
dejansko 35 ur, lahko ugotovim, da je takšen delavec celo bolj prikrajšan kot tisti, ki ima
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, npr. za 25 ur, dela pa polni delovni čas.
Delavec, ki ima sklenjeno pogodbo le za 1 uro in dejansko dela npr. 5 ur na dan, je v celoti
prikrajšan za odmor med delovnim časom, ki pripada le delavcem, ki delajo najmanj štiri ure
na dan225 , ta delavec pa tudi ne more uveljaviti pravice do krajšega delovnega časa zaradi
starševstva, v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1226.
Delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, npr. za 25 ur, pa dela
polni delovni čas, je prikrajšan le sorazmerno glede na krajši delovni čas od polnega v zvezi s
plačilom za delo in ostalih pravic, ki se priznajo v sorazmernem delu, sicer pa lahko uveljavlja
pravico do odmora med delovnim časom in tudi pravico do dela s krajšim delovnim časom.
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VDSS Sodba in sklep Pdp 674/2015, z dne 08.10.2015.
4. odst. 41. člen Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1), Uradni list RS, št. 2/2004, 10/2004 - popr.,
61/2004 - ZPMSPDSS, 45/2008 - ZArbit, 45/2008 - ZPP-D, 33/2010 - skl. US, 47/2010 - odl. US, 43/2012 - odl.
US; določa, da delavec lahko spremeni tožbo glede zahtevka do konca glavne obravnave brez privolitve tožene
stranke.
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Kršitve v zvezi s stalnim odrejanjem dela preko dogovorjenega delovnega časa inšpektorat
glede na že omenjene pomanjkljivosti Zakona o evidencah na področju dela težko ugotavlja,
domneva se lahko, glede na poročila inšpektorata, da je kršitev v zvezi s stalnim odrejanjem
nad obsegom dela, ki je zapisan v pogodbi, v praksi dejansko več. Delavci kršitev v mnogih
primerih ne prijavijo zaradi strahu pred izgubo službe. Če prijavijo kršitve inšpektorju za delo,
le ta lahko odredi prepoved opravljanja nezakonito odrejenih ur, to pa lahko tudi ni v interesu
delavcev, ki presojajo svoj položaj samo s finančnega vidika, ne pa z vidika socialne varnosti,
sploh pa ne za finančno dostojno starost.
Inšpektorat za delo RS predlaga227 , da se opredelijo časovne omejitve dela pri institutu pogodbe
o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (v primerih, ko ne gre za varovane kategorije delavcev),
glede dela preko dogovorjenega delovnega časa, zaradi česar prihaja do zlorab. Kot nadurno
delo je treba jasneje opredeliti tudi delo, opravljeno preko dogovorjenega (krajšega) delovnega
časa in ne samo preko polnega delovnega časa – s tem v zvezi bi bilo treba prav tako opredeliti
dodatek za delo, opravljeno prek dogovorjenega (krajšega) delovnega časa.
Velik problem, na katerega se opozarja v praksi, in sicer zakonska zahteva, da se vodi le število
ur, nepravilno (celo dvojno) vodenje evidenc delodajalcev, ali tudi dejstvo, da delodajalci sploh
ne vodijo evidenc dela, je še mnogo večji za vse delavce, ki delajo s krajšim delovnim časom.
Inšpektorat za delo, na podlagi Zakona o inšpekciji dela (ZID-1)228, nima pristojnosti, da bi
delodajalcu odredil, da mora skleniti z delavcem pogodbo o zaposlitvi za (daljši) krajši delovni
čas od dogovorjenega, ki bi ustrezal dejansko opravljenemu številu ur, ali celo za polni delovni
čas.
Dejstvo je, da imajo opravljeni nadzori inšpekcije za delo pozitivne posledice v praksi za
zaposlene s krajšim delovnim časom, saj delodajalci po opravljenih inšpekcijskih pregledih
ponudijo v podpis nove pogodbe, ki vsebujejo daljši krajši delovni čas od sklenjenega – npr.
namesto 25 ur na teden se sklene pogodba o zaposlitvi za 30 ur na teden229.
V praksi se pojavlja tudi ravnanje delodajalcev, ko že zaposlenim delavcem s polnim delovnim
časom spreminjajo pogodbe o zaposlitvi z aneksi iz polnega delovnega časa v krajši delovni
čas, na 1 uro na teden. Menim, da bi moral Zavod za zdravstveno zavarovanje taka ravnanja
prijaviti inšpekciji dela, saj lahko na podlagi spremembe zavarovanja iz 40 ur na 1 uro na teden
sklepamo, da gre za spremembo, ki ni zakonita (delavci sploh ne prejmejo odpovedi, temveč se
sklenejo le aneksi), ni po volji delavca in gre za prikrito delovno razmerje.
Delodajalec bi namreč moral imeti dejanski poslovni razlog, da bi lahko odpovedal pogodbo o
zaposlitvi v celoti, torej bi tudi dejansko moralo priti do takšnega zmanjšanja obsega dela, da
bi šlo za utemeljen in resničen razlog. Določena potreba po delu delavca očitno, glede na to, da
delodajalci samo spremenijo obseg delovnih ur, še vedno obstaja, vprašanje pa je, če je takšno
zmanjšanje potreb po delu resnično ali le navidezno. Posledice takih nezakonitih ravnanj
delodajalcev so hude - samo s spremembo zavarovanja na podlagi aneksov delavec namreč
nima pravice do nadomestila za brezposelnost (ki bi jo lahko uveljavljal za preostalih 39 ur v
Poročilo o delu IRSD v letu 2015, z dne 25.04.2015, stran 84.
Uradni list RS, št. 19/2014.
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po inšpekcijskem pregledu pa so dobile v podpis pogodbe o zaposlitvi za 30 ur na teden. Delavke so opravljale
delo trajno v neenakomerno razporejenem delovnem času, v prerazporejenem delovnem času, s tem, da so nekatere
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primeru redne odpovedi iz poslovnega razloga), prikrajšan pa bo tudi glede teka pokojninske
dobe in posledično pri odmeri pokojnine.

2.5 Plačilo za delo
»V odnosih med pogodbami o zaposlitvi s krajšim delovnim časom in pogodbami s polnim
delovnim časom obstaja temeljno načelo enakosti, ki preprečuje, da bi zaposleni s krajšim
delovnim časom imeli slabše pogoje, razen če je različno obravnavanje upravičeno zaradi
objektivnih razlogov. To načelo je posledica dejstva, da razlike med obema vrstama pogodb
izhajajo izključno iz dolžine delovnega časa, saj so druge pravice in obveznosti enake. Enakost
je nujna tudi na področju plač, kajti plačilo mora biti sorazmerno s trajanjem storitve. Vendar
pa plačo sestavljajo različni elementi in nekateri od teh niso povezani s številom delovnih ur,
zato je mogoče, da se ne upoštevajo. Zato enakost ne pomeni uporabe vzporednic in enotnosti,
ki bi pripeljala do absurdnih položajev«230.
Pravo EU v členu 157(2) PDEU vsebuje opredelitev pojma „plačilo“ za uporabo načela enakega
plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske. V skladu s to opredelitvijo
„plačilo“ pomeni običajno osnovno ali minimalno mezdo ali plačo ter kakršne koli druge
prejemke v denarju ali v naravi, ki jih delavec prejme iz naslova zaposlitve neposredno ali
posredno od svojega delodajalca.
Določba 4 Okvirnega sporazuma o delu s krajšim delovnim časom med drugim določa, da
pogoji zaposlitve delavcev, zaposlenih s krajšim delovnim časom, ne smejo biti manj ugodni
od pogojev primerljivih delavcev, zaposlenih s polnim delovnim časom, zgolj zato, ker delajo
krajši delovni čas. Ti delavci se smejo različno obravnavati le iz stvarnih razlogov. Kjer je
primerno, se uporabi načelo pro rata temporis. Države članice in /ali socialni partnerji lahko
ohranijo ali sprejmejo predpise, ki so za delavce ugodnejši od zapisanih v tem sporazumu.
Poleg teh določb je treba v zvezi s plačilom za delo upoštevati Listino skupnosti o temeljnih
socialnih pravicah delavcev231, ki določa, da mora biti vsaka zaposlitev pravično plačana. V
skladu z ureditvijo v posamezni državi mora biti delavcem zato zagotovljeno pravično plačilo,
torej ustrezno plačilo, ki jim omogoča primeren življenjski standard; delavci, za katere se
uporabljajo drugačni delovni pogoji, kot je pogodba s polnim delovnim časom za nedoločen
čas, morajo prejemati pravično plačilo.
»Sodišče EU je preučilo diskriminacijo na podlagi spola na področju plačila žensk s krajšim
delovnim časom v primerjavi z moškimi s polnim delovnim časom. Sodba z dne 31. marca
1981 v zadevi Jenkins je sprožila delavka s krajšim delovnim časom, ki je prejemala nižjo urno
postavko kot njen sodelavec s polnim delovnim časom. Sodišče je sprejelo razlago, da je razlika
v plačilu teh dveh skupin zaposlenih pomenila kršitev nekdanjega člena 119 Pogodbe, ker je
bila nižja plača zaposlenih s krajšim delovnim časom posledica dejstva, da „so to skupino
delavcev izključno ali pretežno sestavljale osebe ženskega spola“ (točka 15). Sodbi Jenkins so
leta pozneje sledile sodba z dne 13. maja 1986 v zadevi Bilka, v skladu s katero izključitev
zaposlenih s krajšim delovnim časom, zlasti žensk, iz pokojninske sheme nekega podjetja krši
Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Dámasa Ruiz-Jaraboja Colomerja, predstavljeni 10. julija 2007, v
zadevi C‑300/06, Voß. točki 32 in 33.
231
Sprejeta na zasedanju evropskega sveta 9.decembra 1989 v Strasbourgu, objavljena v dokumentu, ki ga je izdala
Komisija, COM (89) 471, z dne 02. oktobra 1989.
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pravo Skupnosti, razen če tega ukrepa ne upravičujejo objektivni dejavniki, ki niso povezani z
diskriminacijo na podlagi spola; sodba z dne 13. julija 1989 v zadevi Rinner-Kühn, v kateri je
Sodišče o podobnem primeru menilo, da izključitev iz pravice do plače med boleznijo pomeni
kršitev tega člena, in sodba z dne 27. junija 1990 v zadevi Kowalska, ki je v podobnih
okoliščinah prepovedala izključitev iz pravice do začasnega nadomestila ob prenehanju
delovnega razmerja. Prav tako so bile ugotovljene neenakosti v zvezi z zaposlenimi s krajšim
delovnim časom, zlasti ženskami, v sodbi z dne 7. februarja 1991 v zadevi Nimz glede
zahtevane delovne dobe za prehod v višji plačilni razred, in v sodbi z dne 4. junija 1992 v zadevi
Böttel glede nižjega nadomestila, ki ga člani delavskih svetov dobijo za udeležbo na
izobraževanju. Sodišče EU je v sodbi z dne 20. marca 2003 v zadevi Kutz-Bauer in v sodbi z
dne 11. septembra 2003 v zadevi Steinicke preučilo pogoje, pod katerimi lahko nemški
uslužbenci zaradi starosti izkoristijo možnost dela s krajšim delovnim časom; v sodbi z dne 23.
oktobra 2003 v zadevi Schönheit in Becker, ki ponovi sodbo Bilka, Sodišče EU meni, da je
zakonodaja, ki povzroči „znižanje pokojnine uradnikov, ki so svoje funkcije vsaj del poklicne
kariere opravljali s krajšim delovnim časom, in če je v tej kategoriji uradnikov precej več žensk
kot moških“ (točka 74), v nasprotju s predpisi EU«232.
Glede elementov za presojo diskriminacije obstajajo v sodni praksi EU razhajanja. Tako so v
sodbi Helmig233 in drugi ženske, zaposlene s krajšim delovnim časom, ki so delale nadure,
zahtevale dodatno denarno plačilo, predvideno v kolektivni pogodbi za nadurno delo. V sodbi
je poudarjeno, da „je treba ugotoviti neenako obravnavanje vsakič, ko je zaradi obstoja
delovnega razmerja celovito plačilo zaposlenih s polnim delovnim časom za enako število
opravljenih ur višje od plačila zaposlenih s krajšim delovnim časom“ (točka 26), kar ni veljalo
za spor o glavni stvari, kjer sta obe kategoriji zaposlenih prejemali enako plačilo za enako
število delovnih ur v rednem delovnem času ali čez njega (točke od 27 do 29).
Sodba z dne 31. maja 1995 v zadevi Royal Copenhagen ponovno omenja dejstvo, da je treba
presojati „celovito“ (točka 18), čeprav v okviru akordnega dela razlike med povprečnim
plačilom moških in žensk „niso dovolj, da bi lahko sklepali o obstoju diskriminacije“ . Prav
tako se sodba z dne 6. februarja 1996 v zadevi Lewark opira na „celovito plačilo“ (točka 25),
da bi kot razliko v obravnavanju označila dejstvo, da ženski s krajšim delovnim časom ni bilo
odobreno nadomestilo za udeležbo na izobraževanjih, potrebnih za dejavnosti svetov delavcev,
ki so potekala zunaj njenega delovnega časa, vendar v rednem delovnem času, medtem ko je
bilo nadomestilo odobreno osebam s polnim delovnim časom.
Vendar pa je sodba z dne 17. maja 1990 v zadevi Barber pokazala, da bi bila zagotovljena prava
preglednost, ki bi omogočala učinkovit sodni nadzor neenakosti, če bi načelo enakega plačila
uporabljali pri vseh elementih plačila in ne če bi morali za vsak primer posebej primerjati vse
različne ugodnosti, dodeljene moškim ali ženskam (točka 34). Sodba Barber se je ponavljala v
poznejših sodbah, kot je sodba z dne 30. marca 2000 v zadevi JämO, v kateri je bilo razsojeno,
da je treba primerjati „osnovno mesečno plačo babic s plačami inženirjev na kliniki“ (točka 44).

Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Dámasa Ruiz-Jaraboja Colomerja, predstavljeni 10. julija 2007, v
zadevi C‑300/06, Voß. točke 34 do 38.
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Združene zadeve C-399/92, C-409/92, C-425/92, C-34/93, C-50/93 in C-78/93, Stadt Lengerich proti Angelika
Helmig in Waltraud Schmidt proti Deutsche Angestellten-Krankenkasse in Elke Herzog proti Arbeiter-SamariterBund Landverband Hamburg eV in Dagmar Lange proti Bundesknappschaft Bochum in Angelika Kussfeld proti
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Zaposleni za krajši delovni čas morajo biti, na podlagi navedenega, enako plačani za uro dela,
kot so plačani zaposleni za polni delovni čas za enako število ur; v okviru dogovorjenega
delovnega časa morajo prejeti enako plačilo, kot so ga prejeli zaposleni za polni delovni čas pri
istem delodajalcu.
2.5.1 Plačilo za dogovorjen obseg dela
Tudi za zaposlene s krajšim delovnim časom veljajo določila ZDR-1, ki določajo plačilo za
delo.
Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov234.
Zaposleni s krajšim delovnim časom so varovani pred neenakopravnim obravnavanjem v
primerjavi z zaposlenimi za polni delovni čas tudi v zvezi s plačilom. Glede na temeljno načelo
o enakopravni obravnavi zaposlenih za krajši delovni čas, mora biti delavec, zaposlen za krajši
delovni čas, za uro dela enako plačan kot delavec, zaposlen s polnim delovnim časom.
V zvezi s plačilom za dogovorjen obseg dela za zaposlene s krajšim delovnim časom velja
temeljno načelo prepovedi diskriminacije, ki pomeni, da zaposleni za krajši delovni čas, samo
zato ker delajo krajši delovni čas, ne smejo prejeti manjšega plačila za opravljeno delo kot
zaposleni za polni delovni čas. Če bi bili delavci s krajšim delovnim časom plačani na uro slabše
kot primerljivi delavci s polnim delovnim časom, bi šlo za primer prepovedane neposredne
diskriminacije, ker bi šlo za manj ugodno obravnavo235.
2.5.2 Plačilo nad dogovorjenim obsegom dela
Ker ZDR-1 posebej ne določa plačila dela nad dogovorjenim krajšim delovnim časom,
uvodoma navajam teoretična in praktična izhodišča za plačilo nadur, torej ur, ki jih opravijo
zaposleni nad polnim delovnim časom.
Medtem ko je z vidika delodajalca nadurno delo sredstvo, ki mu omogoča večjo fleksibilnost
delovnega procesa, pomeni za delavca nadurno delo povečano obremenitev, neko obliko dela,
ki je manj ugodna od običajne, s čimer je povezano tudi posebno plačilo. Delavcem pripadajo
dodatki v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, med katerimi je
tudi dodatek za nadurno delo, ki se po višini določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti236.
Ureditev v ZDR-1 je v skladu s Priporočilom MOD št. 116 o skrajševanju delovnega časa, po
katerem se ure dela, ki presegajo normalni (polni) delovni čas, plačajo po posebni, nadurni
stopnji237.
V skladu s tretjim odstavkom 127. člena ZDR-1 se dodatki določijo za posebne pogoje dela, ki
izhajajo iz razporeditve delovnega časa, med katerimi je izrecno našteto tudi nadurno delo.
Glede višine dodatkov zakon238 napotuje na ureditev v kolektivnih pogodbah dejavnosti.

2. odstavek 126. člena ZDR-1.
1. in 3. odstavek 6. člena ZDR-1.
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Kresal B., Kresal Šoltes K., Senčur Peček D., Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem in stvarnim kazalom,
Založba Primath, Ljubljana, 2002, stran 524.
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Kolektivne pogodbe dejavnosti lahko določajo različne višine dodatka za nadurno delo, ta pa
znaša v večini kolektivnih pogodb 30% od osnovne plače delavca 239.
Delavec je upravičen do plačila vseh opravljenih ur, opravljenih preko polnega delovnega časa,
pogoj za plačilo pa ni pisna odreditev nadurnega dela. Pri tem ni bistveno, ali je delodajalec
delavcu nadurno delo odredil pisno ali ne, ampak le, ali je od delavcev zahteval, da delo opravijo
in je bilo to delo tudi opravljeno. Delavec je svoje delo opravljal preko polnega delovnega časa,
bodisi v pisarni, na terenu ali na službenih potovanjih, pri tem pa je bil razlog za delo preko
polnega delovnega časa velik obseg dela in prekratki roki za izvedbo posameznega projekta240.
Delavec se pravici do plačila nadur ne more pravno veljavno odpovedati, tudi če bi na to izrecno
pristal v pogodbi o zaposlitvi. V sodni praksi delovnih sodišč uveljavljeno pravno stališče, da
se delavec lahko pisno odpove premoženjskim pravicam iz delovnega razmerja, je bilo z
odločbo Ustavnega sodišča241 RS spremenjeno. Delavec se ne more odpovedati pravicam, ki
jih je zakonodajalec predpisal (plača, regres, odpravnina), saj bi bilo to v nasprotju z namenom
in smislom zakonsko opredeljenih pravic. Čeprav je Ustavno sodišče RS to stališče sprejelo v
zvezi z odpravnino po 36.f čl. ZDR/90, pa je to stališče mogoče razširiti na vse pravice, ki jih
delavcu kot minimum zagotavlja delovnopravna zakonodaja.242.
Za priznanje plačila nadur je bistveno, da je delavec od delavca zahteval, da delo opravi in je
bilo to delo tudi opravljeno243.
Zahtevek za plačilo za opravljene nadure je zahtevek za plačilo za opravljeno delo in ne
odškodninski zahtevek. To pomeni, da delavcu ni treba dokazovati opravljenih nadur z
evidencami opravljenega dela, saj jih nima, navajati mora dejstva, predlagati dokaz z
vpogledom v evidence dela, ki jih mora predložiti delodajalec. Delodajalec mora predložiti
evidenco dela, saj jo je dolžan voditi v skladu s 6. členom Zakona o evidencah na področju dela
in socialne varnosti. Dokazno breme je sicer na delavcu, vendar delavec lahko zahteva, da
evidenco predloži delodajalec, s tem pa ne prevali dokaznega bremena na delodajalca244.
Navedena določila in sodna praksa so jasna za plačilo nadur, opravljenih ur nad polnim
delovnim časom, torej za zaposlene s polnim delovnim časom.
Plačilo ur, ki se opravijo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom, izrecno v zakonu ni
opredeljeno, niti višina plačila za delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom ni določena
v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti.
Ali zaposlenim s krajšim delovnim časom, ki opravijo delo nad dogovorjenim delovnim časom,
pripada dodatek za posebne pogoje dela, kot je določen za nadurno delo pri zaposlenih za polni
delovni čas?

Npr. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske
in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije, Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije,
Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti, Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije,
Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami, Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo.
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Iz prakse Inšpektorata RS za delo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti in sodišč izhaja, da se ure nad dogovorjenim krajšim delovnim časom plačajo kot
nadure.
Inšpektorat RS pojasnjuje 245 , da plačilo »viška ur« kot rednega dela v obsegu, ki presega
dogovorjeni delovni čas, zakonsko ni predvideno in ga je šteti za nadurno delo ter bi ga bil
delodajalec dolžan izplačati kot nadurno delo. Inšpektorat RS za delo navaja primer, ko je
pristojni inšpektor iz evidence o izrabi delovnega časa ugotovil, da delavci, ki so zaposleni za
delovni čas, krajši od polnega, opravljajo delo preko dogovorjenega delovnega časa. Takšno
delo se ni odrejalo v pisni obliki, temveč je bilo odrejeno delavcem v mesečnem planu dela.
Delavci so za delo preko dogovorjenega delovnega časa prejemali plačilo po redni urni osnovi,
kot za redno opravljene ure. Takšen način opravljanja dela preko dogovorjenega delovnega časa
za delavce, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas, katerega delodajalec
plača kot redne ure in pri katerem delodajalec ne spoštuje nobenih časovnih omejitev, po
mnenju inšpektorata RS za delo ni v skladu s predpisi, tako delo bi se lahko opravljalo le, če bi
bilo dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi.
Tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Upravno sodišče
zavzemata stališče, da se ure, opravljene nad dogovorjenim krajšim delovnim časom, plačajo
kot nadure, kar izhaja iz primera v zvezi z odločitvijo X Ips 41/2013, z dne 18.12.2014246.
»Inšpektor za delo je odločil, da mora delodajalec delo preko dogovorjenega delovnega časa
odrediti pisno, enako kot v primeru nadurnega dela, ter spoštovati določbe v zvezi z omejitvami
nadurnega dela tudi za delavce, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas in
ki opravljajo delo preko dogovorjenega delovnega časa. V obrazložitvi odločbe je inšpektor za
delo zavzel stališče, da je treba ure nad dogovorjenim delovnim časom šteti za nadurno delo in
jih tudi plačevati po postavki za nadurno delo. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
(MDDSZ) se je z ugotovitvami Inšpektorata za delo strinjalo in še navedlo, da "za delavce, ki
imajo delovno razmerje sklenjeno za krajši delovni čas od polnega, šteje za polni delovni čas
dogovorjeni delovni čas po pogodbi o zaposlitvi. Za te delavce se za nadurno delo šteje delo
preko dogovorjenega delovnega časa." Tudi Upravno sodišče RS se je s temi stališči strinjalo
in v obrazložitvi sodbe navedlo, da je: "z določili 145. člena ZDR zakonodajalec uvedel v
slovenski pravni red izrecno prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega časa, pri čemer
v 2. odstavku 145. člena ZDR pomensko izenačuje tako nadurno delo v smislu 143. člena ZDR
kot tudi dodatno delo v smislu citiranega 144. člena ZDR, ki se nanaša na delo preko
dogovorjenega delovnega časa."
Iz primera sodne prakse Višjega delovnega in socialnega sodišča 247 izhaja, da je treba v
primeru, ko ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ure, opravljene
preko dogovorjenega delovnega časa, obravnavati kot nadure, posledično pa delavcu v skladu
z določbo 47. čl. Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
pripada dodatek za nadurno delo 50 % bruto osnovne urne postavke.
Vrhovno sodišče se v odločitvi, v kateri je odločalo o inšpektorjevem ukrepu z odrejanjem
nadurnega dela, pri zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ni opredelilo do višine plačila ur, ki
Inšpektorat RS za delo, obvestilo za javnost – 26.02.2013 – Delodajalci odrejajo delavcem delo tudi preko
dogovorjenega delovnega časa.
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se opravijo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom, se je pa sklicevalo248 na primerjavo s
sodbo VDSS Pdp 598/2014, z dne 17.07.2014, po kateri pa delavcem pripada dodatek kot za
nadurno delo.
Sodišče EU 249 je razlagalo skladnost nemškega prava s pravom EU, v zvezi s plačilom nadur,
do katerega so bili upravičeni zaposleni s polnim ali krajšim delovnim časom le, če so bile
opravljene več kot tri nadure na mesec. V poglavju glede načela sorazmernosti sem navajala,
da je v tej zadevi sodišče sprejelo razlago, da člen 141 ES in člen 1 Direktive Sveta 75/117/EGS
nasprotujeta nemški nacionalni zakonodaji, na podlagi katere učitelji, zaposleni za polovični
delovni čas, enako kot zaposleni za polni delovni čas, ne prejemajo nobenega plačila za nadure,
kadar nadurno delo ne presega treh ur v koledarskem mesecu. Osnovno vprašanje Sodišču EU
glede enakega obravnavanja zaposlenih za krajši delovni čas z zaposlenimi za polni delovni
čas glede plačila nadur za našo zakonodajo ni relevantno, ker so v skladu z ZDR-1 zaposleni za
polni delovni čas upravičeni do dodatka za nadure že za prvo uro dela nad polnim delovnim
časom. Iz prakse pa tudi ne izhajajo primeri, da bi se zaposlenim s krajšim delovnim časom
priznavale nadure samo nad določenim številom opravljenih ur nad dogovorjenim krajšim
delovnim časom.
Pomemben pa je ta primer za odgovor na vprašanje, ali so lahko zaposleni za krajši delovni čas,
za dodatno opravljeno delo, plačani v enaki višini kot zaposleni za polni delovni čas, kot to
izhaja iz sedaj sprejete prakse v Sloveniji, z vidika načela enakega obravnavanja obeh skupin
zaposlenih250.
Kot izhaja iz pojasnil v Sklepnih predlogih k sodbi sodišča251, so v Nemčiji dodatno opravljene
ure plačane enako za zaposlene s krajšim delovnim časom kot za zaposlene s polnim delovnim
časom. Taka ureditev, da sta obe skupini zaposlenih plačani za dodatne ure z dodatkom v isti
višini, za Sodišče EU ni bila sporna. Za sodišče je bila sporna ureditev, da pripada obema
skupinama zaposlenih dodatek šele v primeru, ko opravijo dodatne tri ure mesečno. Ker
zaposlena s krajšim delovnim časom za 2,5 uri nad svojim krajšim dogovorjenim delovnim
časom ni prejela nobenega plačila, zaposlen s polnim delovnim časom pa je za isto število ur
dobil plačilo (za redno opravljene ure), je bila prikrajšana v plači in neenakopravno
obravnavana v primerjavi z zaposlenimi za polni delovni čas. Glede na to, da so morali
zaposleni s krajšim delovnim časom opraviti enako število nadur, da so pridobili pravico do
plačila nadur, tako ravnanje ne upošteva učinka plačila obeh vrst delovnih ur na končno plačo,
čeprav sta obe vrsti po naravi enaki. Kot je že bilo pojasnjeno v zvezi z načelom sorazmernosti,
je v sodbi Sodišče EU menilo, da, „tri nadure pouka pomenijo večjo obremenitev za učitelje s
krajšim delovnim časom kot za tiste s polnim“, in ugotovilo, da so prvi zato „neenako
obravnavani“.
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Glej opombo 4 v VSRS Sodbi X Ips 41/2013, z dne 18.12.2014.
Zadeva C-285/02, Edeltraud Elsner-Lakeberg proti Land Nordrhein-Westfalen, ECLI:EU:C:2004:320, točki 15
in 17.
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Avtorica Gliha U. v članku Ure, ki jih delavec s skrajšanim delovnim časom opravi nad pogodbeno
dogovorjenim delovnim časom, Pravna praksa – 2015, št. 33, poudarja vprašanje diskriminacije zaposlenih za
polni delovni čas, če se zaposlenim za krajši delovni čas priznava dodatek v enaki višini.
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Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Francisa Geoffreyja Jacobsa, predstavljeni 16. oktobra 2003,
zadeva C-285/02, ECLI:EU:C:2003:561, točka 14.
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Iz veljavne Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije 252, ki ima razširjeno veljavnost,
(torej velja za vse delodajalce, ki opravljajo kot glavno dejavnost trgovinsko dejavnost), izhaja,
da pripada tudi zaposlenim s krajšim delovnim časom dodatek v višini, kot je določeno za
nadure. V primeru, da delodajalec ne odredi prerazporeditve delovnega časa v primerih in po
postopku, kot določata zakon in ta kolektivna pogodba, opravljene ure plača, kot je določeno
za nadure. Taka ureditev v kolektivni pogodbi se po mojem mnenju lahko razlaga v smislu
kaznovalne funkcije delodajalcu za nezakonito ravnanje pri razporejanju delovnega časa za vse
zaposlene, tudi tiste s krajšim delovnim časom.
Za zaposlene s krajšim delovnim časom velja tudi določba v Kolektivni pogodbi za tekstilne,
oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije (KPtoupd)253 za primer, ko
je delodajalec dolžan delavcu v okviru 12 mesečnega obdobja, ki ga sam določi, omogočiti, da
presežek ur, ki jih je opravil zaradi neenakomerne razporeditve delovnega časa ali začasne
prerazporeditve delovnega časa, kompenzira s prostimi urami. Če kompenzacija s prostimi
urami zaradi narave delovnega procesa v okviru 12-mesečnega obdobja ni možna, je
delodajalec dolžan pri obračunu plače v naslednjem mesecu po izteku 12-mesečnega obdobja
izplačati delavcem presežek opravljenih ur po postavki, ki velja za nadurno delo. Ta kolektivna
pogodba ima tudi razširjeno veljavnost.
Enako določa tudi Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo 254 (prav tako z razširjeno
veljavnostjo).
Pri vseh treh omenjenih kolektivnih pogodbah so zaposleni s krajšim delovnim časom izenačeni
z zaposlenimi s polnim delovnim časom, tako glede same pravice do plačila kot tudi glede
višine plačila.
Ure, ki se opravijo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom, se po mojem mnenju lahko
plačajo v enaki višini kot nadure pri polnem delovnem času, kar pomeni, da delavec za vsako
uro, ki jo opravi nad dogovorjenim krajšim delovnim časom in ni preračunana na dogovorjen
krajši delovni čas v okviru referenčnega obdobja kot prerazporeditev delovnega časa, prejme
dodatek, kot ga določa kolektivna pogodba na ravni dejavnosti za naduro pri polnem delovnem
času.
Nejasnosti pri plačilu ur, ki se opravijo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom, vsekakor
ne bi bilo, če bi se na zakonski ravni opredelila definicija opravljene ure nad dogovorjenim
krajšim delovnim časom.
Glede na že sprejeto prakso plačila opravljenih ur nad dogovorjenim krajšim delovnim časom
kot nadur, bi bilo primerno, da se dopolni veljavna definicija nadure, tudi kot ure, ki se opravi
nad dogovorjenim krajšim delovnim časom. Na tak način bi kot nesporno veljala vsa določila
kolektivnih pogodb, ki določajo višino dodatka za nadure, tudi za zaposlene s krajšim delovnim
časom.
Ker jasne ureditve ni, prihaja do prikrajšanja zaposlenih za krajši delovni čas glede plačila
opravljenih ur nad dogovorjenim krajšim delovnim časom.

8. odstavek 33. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije.
4. odst. 28. člena Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
Slovenije (KPtoupd).
254
3. odst. 33. člena Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo.
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2.6 Sklepanje pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z več
delodajalci
Delovno razmerje je osebno, zaupno razmerje, ki je vezano na delavca in delodajalca. V zvezi
z opravljanjem dodatnih, drugih del ali dejavnosti zaposlenih s krajšim delovnim časom, se
postavi vprašanje dolžnosti lojalnosti ter varstva in skrbnosti v pogodbenem delovnem
razmerju. Priznavanje dolžnosti lojalnosti ter varstva in skrbnosti v delovnem pravu je eno
najpomembnejših značilnosti medsebojnih obveznosti pogodbenih strank pogodbe o zaposlitvi.
Dolžnost lojalnosti pomeni v glavnem dolžnost opustitve (pri dolžnosti varovanja poslovne
skrivnosti, pri konkurenčni prepovedi) in nastopi z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi, ugasne
pa načeloma s prenehanjem delovnega razmerja255.
Zakon izrecno dovoljuje sklenitev več pogodb o zaposlitvi za krajši delovni čas256. Delavec si
lahko s sklenitvijo dveh ali več pogodb o zaposlitvi zagotovi, da bo zaposlen za polni delovni
čas257. Zakonska možnost zaposlitve pri več delodajalcih je dovoljena samo pri klasični parttime zaposlitvi. Pri zaposlitvi s krajšim delovnim časom v posebnih primerih starševstva ima
delavec plačane prispevke za polno zaposlitev, zato sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši
delovni čas še z drugim delodajalcem, kot jo omogoča 66. člen ZDR-1, ne bi bila možna, ker je
delavec že v polnem socialnem zavarovanju.
Ker nekatere pravice, predvsem pravice do odsotnosti z dela (to so dnevni, tedenski počitek,
letni dopust, ki so pomembne tudi z vidika delavčeve varnosti in zdravja pri delu), dosežejo
svoj namen le, če jih delavec lahko uresničuje sočasno v dveh delovnih razmerjih, če je zaposlen
pri dveh delodajalcih ali celo v več delovnih razmerjih, zakon posebej določa dodatne obvezne
sestavine pogodbe o zaposlitvi258.
Delavec se mora z delodajalci sporazumeti o delovnem času (gre torej za vprašanje razporeditve
delovnega časa), o načinu izrabe letnega dopusta in o drugih odsotnostih z dela259.
Delavec s krajšim delovnim časom je zavezan delodajalcu – tako kot delavec s polnim delovnim
časom, da spoštuje vse obveznosti, ki so določene z ZDR-1 ali s pogodbo o zaposlitvi.
Delodajalec ima pravico in interes, da od delavca zahteva ravnanja, ki pomenijo obveznosti
delavca, s katerimi materialno ali moralno ne škoduje delodajalcu ali bi lahko škodoval260 , da
zavaruje svoje interese.
Delavec, ki dela pri več delodajalcih, ima pravico do dopusta pri vseh delodajalcih, ki ga
določijo v skladu z zakonom, s kolektivno pogodbo, ki ga zavezuje, ali z notranjimi akti
delodajalca (ki lahko določijo večje število dni dopusta od zakona ali kolektivne pogodbe).
Odmera dopusta za krajši delovni čas je lahko pri vsakem delodajalcu različna, delavcu s
krajšim delovnim časom mora vsak od delodajalcev omogočiti dopust v trajanju najmanj štirih

Mežnar D., Dolžnost lojalnosti ter varstva in skrbnosti v pogodbenem delovnem razmerju, Pravnik, Ljubljana,
let. 50 (1995), št. 4-5, strani 181 do 185.
256
65. člen ZDR-1.
257
Če so izpolnjeni pogoji za dopolnilno delo, lahko skupno število ur po vseh sklenjenih pogodbah o zaposlitvi
s krajšim delovnim časom preseže polni delovni čas in doseže 48 ur na teden (če je polni delovni čas 40 ur).
258
Bečan I. in ostali; ZDR s komentarjem, 2016, stran 379 in 380.
259
Vsebina pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas, glede dogovora med več delodajalci, kot je določena v 2.
odstavku 66. členu ZDR-1 je obveznost delavca in delodajalca, po 4. odstavku istega člena.
260
37. člen ZDR-1.
255
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tednov261, sočasno z ostalimi delodajalci262. Delavec ima torej pravico, da bo dopust izrabil
tako, kot če bi delal pri enem delodajalcu.
Če se delavec z vsemi delodajalci ne dogovori o sočasni izrabi letnega dopusta oziroma drugih
odsotnosti z dela, lahko pride do situacije, da mu odsotnost ne bo omogočena, delavec pa ne bo
imel možnosti ali počitka ali pa na drugi strani izpolnjevanja obveznosti pri drugem ali tudi
tretjem delodajalcu.
Delavec lahko v takem primeru vloži zahtevo za varstvo pravic v skladu z 200. členom ZDR-1
in od vseh delodajalcev zahteva, da mu zagotovijo sočasno izrabo letnega dopusta. Če zahtevi
ne ugodijo, ima tudi sodno varstvo pred delovnim sodiščem, saj je sočasna izraba določena z
zakonom in je torej zakonska pravica. Če eden od delodajalcev ni omogočil sočasne izrabe
odsotnosti, bo lahko dokazoval, da bi mu to povzročilo škodo (npr. ustaviti bi moral
proizvodnjo, zamudil bi se rok pri naročilu,..).
Pogodba o zaposlitvi med delavcem in drugim delodajalcem za krajši delovni čas je veljavno
sklenjena oziroma delovno razmerje z drugim delodajalcem obstaja, tudi če pogodba o
zaposlitvi za krajši delovni čas nima določila o dogovoru med več delodajalci o delovnem času,
dopustu in/ali drugih odsotnostih z dela.
Če namreč delodajalec, s katerim delavec že ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši
delovni čas (npr. 20 ur), in delodajalec, s katerim bo delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za
preostali krajši delovni čas (tudi npr. 20 ur) ne moreta – ali ne želita – skleniti dogovora, delavec
ne sme biti prikrajšan za pravico do dela. Izostanek dogovora ne onemogoča nastopa dela
delavca, lahko pa mu bo delo oteženo, težje bo izkoristil pravico do letnega dopusta istočasno
pri obeh delodajalcih. Uveljavljanje pravic je lahko še bolj oteženo, če ima delavec sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi z več delodajalci – npr. s tremi, ki ne dosežejo dogovora.
V praksi so pogosti primeri, da delavci drugega ali tretjega delodajalca sploh ne obvestijo o
drugem delovnem razmerju za krajši delovni čas, saj jih je strah, da jim bo delodajalec, s katerim
že imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, odpovedal pogodbo o zaposlitvi,
zaradi domnevne kršitve prepovedi konkurence.
Predvsem pa je za zaposlene s krajšim delovnim časom ovira za sklenitev druge pogodbe o
zaposlitvi s krajšim delovnim časom prerazporejanje delovnega časa ali deljen delovni čas,
zaradi katerega delavci s krajšim delovnim časom nimajo vnaprej predvidenega delovnega
urnika oziroma imajo takšno razporeditev delovnega časa, da jim je skoraj nemogoče skleniti
še eno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom. Seveda so v tem primerih prikrajšani
tako za plačo, ki bi jo lahko prejemali v polnem delovnem času, kot za pravice in pokojninskega
zavarovanja.
Tako iz teorije263 kot iz prakse izhaja, da je namerna kršitev dolžnosti lojalnosti, ki je storjena
z naklepom, lahko razlog za takojšnjo (izredno) odpoved.

2. odst. 159. člena ZDR-1.
3. odst. 66. člena ZDR-1.
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Mežnar D., Dolžnost lojalnosti ter varstva in skrbnosti v pogodbenem delovnem razmerju, Pravnik, Ljubljana,
let. 50 (1995), št. 4-5, stran 185.
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Iz sodne prakse izhaja primer264, ko je delavec s krajšim delovnim časom pri enem delodajalcu
opravljal delo, pri drugem pa je bil v bolniškem staležu. Ravnanje delavca, ki pri enem
delodajalcu dela, pri drugem pa je v bolniškem staležu, se presoja z vidika opravljanja
pridobitnega dela v času bolniškega staleža.
Sodna praksa je zavzela stališče, da je delavec v primeru, ko je delal pri enem od dveh
delodajalcev za krajši delovni čas, pri drugem pa je bil odsoten zaradi bolezni, opravljal
pridobitno delo, s tem pa kršil svoje pogodbene obveznosti do drugega delodajalca. Drugi
delodajalec lahko v takem primeru poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi v skladu z osmo
alinejo prvega odstavka 110. člena ZDR-1, po kateri lahko delodajalec delavcu izredno odpove
pogodbo o zaposlitvi, če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne
spoštuje navodil pristojnega zdravnika ali če v tem času opravlja pridobitno delo ali če brez
odobritve pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije, odpotuje iz
kraja svojega bivanja.
Delodajalec lahko delavcu v takem primeru očita pomanjkanje lojalnosti, nezadovoljstvo pri
drugih sodelavcih, kar bi negativno vplivalo na delovno klimo in delovni proces. To pa so tiste
okoliščine, ki izkazujejo nemožnost nadaljevanja delovnega razmerja.
V primerih, ko delavec opravlja delo pri več delodajalcih ali na več pravnih podlagah, lahko z
opravljanjem pridobitnega dela krši konkurenčno prepoved, lahko pa tudi ne. Če je kršil tudi
konkurenčno prepoved, ima delodajalec podlago, da delavcu poda izredno odpoved, saj gre v
tem primeru za kršitev po 2. alineji prvega odstavka 110. člena ZDR-1, torej za hude kršitve
pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja, ki jih delavec stori naklepno ali iz
hude malomarnosti.
Delavec se lahko tudi v času, ko mu preneha delovno razmerje, vloži pa sodno varstvo, s katerim
uveljavlja nezakonitost prenehanja delovnega razmerja, v času, ko teče sodni spor, zaposli pri
drugem delodajalcu za krajši delovni čas.
Sodna praksa 265 je v zvezi s priznanjem delovnega razmerja za krajši delovni čas pri dveh
delodajalcih zavzela stališče, da v primeru, ko se ugotovi nezakonitost odpovedi delovnega
razmerja, ki je bilo sklenjeno za polni delovni čas, delavec pa se v vmesnem času od podaje
nezakonite odpovedi dalje zaposli za krajši delovni čas pri drugem delodajalcu, ni utemeljenih
razlogov za nepriznanje delovnega razmerja pri dveh delodajalcih. V zvezi z odločitvijo o
trajanju delovnega razmerja delavca pri delodajalcu, za čas, ko delavec ni bil zaposlen, ne pa v
vmesnem obdobju, ko je delavec bil zaposlen za krajši delovni čas, 20 ur tedensko, ni
utemeljenih razlogov za nepriznanje delovnega razmerja pri dveh delodajalcih, saj delavec
lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci in tako doseže poln
delovni čas, določen z zakonom. Če je bil delavec zaposlen za nedoločen čas s polnim delovnim
časom, ni utemeljenih razlogov za nepriznanje delovnega razmerja v navedenem obdobju še za
razliko do polnega delovnega časa, torej za 20 ur tedensko. Sodišče pojasnjuje, da nasprotna
odločitev ne bi v celoti vzpostavila stanja, ki bi bilo brez nezakonite odpovedi pogodbe o
zaposlitvi in bi imela za delavca lahko negativne posledice tudi na pokojninskem področju.
Delavec ima posledično pravico do razlike prejemkov, če je imel v vmesnem času prejemke pri
drugih delodajalcih iz naslova pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas, do razlike do
264
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Sodba VSRS VIII Ips 282/2010, z dne 07.02.2012, v povezavi z VDSS sodbo Pdp 3/2010, z dne 21.04.2010.
Sodba VSRS VIII Ips 61/2014, z dne 08.12.2014, v povezavi z VDSS sodbo Pdp 1077/2013, z dne 15.01.2014.
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celotnega zneska plače, kot bi jo prejel, če ne bi prišlo do nezakonite odpovedi. Z vmesno
zaposlitvijo v krajšem delovnem času je delavec zmanjšal škodo, ki mu je nastala zaradi
odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ker je bil zaposlen le za krajši delovni čas, je bil prikrajšan pri
plači. Na takšen način je delavcu zagotovljena polna reparacija oziroma je obema strankama
zagotovljeno, da nadomestilo plače zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni višje
ali manjše od plače, ki bi jo delavec dobil, če ne bi bilo nezakonite odpovedi266.

2.7 Prepoved konkurenčne dejavnosti pri zaposlenih s krajšim delovnim
časom
39. člen ZDR-1 določa, da delavec med trajanjem delovnega razmerja ne sme brez pisnega
soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost,
ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca
konkurenco.
Delavec s podpisom pogodbe o zaposlitvi tudi v primeru pogodbe o zaposlitvi s krajšim
delovnim časom v celoti prevzame obveznosti iz delovnega razmerja, tako zakonske, kot
posebej dogovorjene pogodbene.
Glede prevzemanja obveznosti iz delovnega razmerja se pogodba o zaposlitvi za krajši delovni
čas ne razlikuje od pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas. Delavec s krajšim delovnim
časom mora v celoti spoštovati obveznosti iz delovnega razmerja, ki so določene z zakonom, s
kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca, sprejetimi splošnimi akti delodajalca in pogodbo
o zaposlitvi. Pri prevzemanju obveznosti se delavec ne more sklicevati na načelo sorazmernosti,
tudi če dela eno uro na dan, ga zavezujejo obveznosti v celoti.
Med zakonsko določenimi obveznostmi267 je za delavce določena tudi prepoved konkurence,
to je konkurenčna prepoved – zakonska prepoved konkurenčne dejavnosti, iz katere izhaja, da
je v času trajanja delovnega razmerja prepovedano ravnanje delavca, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
- gre za neposredno opravljanje del ali sklepanje poslov;
- delavec opravlja dela oziroma sklepa posle za svoj ali tuj račun;
- ravnanje delavca spada v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec;
- ravnanje delavca pomeni, ali bi lahko pomenilo, za delodajalca konkurenco.
Opravljanje konkurenčne dejavnosti pri zaposlenih (tako s polnim delovnim časom kot s
krajšim delovnim časom) je lahko v tem,
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Sodba VSRS VIII Ips 219/2015, z dne 22.03.2016 v povezavi z VDSS sodbo in sklepom 1399/2014 z dne
07.05.2015.
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ZDR-1 v poglavju 7. Obveznosti pogodbenih strank določa obveznosti delavca, ki so vestno opravljanje dela
(33. člen ZDR-1), upoštevanje delodajalčevih navodil (34. člen ZDR-1), spoštovanje predpisov o varnosti in
zdravju pri delu (35. člen ZDR-1), obveznost obveščanja (36. člen ZDR-1), prepoved škodljivega ravnanja (37.
člen ZDR-1), obveznost varovanja poslovne skrivnosti (38. člen ZDR-1), konkurenčna prepoved – zakonska
prepoved konkurenčne dejavnosti (39. člen ZDR-1) ter konkurenčna klavzula – pogodbena prepoved konkurenčne
dejavnosti (40-42. člen ZDR-1).
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- da delavec opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik in opravlja dejavnost, ki je
konkurenčna dejavnosti delodajalca,
-

-

da opravlja konkurenčno dejavnost prek gospodarske družbe (ki jo lahko ustanovi sam
ali še s kom drugim, lahko je zakoniti zastopnik, prokurist, ki opravlja konkurenčno
dejavnost delodajalcu,
da opravlja konkurenčna dela na civilnopravnih podlagah (podjemni pogodbi, avtorski
pogodbi, pogodbi o poslovodenju),
da dela na črno.

Delavec s krajšim delovnim časom pa lahko konkurira tudi tako, da sklene pogodbo o zaposlitvi
s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, ki opravlja konkurenčno dejavnost.
Za kršitev konkurenčne prepovedi gre že v primeru, ko delavec izvaja aktivnosti za sklenitev
posla in seveda tudi v primeru, ko sklene posel. Kršitev konkurenčne prepovedi je namreč že
ravnanje, ki bi lahko pomenilo konkurenco (torej v primeru, ko delavec izvaja aktivnosti za
sklenitev posla, pa do tega ne pride). Zaposlen s krajšim delovnim časom je lahko v
konkurenčni gospodarski družbi, ki jo lahko ustanovi sam ali še s kom drugim, ali sploh ni
ustanovitelj, zakoniti zastopnik, prokurist, ali pa tudi zaposlen za krajši delovni čas.
Če sodišče ugotovi, da gre pri opravljanju dejavnosti delavca s krajšim delovnim časom za
konkurenčno dejavnost, bo to pomenilo kršitev prepovedi konkurence, enako kot za zaposlene
za polni delovni čas.
Iz sodne prakse izhaja, da sodišče v vsakem primeru posebej presoja dejansko stanje268. Če si
delavec razširi dejavnost svojega s.p. na opravljanje iste dejavnosti, kot jo opravlja delodajalec
in tudi, če npr. kupi stroje za opravljanje enake dejavnosti, to ne pomeni kršitve konkurenčne
prepovedi, saj ne gre za neposredno opravljanje del ali sklepanje poslov, ki sodijo v dejavnost
delodajalca ali bi lahko pomenili konkurenco.
Tudi sama ustanovitev konkurenčnega podjetja za delodajalca po sodni praksi269 lahko pomeni
konkurenco, še posebej glede na vrsto dejavnosti (npr. če gre za dejavnost, s katero se na trgu
ukvarja malo gospodarskih subjektov in so za opravljanje dejavnosti predpisani posebni, strožji
pogoji, delavec pa pri tem izkoristi poslovne zveze, ki si jih je pridobil v delovnem razmerju,
tako da naveže stike s strankami).
Delavec s krajšim delovnim časom lahko opravlja dela na podlagi civilnopravnih podlag (npr.
na podlagi podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, pogodbe o poslovodenju), enako, kot delavec
s polnim delovnim časom.
Delavec in delodajalec se lahko s pogodbo o zaposlitvi vnaprej izrecno dogovorita, katera dela,
ki bi jih opravljal delavec, bo delodajalec štel za prepovedana, kot konkurenčna. Če v pogodbi
o zaposlitvi ni nobenega posebnega določila, delavec sam presoja, ali je dejavnost, ki jo
opravlja, konkurenčna in ali bo za soglasje prosil delodajalca.
V pogodbi o zaposlitvi za krajši delovni čas, bi bila klavzula, ki bi vezala vsako delo oziroma
ravnanje delavca na soglasje delodajalca, nezakonita. Iz zakonskega določila o konkurenčni
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prepovedi namreč izhaja, da je le-ta omejena na dela ali posle, ki sodijo v dejavnost, ki jo
dejansko opravlja delodajalec in pomenijo, ali bi lahko pomenili, za delodajalca konkurenco.
Namen zakonske prepovedi konkurence je ravno v tem, da delavec v času zaposlitve ne sme
brez soglasja delodajalca ustanavljati gospodarskih družb z enako dejavnostjo kot delodajalec
ali opravljati poslov kot samostojni podjetnik, če je v okviru svojih delovnih obveznosti pri
delodajalcu zadolžen tako dejavnost in take posle opravljati za delodajalca 270. Iz sodbe izhaja,
da ni nepomembno, kakšne so bile zadolžitve delavca po pogodbi o zaposlitvi. Sodišče v
vsakem primeru posebej ugotavlja, ali je glede na dejansko opravljanje konkurenčne
podjetniške dejavnosti ter glede na delo, ki ga je opravljal delavec, v celoti porušeno
medsebojno zaupanje, zato pa nadaljevanje delovnega razmerja ni mogoče niti do izteka
odpovednega roka271.
Delodajalec nima zakonske podlage vezati sklepanja drugih pogodb o zaposlitvi za krajši
delovni čas na svoje soglasje. Zakon tega ne določa, bilo pa bi tudi v nasprotju z dvema
temeljnima ustavnima človekovima pravicama in s temeljnima svoboščinama, pravico do
svobode dela po 49. členu Ustave RS, ki zagotavlja varstvo temeljne socialne pravice ter
pravico do svobodne gospodarske pobude po 74. členu Ustave RS.
Delavec lahko prosto sklepa pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas z drugimi delodajalci,
če pri tem ne krši pravil o konkurenčni prepovedi. Dejstvo je, da z delom pri drugem delodajalcu
opravlja pridobitno delo, vendar je to le eden izmed pogojev za presojo, da gre hkrati tudi za
konkurenčno dejavnost, za katero pa je potrebno soglasje delodajalca.
Ker je soglasje za opravljanje konkurenčne dejavnosti odvisno od volje delodajalca, lahko
delodajalec celo dopusti sklenitev druge, konkurenčne pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni
čas, izrecno ali konkludentno s tem, da ne ukrepa zoper ravnanje delavca, ki je sklenil še eno
»konkurenčno« pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas oziroma mu lahko tudi naknadno
poda soglasje.
Kot izhaja iz primerov delovnih sodišč, delodajalci v primerih, ko jih delavci obvestijo, da so
sklenili novo pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, pogosto brez preverjanja konkretnih
ravnanj delavca štejejo, da je delavec kršil konkurenčno prepoved in podajo izredno odpoved.
Vendar vsaka kršitev konkurenčne prepovedi ni zadostna podlaga za zakonito izredno odpoved.
Kršitev mora namreč biti tako huda, da zaradi nje ne bi bilo mogoče nadaljevati delovnega
razmerja vsaj do izteka odpovednega roka, kar je pogoj za izredno odpoved pogodbe o
zaposlitvi po 1. odstavku 110. člena ZDR272.
Če ugotovljeno dejansko stanje utemeljuje presojo, da je delavec kršil pogodbeno oziroma
zakonsko obveznost iz delovnega razmerja, konkretno konkurenčno prepoved iz prvega
odstavka 39. člena ZDR -1, je podan utemeljen razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi
po drugi alineji prvega odstavka 110. člena ZDR-1.
Če delavec ve, da bi s svojimi ravnanji posegel v delodajalčeve poslovne interese273, jih ne sme
opravljati. Opravi jih lahko le, če mu delodajalec poda soglasje. Če je delavec prepričan, da ne
gre za konkurenčno dejavnost, pa lahko opravlja posle, sklene z drugim delodajalcem pogodbo
270

Sodba VS RS VIII Ips 224/2013, z dne: 13.1.2014.
VDSS sodba Pdp 1206/2012, z dne 04.04.2013.
272
VDSS sodba Pdp 173/2014, z dne 24.03.2014.
273
Sodba in sklep VSRS VIII Ips 125/2013, z dne 10.2.2014.
271

67

o zaposlitvi za krajši delovni čas, lahko odpre s.p.. V tem primeru bo, če bo delodajalec zaradi
domnevne kršitve konkurenčne prepovedi od njega zahteval povračilo škode ali mu odpovedal
pogodbo, delavec dokazoval, da ne gre za konkurenčno dejavnost.
Za prepoved konkurence gre tudi v primeru274, če ima delavec zaradi večinskega poslovnega
deleža v konkurenčni družbi, ki se ukvarja z enako dejavnostjo kot delodajalec, odločilen vpliv
na poslovanje konkurenčne družbe in bi lahko znanja in podatke, pridobljene pri delu pri
delodajalcu, uporabljal v navedeni družbi. S tem naklepno ali iz hude malomarnosti huje krši
pogodbeno in zakonsko konkurenčno prepoved iz 39. člena ZDR-1. Zato je podan utemeljen
razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 1. in 2. alineji 110. člena ZDR-1.
Konkurenčna dejavnost se lahko opravlja tudi »na črno«, kot izhaja iz primera, ko je delavec
(iz opisa dejanskega stanja primera v sodbi izhaja, da delavec ni imel npr. registriranega s.p.)
iz skladišča odtujil izdelke, ki niso sodili v njegovo področje (pokrival je področje profesionalne
prodaje frizerskim salonom) in nerazumno veliko količino izdelkov s svojega prodajnega
področja. Ti izdelki naj bi se z njegovo pomočjo preko konkurenčnega podjetja fakturirali
oziroma prodali tretji osebi. Škodo je v tem konkretnem sodnem primeru delavec povzročil s
tem, ko je na službenih poteh sodeloval s konkurenčnimi družbami in z njimi sklepal posle v
svojem imenu275.
Določila ZDR-1, o prepovedi konkurenčne dejavnosti, veljajo v celoti za zaposlene s krajšim
delovnim časom, enako kot za zaposlene s polnim delovnim časom. Se pa pri zaposlenih s
krajšim delovnim časom v večji meri pojavi vprašanje opravljanja konkurenčne dejavnosti,
glede na to, da je obseg zaposlitve krajši, kar pomeni, da ima delavec več časa in možnosti za
opravljanje dejavnosti, ki bi lahko pomenila konkurenco delodajalcu.
Delodajalec, ki zve za konkurenčno ravnanje delavca, ki opravlja na podlagi druge pogodbe o
zaposlitvi za krajši delovni čas dela, ki pomenijo konkurenco, lahko ukrepa zoper ravnanje
delavca tako, da mu izreče disciplinsko sankcijo, lahko mu redno odpove pogodbo o zaposlitvi
iz krivdnega razloga (najprej delavcu poda pisno opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in
možnost odpovedi, če bo delavec ponovno kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega
razmerja in v primeru, da delavec ne preneha s konkurenčnimi ravnanji, poda redno odpoved
po 3. alineji 1. odstavka 89. člena ZDR-1) ali izredno odpove276 pogodbo o zaposlitvi. Če je
delodajalcu nastala škoda, lahko uveljavlja tudi povračilo škode, na podlagi 1. odstavka 177.
člena ZDR-1. Sodišče bo presojalo, če so podani vsi elementi odškodninske odgovornosti v
smislu določb 131. in 132. člena Obligacijskega zakonika (OZ)277 v zvezi z določbami prvega
odstavka 177. člena ZDR-1, ki določa odškodninsko odgovornost delavca, za namenoma ali iz
hude malomarnosti delodajalcu povzročeno škodo278.
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2.8 Druge pravice
2.8.1 Pravica do letnega dopusta
V zvezi s pravico do letnega dopusta ZDR-1 upošteva pravilo, da delavcu, ki dela krajši delovni
čas, pripadajo vse pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot delavcu,
ki dela polni delovni čas, uveljavlja pa jih sorazmerno času, za katerega je sklenil pogodbo o
zaposlitvi. Iz Konvencije MOD št. 175 o delu s krajšim delovnim časom ter Direktive sveta
97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom,
izhaja zahteva, da ima delavec s krajšim delovnim časom pravico do letnega dopusta v enakem
trajanju kot primerljiv delavec s polnim delovnim časom. Sorazmernost se uveljavi le pri
nadomestilu plače, ki ga delavec prejme v času izrabe dopusta.
Delavci s krajšim delovnim časom imajo pravico do dopusta v trajanju najmanj štiri tedne279,
pripadajo pa jim tudi dodatni dnevi dopusta po zakonu, kolektivnih pogodbah ali pogodbi o
zaposlitvi280.
Ker lahko delavec s krajšim delovnim časom dela npr. samo en, dva ali tri dni v tednu (torej
glede števila delovnih dni v tednu tudi manj, kot delavec s polnim delovnim časom, pri
enakomerni razporeditvi delovnega časa, pri katerem velja omejitev dela najmanj 4 dni na
teden) se v praksi pogosto postavlja vprašanje, kako se odmeri letni dopust in kako se izrabi
glede na zakonska določila, da dopust traja najmanj štiri tedne.
Delavka s krajši delovnim časom 24 ur na teden, zaposlena npr. v tekstilni industriji, dela tri
dni na teden po 8 ur. Pravico ima do letnega dopusta najmanj štiri tedne v koledarskem letu281.
Število dni minimalnega dopusta je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za
posameznega delavca282.
Glede na razporeditev delovnega časa na tri delovne dneve na teden, delavki pripada dvanajst
dni minimalnega dopusta, torej štirje tedni krat na tri dni razporejen delovni teden. V skladu z
zakonom in s kolektivno pogodbo delavki pripadajo tudi dodatni dnevi dopusta (en dan npr. za
vsakega otroka do 15 let po 4. odstavku 159. člena ZDR-1 in dodatna dva dneva letnega dopusta
po 3. odstavku 35. člena KPtoupd).
Če bo delavka doma dva tedna, bo izrabila šest dni dopusta. Torej bo minimalni dopust izrabila
v dvanajstih delovnih dneh, upoštevaje dodatne dneve dopusta pa bo znašal skupni dopust 15
delovnih dni. V tednih to pomeni, da ima glede na razporeditev delovnega tedna letni dopust v
trajanju 5 tednov, če bo izrabila po tri dneve dopusta skupnem trajanju, v enem tednu.
Delodajalec mora delavki zagotoviti najmanj dva tedna dopusta v enem delu283, kar pomeni šest
dni dopusta v enem delu284.
Katero načelo se uporabi pri odmeri letnega dopusta in kdaj, je Sodišče EU obravnavalo v več
zadevah. Iz sodne prakse sodišča EU izhaja, da je treba za odgovor na to vprašanje upoštevati
zlasti člen 7(1) Direktive 2003/88 in določbo 4, točka 2, okvirnega sporazuma o delu s krajšim
Kot to določa 2. odstavek 159. člena ZDR-1.
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delovnim časom. Obe navedeni določili je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalnim
določbam ali praksi, na podlagi katerih se število dni plačanega letnega dopusta, ki jih delavec,
zaposlen s polnim delovnim časom, ni mogel izrabiti v referenčnem obdobju zaradi prehoda
tega delavca na zaposlitev s krajšim delovnim časom zmanjša sorazmerno, glede na razliko v
številu delovnih dni na teden, ki jih je ta delavec imel pred takim prehodom na krajši delovni
čas in po njem285.
V zadevi Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols286 Sodišče EU opozarja, da je treba
v skladu z ustaljeno sodno prakso pravico do plačanega letnega dopusta vsakega delavca šteti
za posebej pomembno načelo socialnega prava Skupnosti, od katerega so odstopanja mogoča
in ki ga morajo pristojni nacionalni organi izvajati samo v mejah, izrecno navedenih v Direktivi
Sveta 93/104/ES z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa in
da tega načela socialnega prava Unije, ki ima poseben pomen, ni mogoče razlagati ozko. Namen
pravice do plačanega letnega dopusta je delavcu omogočiti počitek ter obdobje za sprostitev in
razvedrilo287. To obdobje počitka ne izgubi pomena v zvezi s pozitivnim učinkom plačanega
letnega dopusta na varnost in zdravje delavca, če se ne izrabi v referenčnem obdobju, ampak
pozneje288 .
Iz odločitve sodišča EU289 izhaja, da okoliščina, da je delavec s krajšim delovnim časom, ki
običajno dela tri polne dneve na teden, v določenem tednu odsoten z dela, nikakor ne pomeni,
da bi tako izrabil ekvivalent petih dni dopusta, ki jih je treba izrabiti, ker so bili pridobljeni, ko
je delal s polnim delovnim časom, očitno razumeti kot pet polnih dni, v katerih je zadevna oseba
oproščena delovne obveznosti, ki bi zanjo veljala, če takega dopusta ne bi bilo. Če je delavcu v
okviru njegove zaposlitve, ki je odslej s krajšim delovnim časom in znaša tri polne dneve
dejavnosti na teden, priznan en „teden“ dopusta, je očitno, da je delavec delovne obveznosti
odslej oproščen le tri polne dneve. Pri taki utemeljitvi se namreč zamenjujeta obdobje počitka,
ki ustreza obdobju dejansko izrabljenega dopusta, in običajna poklicna nedejavnost v obdobju,
v katerem delavcu na podlagi delovnega razmerja, ki ga veže z delodajalcem, ni treba delati.
Delavec mora namreč imeti možnost izkoristiti dejanski počitek, ker člen 7(2) Direktive
2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa omogoča, da se pravica do
plačanega letnega dopusta nadomesti z denarnim nadomestilom le ob prenehanju delovnega
razmerja. Izraba letnega dopusta po referenčnem obdobju nima nobene zveze z delovnim časom
delavca v tem poznejšem obdobju. Zato sprememba, in zlasti zmanjšanje delovnega časa ob
prehodu z zaposlitve s polnim delovnim časom na zaposlitev s krajšim delovnim časom, ne
more zmanjšati pravice do letnega dopusta, ki jo je delavec pridobil v obdobju, ko je delal s
polnim delovnim časom. Za dodelitev letnega dopusta za obdobje zaposlitve s polnim delovnim
časom je brez dvoma primerno uporabiti načelo pro rata temporis, ki izhaja iz določbe 4, točka
2, okvirnega sporazuma o delu s krajšim delovnim časom. Namreč, za tako obdobje je
zmanjšanje pravice do letnega dopusta v primerjavi z dopustom, dodeljenim za obdobje
zaposlitve s polnim delovnim časom, upravičeno iz objektivnih razlogov. Navedenega načela
Zadeva C 415/12 Bianca Brandes proti Land Niedersachsen, ECLI:EU:C:2013:398, točka 42.
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pa ni mogoče uporabiti ex post za pravico do letnega dopusta, pridobljeno v obdobju zaposlitve
s polnim delovnim časom290.
Upoštevno pravo EU, zlasti določba 4, točka 2, okvirnega sporazuma o delu s krajšim delovnim
časom, sklenjenega 6. junija 1997, v Prilogi k Direktivi Sveta 97/81/ES, je v celoti
implementirano v določila ZDR-1, ki se nanašajo na uporabo načela sorazmernosti pri odmeri
letnega dopusta.
2.8.2 Odmor med delovnim časom in povračilo stroškov ter počitki
Delavec s krajšim delovnim časom ima pravico do odmora med delovnim časom v sorazmerju
s časom, prebitim na delu, če dela najmanj štiri ure na dan 291. Zakonska ureditev odmora med
delovnim časom je enaka za zaposlene s krajšim delovnim časom (part-time zaposlitev) in v
primerih krajšega delovnega časa v posebnih primerih, med katerimi je tudi krajši delovni čas
zaradi starševstva. Če je delovni čas delavca neenakomerno razporejen ali začasno
prerazporejen, se dolžina odmora določi sorazmerno dolžini delovnega časa. Trajanje odmora
se s tem prilagaja dnevni delovni obveznosti delavca, pri čemer je delavec, ki je zaposlen za
najmanj polovičen delovni čas, upravičen do toplega obroka med delom oziroma do povračila
stroškov za prehrano med delom ne glede na to, da mu delodajalec v določenem obdobju odredi
opravljanje dela manj kot štiri ure na dan292.
Glede povračila stroškov za prehrano so zaposleni s krajšim delovnim časom, ki delajo najmanj
štiri ure na dan, izenačeni glede višine povračila z delavci, ki delajo polni delovni čas. Skladno
z določbo 130. člena ZDR-1 so delavci upravičeni do povračila stroškov za prehrano med
delom. Višina povračila stroškov pa se pri tem ne priznava po Uredbi o davčni obravnavi
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja293, saj ta določa višine povračil
stroškov v zvezi z delom, povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem in drugih
dohodkov, do katerih se ti skladno s 3., 4., 7. in z 8. točko 1. odstavka in 2. odstavkom 44. člena
Zakona o dohodnini (ZDoh-2)294 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
Uredba tako ne določa višine povračil stroškov prehrane, do katerih je delavec upravičen. Če
za delodajalca ne velja nobena kolektivna pogodba, se prizna povračilo stroškov v višini, kot jo
določa kolektivna pogodba v podobni dejavnosti295.
2.8.3 Pravica do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve
Delavec, ki mu pogodbo o zaposlitvi odpoved delodajalec, ima v času odpovednega roka
pravico do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve s pravico do nadomestila plače v
trajanju najmanj dve uri na teden296.

Zadeva C 415/12 Bianca Brandes proti Land Niedersachsen, ECLI:EU:C:2013:398, točka 31.
2. odstavek 154. člena ZDR-1.
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Priporočilo MOD 166, točka 16, govori o razumnem obsegu odsotnosti brez izgube zaslužka,
ki se izvaja v času, ki ga sporazumno določita delavce in delodajalec; enako zahtevo, da imajo
delavci v času odpovednega roka pravico do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve
zahteva tudi Evropski odbor za socialne pravice297.
Glede na pravico delavca v odpovednem roku, da je v razumnem obsegu, torej primernem
trajanju, upoštevajoč konkretne okoliščine, odsoten zaradi iskanja nove zaposlitve, s pravico
do plačila, menim, da zaposleni s krajšim delovnim časom (ki so lahko zaposleni npr. samo dve
uri na teden), to pravico uveljavljajo v sorazmernem času, ne v obsegu, kot določa 97. člen
ZDR-1. Delavci s krajšim delovnim časom so sorazmerno manj na razpolago delodajalcu,
posledično imajo več možnosti za iskanje nove zaposlitve. Delavec s polnim delovnim časom
ostane brez zaposlitve v primeru odpovedi za polni delovni čas v celoti, zaposleni s krajšim
delovnim časom pa le za krajši čas, zato posledice odpovedi v osnovi dosti bolj prizadenejo
zaposlenega s polnim delovnim časom.
2.8.4 Obvezna socialna zavarovanja zaposlenih za krajši delovni čas
Obvezna socialna zavarovanja so pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno
zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.
Prijava v obvezna socialna zavarovanja se vloži na obrazcu M-1298.
Vsak delavec v delovnem razmerju mora biti prijavljen v obvezna zavarovanja, enako velja tudi
za zaposlenega s krajšim delovnim časom, saj je na podlagi pogodbe o zaposlitvi za krajši
delovni čas tudi v delovnem razmerju. ZPIZ-2 namreč določa, da se obvezno zavarujejo delavci
v delovnem razmerju na območju Republike Slovenije299.
Glede prijave v zavarovanje na podlagi več pogodb o zaposlitvi pri istem delodajalcu, iz
navodil300 ZZZS izhaja, da je urejanje delovnega razmerja (npr. za dve pogodbi o zaposlitvi za
krajši delovni čas od polnega, za določen in nedoločen čas) za različni delovni mesti pri istem
delodajalcu z dvema pogodbama o zaposlitvi nesmiselno in nedopustno oziroma v nasprotju z
veljavno delovnopravno zakonodajo. Dve sočasni prijavi v obvezna socialna zavarovanja iz
naslova zaposlitve pri istem delodajalcu (ista registrska številka zavezanca) na podlagi dveh
pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom nista dovoljeni. Tudi če sta takšni pogodbi
sklenjeni, se vloži le ena prijava v zavarovanje in se vpiše seštevek ur dela na obeh delovnih
mestih (enako velja, če je delovno razmerje sklenjeno za določen čas).
Če je delovno razmerje na enem od delovnih mest za krajši delovni čas sklenjeno za določen
čas, na drugem pa za nedoločen čas, se vloži le ena prijava v zavarovanje, v obrazec M-1 se
vpišejo podatki za delovno mesto, za katero je sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, in
seštevek ur dela na obeh delovnih mestih.
V primerih, ko je vložena prijava v zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi s krajšim
delovnim časom, pa se za istega zavarovanca (EMŠO zavarovanca izkazuje istovetnost) pri
istem delodajalcu (ista registrska številka) sklene pogodba o zaposlitvi še za eno delovno mesto,
Bečan I. in drugi, ZDR s komentarjem, 2008, stran 461.
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je treba vložiti najprej odjavo iz obveznih zavarovanj na podlagi prve pogodbe o zaposlitvi za
prvo delovno mesto in vložiti novo prijavo v obvezna socialna zavarovanja in vpisati nov
seštevek ur.
Delovni/zavarovalni čas zavarovanca je čas, s katerim zavarovanec dela oziroma za katerega je
zavarovan, in je lahko enak polnemu delovnemu času ali delovnemu času, ki je krajši od
polnega delovnega časa. Pri istem delodajalcu imajo lahko skupine delovnih mest ali posamezni
zavarovanci različen polni delovni čas. Za zavarovance, ki delajo ali so upravičeni do
zavarovanja za krajši delovni čas od polnega, po zakonu pa se jim ta čas ne šteje kot polni
delovni čas, je treba vpisati dejansko število ur dela oz. zavarovanja na teden.
Za zavarovance, ki delajo s krajšim delovnim časom in se jim po posebnih predpisih krajši
delovni čas šteje kot polni, je treba vpisati število ur polnega delovnega/zavarovalnega časa.
Pri delovnem času zavarovanca se loči polni in možni delovni čas. Polni delovni čas zavezanca
je enak polnemu delovnemu času pri zavarovancih iz delovnega razmerja, kot je opredeljen v
Zakonu o delovnih razmerjih. Le-ta znaša od 36 do 40 ur na teden. Možni delovni čas traja od
1 – 40 ur na teden. Izjema so javna dela, kjer polni delovni čas znaša 40 ur na teden, možni
delovni čas zavarovanca pa od 20 do 40 ur na teden.
ZPIZ-2 301 ureja sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, sistem
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sistem prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja.
Zavarovanec, ki je po prednostni zavarovalni podlagi zavarovan za manj kot polni delovni čas,
se mora do polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa zavarovati na podlag določb, ki
urejajo zavarovanje drugih zavarovalnih podlag 302 . Z novim ZPIZ-2 je namreč določena
obvezna kombinacija zavarovalnih podlag do skupno polnega delovnega časa 303. Uvedena je
tudi univerzalnost obveznih kombinacij: zavarovanje na podlagi katere koli neprednostne
zavarovalne podlage do polnega delovnega/zavarovalnega časa je obvezno v vseh primerih, ko
zavarovanje po prednostni zavarovalni podlagi v skladu s ZPIZ-2 ali z drugimi zakoni, ni
vzpostavljeno s polnim delovni /zavarovalnim časom.
Najpogostejše obvezne kombinacije zavarovalnih podlag nastanejo v primerih delovnega
razmerja s krajšim delovnim časom po 65. členu ZDR-1 in sočasnega opravljanja samostojne
pridobitne ali druge dovoljene dejavnosti.
Na podlagi določil ZPIZ-2304 se lahko oseba v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom
prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje, vendar le za razliko do polnega delovnega časa.
Oseba, ki se prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje za razliko do polnega delovnega oz.
zavarovalnega časa, lahko vloži prijavo v zavarovanje za razliko do polnega delovnega časa in
pridobi lastnost zavarovanca od dneva začetka dela z delovnim razmerjem s krajšim delovnim
časom, vendar največ za dve leti nazaj od dneva vložitve prijave.
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V skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZPIZ-2 se lahko zaposleni s krajšim delovnim časom
(in ki so obvezno zavarovani kot osebe, ki so v delovnem razmerju za krajši delovni čas)
prostovoljno zavarujejo do polnega delovnega časa. Če se zaposleni s krajšim delovnim časom
prostovoljno zavaruje za razliko do polnega delovnega časa, se mu s tem šteje zavarovalna doba
v polnem trajanju. Če se zaposleni s krajšim delovnim časom prostovoljno ne vključi v obvezno
zavarovanje, bi zgolj na podlagi delovnega razmerja s krajšim delovnim časom v obdobju
zaposlitve s krajšim delovnim časom lahko dopolnil le sorazmerni del zavarovalne dobe.
2.8.5 Pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti
Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti lahko pridobi brezposelna oseba, ki je bila pred
nastankom brezposelnosti zavarovanja najmanj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih305.
Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečna mesečna plača zavarovanca, prejeta v
obdobju osmih mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti. Zavarovancu, ki je v obdobju
iz prvega odstavka tega člena delal krajši delovni čas v skladu s predpisi o zdravstvenem
zavarovanju, pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali zavarovanju za starševski dopust,
se v osnovo za odmero denarnega nadomestila upošteva prejeta plača, preračunana na polni
delovni čas306.
Če delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi delavcu s krajšim delovnim časom, ki ima
sklenjeno klasično part-time pogodbo, bo delavec prejel nadomestilo po svoji dejanski plači
pred nastankom brezposelnosti. Če pa gre za delavca, ki je dobil odpoved in je imel sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom v posebnih primerih, pa bo prejel nadomestilo,
upoštevajoč prejeto plačo, preračunano na polni delovni čas.
Za brezposelno osebo po ZUTD307 se šteje iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, prijavljen
na zavodu, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma primerno
zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve ter ni v
delovnem razmerju.
V primeru, da delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in mu
ponudi novo zaposlitev za krajši delovni čas, delavec pa tako pogodbo sprejme, ali se pogodbeni
stranki dogovorita za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas na podlagi 49.
člena ZDR-1, delavec ne more uveljavljati pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti, saj
ostane v delovnem razmerju (četudi samo za krajši delovni čas), zato se ne šteje za brezposelno
osebo. Delavec npr. podpiše novo pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v trajanju 15 ur.
Za 25 ur – do polnega delovnega časa, delavec ne bo mogel uveljavljati pravic in naslova
brezposelnosti, saj ob uveljavitvi pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti ni
brezposelna oseba (zaposlen ostane za krajši delovni čas).
Taka ureditev je zaradi definicije brezposelne osebe zelo toga in v praksi številni zaposleni za
polni delovni čas, ki podpišejo novo pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ostanejo brez
vseh pravic iz naslova brezposelnosti. Delavci so dejansko, če hočejo uveljaviti pravico iz
1. odst. 59. člena Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), Uradni list RS, št. 80/2010, 40/2012 - ZUJF, 21/2013,
63/2013, 63/2013 - ZIUPTDSV, 100/2013, 32/2014 - ZPDZC-1, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 47/2015 - ZZSDT,
90/2015 – ZIUPTD.
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naslova brezposelnosti, odvisni od razumevanja delodajalca, da postopa v primeru, ko več ne
potrebuje delavca za polni delovni čas, temveč le za krajši delovni čas, tako, da najprej delavcu
odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Nato je delavec vsaj en dan brezposelna
oseba in že tisti dan uveljavi pravico iz zavarovanja za primer brezposelnosti; naslednji dan pa
mu ponudi v podpis novo pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas in ga prijavi v zavarovanja
za krajši delovni čas. Samo tako bo imel delavec za krajši delovni čas plačo, za preostali čas,
do polnega, pa pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.
Po podatkih, ki jih zaznava Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, se pogosto dogaja, da
delodajalci vložijo spremembo zavarovanja za delavca, ki je bil zaposlen za polni delovni čas,
iz 40 ur, na 1 uro, torej na najmanjši možen krajši delovni čas. Zavod za zdravstveno
zavarovanje nima pristojnosti, da bi presojal zakonitost takih ravnanj delodajalca.
K vlogi za spremembo zavarovanja delodajalci priložijo anekse, da se spreminja delovni čas iz
polnega v delovni čas z 1. uro dela.
Prva kršitev delodajalca je po zakonu v tem, da bi moral v primeru spremembe delovnega časa
iz polnega v krajši delovni čas skleniti z delavcem novo pogodbo o zaposlitvi308.
Druga kršitev je v tem, da mora v primeru, če pride do spremembe obsega dela na strani
delodajalca (kar je v večini primerov), delodajalec v celoti redno odpovedati pogodbo o
zaposlitvi iz poslovnega razloga, da lahko delavec uveljavlja pravice iz naslova brezposelnosti.
Šele po uveljavitvi pravice iz naslova brezposelnosti se lahko sklene nova pogodba o zaposlitvi
za krajši delovni čas, če dejansko obstaja potreba - samo po eni uri zaposlitve. Delavec si bo,
verjetno, raje iskal zaposlitev za večji obseg dela pri drugem delodajalcu.
Razlog za ravnanja delodajalcev pa je žal v tem, da se izognejo plačilu davkov in prispevkov iz
naslova delovnega razmerja, saj delavci še dalje delajo (nezakonito) polni delovni čas.
Delodajalci torej prikrivajo pravo naravo delovnega razmerja.
Na opisana ravnanja bi Zavod za zaposlovanje RS moral opozoriti Inšpektorat RS, ki ima
pristojnosti preverjati dejanski obseg dela delavca in zakonitost ravnanja delodajalca glede
sklenitve aneksa in prijave v zavarovanja (samo) za 1 uro.

2.9 Avstrijska pravna ureditev
2.9.1 Splošno o delovnem času
Avstrijo kot državo članico EU zavezuje vsa zakonodaja EU, tudi glede zaposlitve za krajši
delovni čas – tako kot Slovenijo. Posledično so tudi avstrijske delovnopravne norme podvržene
presoji skladnosti s pravom EU.
V letu 2014 je bila v Avstriji visoka stopnja delovne aktivnosti309. Število zaposlitev s krajšim
delovnim časom v Avstriji predstavlja visok odstotek v primerjavi z ostalimi članicami EU. Ta
odstotek je tudi višji od zaposlitev s krajšim delovnim časom v Sloveniji.

V skladu z drugim odst. 49. člena ZDR-1, v povezavi s šesto alinejo prvega odst. 31. člena ZDR-1.
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Definicijo delovnega časa 310 določa prvi odstavek §2. Zakona o delovnem času 311 , v
nadaljevanju AZG. Delovni čas je čas od začetka do konca dela, brez premorov. Dnevni delovni
čas je delovni čas v okviru neprekinjenega obdobja 24 ur, pri tedenskem delovnem času gre za
delovni čas od ponedeljka do vključno nedelje. Poleg premorov se v delovni čas ne šteje čas za
pot, ki jo delavec porabi za prihod in odhod z dela. V delovni čas se šteje čas potovanja od
sedeža podjetja do druge lokacije istega podjetja in čas izvedbe kontrole del in tudi službenih
potovanj312.
Normalni (v Sloveniji imenovan polni delovni čas) dnevni delovni čas ne sme biti daljši od 8
ur dnevno, tedenski pa ne daljši od 40 ur, razen v z zakonom določenih primerih313. Medtem
ko je normalni delovni čas z zakonom določen v enakem trajanju enako kot v ZDR-1, v Avstriji
številne kolektivne pogodbe predvidevajo skrajšan polni delovni čas, ki znaša 38,5 ure tedensko
(pri nas kolektivne pogodbe kot polni delovni čas določajo v enakem trajanju, kot je določen z
zakonom, to je 40 ur).
Avstrijsko delovno pravo, enako kot je ureditev razporeditve delovnega časa pri nas, dovoljuje,
da se delovni čas razporedi tudi npr. na štiri dni na teden, po 10 ur dnevno314.
Pravica do odmora pripada delavcem v Avstriji šele po šestih urah dela315 (pri nas po štirih), ko
delavcem pripade polurni odmor, ki pa za razliko od naše ureditve v Avstriji ni plačan oziroma
se ne všteva v delovni čas.
Zakon določa316 11- urni počitek med zaporednima delovnima dnevoma. Kolektivne pogodbe
lahko skrajšajo ta počitek na 8 ur. Tedenski počitek v Avstriji je določen v trajanju 36 ur kot
čas počitka za konec tedna317.
Tudi glede dopusta avstrijska zakonodaja določa večje število dni dopusta (za šest dni dela na
teden 30 dni, za pet dni dela na teden 25 dni; pri nas 24 oziroma 20 dni).
AZG določa nadurno delo318 kot delo, za katero gre takrat, če je presežen normalni tedenski
delovni čas oziroma dnevni normalni delovni čas, kot je podrobno določeno v zakonu.
Za presežke ur, ki se v okviru preračunskih obdobij ali dogovora o drsečem delovnem času
prenesejo v naslednje obdobje, ne velja, da gre za nadure. V kakšnem obsegu sme delojemalec
opravljati nadure, določa AZG 319 , vendar je definicija zelo komplicirana in podrobna 320 ;
praviloma je dovoljeno delati največ 10 ur dnevno in največ 50 ur tedensko (tudi s predvidenimi
izjemami). V povprečju pa je dovoljeno (skladno s 6. členom Direktive 2003/88/ES o določenih
vidikih organizacije delovnega časa) delati le 48 ur tedensko.
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Za nadurno delo pripada delavcu 321 dodatek k plači v višini 50% ali pa se v skladu z
nadomestilom delavcu prizna izravnava časa. Osnovo za obračun dodatkov predstavlja
dogovorjena urna postavka, pri nihajočih prejemkih povprečje zadnjih 13 tednov, pri čemer je
s kolektivno pogodbo mogoče sprejeti dogovore, ki odstopajo od zakonske ureditve.
O obsegu delovnega časa se morata delavec in delodajalec dogovoriti 322, če ga ne določajo
kolektivne pogodbe oziroma drugi avtonomne kolektivne norme323.
Delodajalec lahko 324 odstopa od tega dogovora, če je to potrebno iz objektivnih razlogov,
povezanih z vrsto del, vendar mora dva tedna prej o tem obvestiti delavca in ne sme nasprotovati
interesom delavcev. Delodajalec lahko odstopi od dogovora o razporeditvi delovnega časa, če
je to v nepredvidljivih primerih potrebno za preprečevanje nesorazmerne ekonomske škode in
drugi ukrepi niso dopustni.
S kolektivno pogodbo (oz. če je ta pravica prenesena na raven obrata kot možnost avtonomnega
kolektivnega dogovarjanja) se lahko načeloma uvede tudi dnevni normalni delovni čas do deset
ur325. Zakon dopušča možnost, da se dnevni delovni čas za stalno podaljša na devet ur, zato, da
bi se dosegel daljši prosti čas v povezavi s tedenskim počitkom (npr. deveturni normalni delovni
čas od ponedeljka do četrtka in štiriurni normalni delovni čas v petek dopoldne). Običajni
dnevni delovni čas v tem primeru ne sme biti daljši od devet ur326. Možno je določiti normalni
dnevni delovni čas v dolžini do deset ur v določenih preračunskih obdobjih; namenjen je
nadomeščanju premostitvenih dni v času praznikov327 ter v primerih štiridnevnega tedenskega
delovnika328 , ki se lahko določi z obratnim dogovorom.
Zakon omogoča 329 (ob upoštevanju drugih, z zakonom določenih pogojev) oblikovanje
preračunskih obdobij, ki pa v povprečju ne smejo presegati tedenskega normalnega delovnega
časa.
Če panožna kolektivna pogodba predvideva 52-tedensko preračunsko obdobje 330 , lahko v
tednih, ko gre za konice, normalni delovnik doseže 48 ur, dnevni delovni čas pa deset ur, ne da
bi šlo pri tem že za nadurno delo, če pri tem ne pride do prekoračitve povprečnega 40-urnega
tedenskega delovnika. Kolektivna pogodba ne sme dopuščati prenosa presežka delovnega časa
v naslednje preračunsko obdobje.
Normalni delovni čas je mogoče podaljšati na največ 60 ur 331 , če delovni čas redno in v
pomembnem obsegu sovpada s pripravljenostjo za delo. Pri tem gre za čas, v katerem mora biti
delojemalec delodajalcu na razpolago na določenem mestu, tudi če pri tem ne opravlja dela.

§10. AZG.
§ 19.c AZG.
323
skladno z drugo alinejo prvega odstavka 97. člena Zakona o delovni ustavi – ArbVG; Arbeitsverfassunggesetz
- Bundesgesetz vom 14. Dezember 1973 betreffend die Arbeitsverfassung (Arbeitsverfassungsgesetz - ArbVG) s
spremembami, zadnja sprememba BGBl. I Nr. 71/2013 (NR: GP XXIV RV 2193 AB 2226 S. 194. BR: AB 8934
S. 819.
324
v skladu z drugim odstavkom § 19c.AZG.
325
Prvi odstavek § 4 AZG.
326
Drugi odstavek § 4 AZG
327
Tretji odstavek § 4. AZG.
328
Osmi odstavek § 4. AZG.
329
Četrti do sedmi odstavek §4. AZG.
330
Šesti odstavek §4. AZG.
331
§5. AZG.
321
322

77

Pri tem je treba razlikovati med t.i. pripravljenostjo na poziv332, ko mora biti delojemalec le
dosegljiv za delodajalca, lokacijo, na kateri se nahaja, kako bo čas izkoristil, pa lahko
delojemalec v pretežni meri določi sam. Pripravljenost na poziv v nasprotju s pripravljenostjo
na delo, ne velja za delovni čas. Dogovori se lahko tudi, kot neplačljiva pripravljenost, v
primeru dvoma pa delavcu pripada primerno nadomestilo333.
Če je delojemalcu dana možnost posebnega počitka in je njegov delovni čas v pretežni meri
sestavljen iz pripravljenosti na delo, se lahko skladno s § 5a. AZG normalni delovni čas še
enkrat podaljša, če temu ne nasprotuje mnenje medicine dela. Z avtonomnimi kolektivnimi viri
je treba določiti pogoje, pod katerimi je podaljšanje normalnega dnevnega delovnega časa v
posameznih primerih dovoljeno podaljšati.
Zaposleni za krajši delovni čas, ki ne presežejo zakonsko določene maksimalne omejitve
normalnega delovnega časa, in ki jim ne pripada dodatek za nadure, imajo pod določenimi
pogoji pravico do dodatka za delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom, v višini 25 %.
Obračun je enak obračunu nadur; mogoče je tudi nadomestilo z izravnavo časa (ob upoštevanju
25 % izravnave časa).Nekatere kolektivne pogodbe predvidevajo poseben dodatek v določenih
primerih dodatnega dela.
Pogoj za delodajalčevo odreditev nadur je po eni strani ta, da gre za obveznost za delo prek
normalnega delovnega časa. Ta lahko izhaja neposredno iz pravilnika (pri čemer AZG ne more
služiti za osnovo, ker so v njem navedeni le pogoji za dopustnost nadurnega dela), iz kolektivne
pogodbe, dogovora o obratovanju ali (in to praviloma) iz posameznih pogodb o zaposlitvi.
Izjemoma je delojemalec v okviru lojalnosti dolžan opravljati nadure oz. dodatno delo. Četudi
je delojemalec zavezan k opravljanju nadur oziroma dela nad dogovorjenim normalnim
delovnim časom, delo ne sme nasprotovati pomembnim interesom delojemalca334, zato je treba
v takih primerih pretehtati interese.
2.9.2 Krajši delovni čas
V Avstriji je s 01.01.2008 začela veljati novela AZG, ki je prinesla bistvene spremembe v zvezi
s krajšim delovnim časom. Ureditev je skladna z DIREKTIVO SVETA 97/81/ES z dne 15.
decembra 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med
UNICE, CEEP in ETUC, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 98/23/ES z dne 7. aprila
1998, ki zavezuje tudi Slovenijo.
Za krajši delovni čas se v Avstriji uporablja celotno individualno in kolektivno delovno pravo.
Sem spadata tudi Zakon o delovnem času (AZG) in Zakon o dela prostih dnevih (ARG).
Tako kot pri nas, ko imamo urejen krajši delovni čas – part-time v členih 65. in 66. ZDR-1,
imajo v Avstriji edino posebno določilo za delo s krajšim delovnim časom v AZG, § 19d. AZG
- Teilzeitarbeit.
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Poleg tega posebni zakoni določajo, tako kot pri nas, posebne oblike dela s krajšim delovnim
časom, to so: starševski krajši delovni čas 335 , krajši delovni čas zaradi starosti 336 , med
izobraževanjem337, med nego338 ali hospitalizacijo339.
Za krajši delovni čas so bistvena določila o tem, da se mora dogovoriti v pisni obliki.
Enako kot v Sloveniji za krajši delovni čas tudi v avstrijski pravni ureditvi veljata kot temeljni
načelo sorazmernosti pri uveljavljanju pravic in prepovedi diskriminacije, v skladu z Direktivo
97/81/ES.
§ 19d. AZG izrecno določa pogoje za opravljanje dela nad dogovorjenim krajšim delovnim
časom in za plačilo (Mehrarbeit). Take ureditve ZDR-1 nima.
V Avstriji so pravne podlage glede diskriminacije določene v Gleichbehandlungsgesetz (Zakon
o enakem obravnavanju) – GlBG340 ter Arbeitszeitgesetz (Zakon o delovnem času) – AZG341.
GlBG342 določa, da je prepovedana vsaka neposredna ali posredna diskriminacija na podlagi
spola, zlasti pri sklepanju delovnega razmerja, določanju plačila in drugih delovnih pogojev.
Pri diskriminaciji na področju določitve plačila ima delavec pravico, da mu delodajalec plača
razliko343.
AZG344 normira strogo prepoved neenakopravnega obravnavanja zaposlenih za krajši delovni
čas: zaposleni za krajši delovni čas »zaradi krajšega delovnega časa v primerjavi z zaposlenimi
za polni delovni čas ne smejo biti prikrajšani, razen če obstajajo upravičeni razlogi za različno
obravnavanje«.
Pri delu s krajšim delovnim časom gre za delovno razmerje, kot vsako drugo, pri katerem je
zgolj dogovorjeni obseg delovnega časa (in s tem praviloma tudi od delovnega časa odvisno
plačilo), sorazmerno krajši. Vsa določila AZG (npr. v zvezi s plačilom, kot so minimalna plača,
dodatki, napredovanja, nagrade, posebna izplačila, razporeditev delovnega časa in omejitve
maksimalnega delovnega časa, dopust, nadaljnje izplačevanje plače v primeru delovnih
omejitev in bolezni, zaščita delavcev, dolžnost oskrbovanja in varovanja, prenehanje pogodbe
o zaposlitvi, zaščita pred odpovedjo, odpravnina itn.) vključno z vsemi temeljnimi načeli po
kolektivni pogodbi, se uporabljajo tudi za zaposlene s krajšim delovnim časom. Zaposleni za
krajši delovni čas v primerjavi z zaposlenimi za polni delovni čas vsekakor ne smejo biti
(neobjektivno) prikrajšani. Delodajalec mora dokazati, da obstajajo stvarni razlogi, ki bi lahko
opravičili diskriminacijo – dokazno breme je na strani delodajalca. Procesno je to pogojeno tudi
z ustrezno konkretno utemeljitvijo. Favoriziranje zaposlenih za krajši delovni čas bi lahko
predstavljajo posredno diskriminacijo po spolu (če bi bili s tem v skrajnem primeru
zapostavljeni moški), po pravici do enake obravnave ali drugih prepovedih diskriminacije.
Nestvarna diskriminacija zaposlenih za polni delovni čas praviloma z vidika nižjega plačila in
335
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v razmerju s tipično daljšim časom odsotnosti zaposlenih s krajšim delovnim časom ne
obstaja345.
Za delo s krajšim delovnim časom gre346, ko je dogovorjeni tedenski delovni čas v povprečju
krajši od polnega delovnega časa, ki ga določa zakon, ali od določenega krajšega normalnega
delovnega časa v avtonomnih kolektivnih virih. S kolektivnimi dogovori se lahko določi
delovni čas, ki je krajši od normalnega delovnega časa, za posamezne zaposlene. Če se ta
delovni čas, ki je krajši od polnega delovnega časa, dogovori za uslužbence s posameznimi
pogodbami, potem to ni zaposlitev za krajši delovni čas347.
O trajanju in razporeditvah delovnega časa ter njihovih spremembah je potreben dogovor, če
jih ne določajo kolektivni dogovori. O spremembah obsega rednega delovnega časa se lahko
dogovorijo le v pisni obliki348.
O neenakomerni razporeditvi delovnega časa po posameznih dneh in tednih se lahko dogovori
vnaprej 349 . To določilo je pomembno zaradi dodatka za Mehrarbeit 350 , torej za delo nad
dogovorjenim krajšim delovnim časom. Dokler ostaja neenakomerno porazdeljeni delovni čas
v mejah vnaprej dogovorjenih omejitev, že po definiciji ne gre za delo nad dogovorjenim
krajšim delovnim časom, zato posledično ne nastane niti pravica do dodatka za delo nad
dogovorjenim krajšim delovnim časom. Iz tega tudi nedvoumno izhaja, da neenakomerno
porazdeljen delovni čas lahko vodi tudi do dodatka za delo nad dogovorjenim krajšim delovnim
časom, če tak delovnik ni vnaprej dogovorjen.
Izrecno zakonsko določilo, da je treba spremembe o obsegu rednega delovnega časa opredeliti
v pisni obliki, pomeni spremembe AZG, zato, da bi se olajšalo dokazovanje upravičenosti do
dodatka za delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom.
Delavci, zaposleni s krajšim delovnim časom, niso dolžni delati preko dogovorjenega
delovnega časa, razen če351:
1. to določajo zakon, kolektivna pogodba ali pogodba o zaposlitvi,
2. gre za povečan obseg ali dodatno delo zaradi izvedbe pripravljalnih ali zaključnih del352 in
3. interesi delavca, ki jih je treba upoštevati, ne nasprotujejo temu delu nad dogovorjenim
krajšim delovnim časom.
Za delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom delavcu353 pripada dodatek v višini 25 %354.
Dodatek za delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom delavcu ne pripada355, če
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1. delavec v enem četrtletju ali v drugem določenem časovnem obdobju treh mesecev, v
katerem opravi delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom, ure kompenzira s časovno
izravnavo ur v razmerju 1:1;
2. pri drsečem delovnem času ne pride do preseganja dogovorjenega delovnega časa v drsečem
obdobju.
Če kolektivna pogodba za zaposlene za polni delovni čas predvideva tedenski delovnik, ki je
krajši od 40 ur, in se za razliko med delovnim časom po kolektivni pogodbi in normalnim
polnim delovnim časom po zakonu ne določi dodatka ali se določi nižji dodatek, se za
opravljene ure nad dogovorjenim krajšim delovnim časom ne plača dodatka ali pa delavcu
pripada nižji dodatek356. Če namreč za zaposlene za polni delovni čas, katerih tedenski delavnik
je daljši od zakonsko ali s kolektivno pogodbo določenega normalnega delovnega časa 40 ur,
ni dodatka ali je predviden nižji dodatek za delo nad dogovorjenim delovnim časom, naj bi ta
v enakem obsegu veljal tudi za zaposlene za krajši delovni čas. Zaposleni za polni delovni čas
bi bili v neenakopravnem položaju, če za delo nad dogovorjenim polnim delovnim časom ne bi
prejeli dodatka, zaposleni za krajši delovni čas pa bi dodatek prejeli. Če torej kolektivna
pogodba npr. določa normalni delovni čas 38 ur in za 39. in 40. tedensko uro ne predvideva
dodatka, potem do dodatka za 21. in 22. tedensko uro niso upravičeni niti zaposleni, ki so se
dogovorili o delovnem času 20 ur tedensko.
Če so poleg dodatka za delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom po zakonu ali s
kolektivno pogodbo predvideni drugi dodatki, pripada delavcu le najvišji dodatek 357 . To
določilo izključuje kumulacijo dodatkov za časovno isto dodatno opravljeno delo, kot npr.
razmerje med dodatkom za opravljene ure nad dogovorjenim krajšim delovnim časom in
dodatkom za nadure, če z delom nad dogovorjenim krajšim delovnim presežemo tudi zakonsko
omejen polni delovni čas in razmerje med zakonskim in morebitnim drugim dodatkom po
kolektivni pogodbi. V takšnih primerih se izplača le najvišji dodatek.
Dodatek za delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom je treba upoštevati pri odmeri
časovne izravnave ali ga izplačati posebej358.
S kolektivnimi pogodbami se lahko določita nižji dodatek, kot je določen z zakonom, kot tudi
podaljšanje preračunskih obdobij359.
Če so v kolektivnih pogodbah o zaposlitvi določene zahteve o obsegu delovnega časa, je treba
pri zaposlenih za krajši delovni čas upoštevati redno opravljene ure nad dogovorjenim krajšim
delovnim časom, zlasti pri odmeri posebnih izplačil.
Zaposleni s krajšim delovnim časom se, v primerjavi z zaposlenimi s polnim delovnim časom,
ne smejo obravnavati manj ugodno, razen če različno obravnavanje upravičujejo objektivni
razlogi. Prostovoljne socialne prispevke je treba zagotoviti najmanj v razmerju, ki ustreza
razmerju rednega delovnega časa in zakonskega ali dogovorjenega polnega delovnega časa po
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kolektivni pogodbi. V primeru spora mora delodajalec dokazati, da delavec ni bil diskriminiran
zaradi krajšega delovnega časa360.
S kolektivno pogodbo se lahko določi, kakšno časovno obdobje se uporabi za obračun redno
opravljenih ur v okviru dela nad dogovorjenim krajšim delovnim časom in za obračun socialnih
prispevkov361 .
Za zaposlene s krajšim delovnim časom veljajo iste zakonske omejitve glede razporeditve
delovnega časa kot za zaposlene za polni delovni čas. Maksimalne omejitve zakonsko
dovoljenega polnega delovnega časa tako veljajo tudi za njih.
Posebnosti izrecnega določila AZG o delu s krajšim delovnim časom so v tem, da ureja po eni
strani delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom kot posebno obliko delovnega časa med
pogodbeno dogovorjenim krajšim delovnim časom in pravim nadurnim delom (delavec dela
torej nad 40 ur, nadura je 41. ura in vse nadaljnje) ter po drugi strani posebno prepoved
neenakopravne obravnave krajšega delovnega časa.
Dogovor o delu s krajšim delovnim časom za vajence zaradi izobraževanja ni dopusten. Iz
področja uporabe navedenih določil Zakona o delovnem času, ki se nanašajo na krajši delovni
čas, so izvzeti, kot je to običajno v AZG, vodilni delavci362 .
Skladno z zakonsko definicijo se zaposlitev s krajšim delovnim časom opredeljuje glede na
povprečen obseg dogovorjenega tedenskega delovnega časa, ni pa vprašanje, ali gre za krajši
delovni čas, odvisno od razporeditve dogovorjenega krajšega delovnega časa.
Sama razporeditev krajšega delovnega časa za opredelitev dela s krajšim delovnim časom torej
ni bistvena, je pa razporeditev krajšega delovnega časa bistvena za opredelitev dela nad
dogovorjenim krajšim delovnim časom in zato praviloma tudi za vprašanje, kdaj je to delo
upravičeno. Tako se lahko tudi s pogodbo o zaposlitvi stranki dogovorita, da se v posameznih
tednih izvaja tudi polni delovni čas (enako kot pri zaposlenih za polni delovni čas), ki pa v celoti
v poprečju ne dosega normalnega delovnega časa in je povprečni obseg delovnega časa krajši
od normalnega delovnega časa. Tudi v tem primeru gre za krajši delovni čas, kar pomeni, da ne
gre za pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom le v primeru, če bi zaposlen vse tedne
delal le krajši delovni čas363.
V okviru splošnih omejitev razporeditve, kakršne veljajo tudi za zaposlene za polni delovni čas,
in s tem do polnega dnevnega in tedenskega delovnika za zaposlene za polni delovni čas, je
mogoč preračun delovnega časa v razmerju 1:1 (praviloma tudi brez izplačila dodatka). Ker pa
posebna določila za dodatke za delo preko dogovorjenega krajšega delovnega časa omejujejo
samodejno časovno izravnavo v razmerju 1:1 na tri mesece, je avstrijsko Vrhovno sodišče
(OGH) uveljavilo prakso, da upošteva to trimesečno omejitev pri dodatkih za delo preko
dogovorjenega krajšega delovnega časa tudi za posamezne pogodbene dogovore o
preračunavanju, razen pri drsečem delovnem času z daljšimi obdobji drsečega časa ali pri
dogovorih o preračunavanju delne upokojitve364. Na podlagi te sodne prakse so tako preostanki
ur (plus saldi), ki obstajajo zgolj pri posameznih pogodbenih preračunih po izteku treh mesecev,
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predmet obveznosti izplačila dodatka za presežno delo, tudi če gre za običajni delovni čas,
skladno z razporeditvijo. Da za preračun pri zaposlenih za krajši delovni čas ni potrebno, da bi
bilo to dovoljeno samo na podlagi kolektivne pogodbe, je pa tudi – v skladu s to sodno prakso
smiselno, da gre za prave nadure s 50 % ali z višjim dodatkom šele, ko delovni čas preseže
omejitev delovnika v posameznih delovnih tednih, ki veljajo za zaposlene s polnim delovnim
časom.
Zakon ne pozna spodnje omejitve za krajši delovni čas, po sodni praksi Vrhovnega sodišča
Avstrije365 pa se omejitve zahtevajo v okviru povprečnih potreb pri pogodbah o zaposlitvi po
potrebi. Upoštevati je treba, da lahko neprestane in relativno nesorazmerne ure, ki se opravijo
nad dogovorjenim krajšim delovnim časom, predstavljajo izigravanje, torej indic za izigravanje
zapovedi, da se zaradi neobstoja pravnih podlag dogovori obseg zaposlitve za krajši delovni
čas, ki ustreza povprečnim potrebam delodajalca.
»Določbo 4 Okvirnega sporazuma, ki je priložen k Direktivi 97/81 in člena 2(1) in 5(1)
Direktive 76/207366 je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo določbi, kakršna je člen 3 AZG,
ki določa maksimalno trajanje delovnega časa načeloma na 40 ur tedensko in 8 ur dnevno in ki
torej ureja tudi maksimalno trajanje delovnega časa in njegovo razporeditev za delavce,
zaposlene s polnim delovnim časom, ter delavce, zaposlene s krajšim delovnim časom. Ta
določila je treba tudi razlagati tako, da v primeru, ko vse pogodbe o zaposlitvi drugih delavcev
v podjetju določajo trajanje tedenskega delovnega časa in njegovo razporeditev, ne nasprotujejo
sklenitvi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom v istem podjetju, kot je v postopku v
glavni stvari, s katero trajanje tedenskega delovnega časa in njegova razporeditev nista
določena, temveč sta odvisna od količine dela, ki ga je treba opraviti. Določita se od primera
do primera, pri čemer imajo ti delavcu izbiro, da navedeno delo sprejmejo ali zavrnejo. Za
takega delavca velja tudi Okvirni sporazum, ki je priloga k Direktivi Sveta 97/81/ES, če je
sklenil pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje, ki ju opredeljujejo veljavni zakoni,
kolektivne pogodbe ali praksa v posamični državi članici, če gre za delavca, ki običajno opravi
manj delovni ur; izračunano tedensko ali na podlagi enoletnega povprečja, od primerljivega
delavca, zaposlenega s polnim delovnim časom, v smislu 3(2) navedenega sporazuma, če
država članica v skladu z določbo 2(2) Okvirnega sporazuma delavcev, ki občasno delajo s
krajšim delovnim časom iz določb tega sporazuma, ni v celoti ali delno izključila. Delavka je s
tožbo zahtevala, da ji delodajalec izplača razliko med zneskom, ki ji je bil dolgovan za
maksimalni delovni čas, ki bi se lahko zahteval od nje, in zneskom, ki ji je bil dolgovan za
delovni čas, ko je dejansko delala; osnova za njeno plačilo je bila po njenih zatrjevanjih
maksimalni mesečni delovni čas za vsak mesec, ko je delala.«367.
Sodišče EU je presojalo, ali določila pravnega reda EU nasprotujejo določilom avstrijskega
AZG, §3. Delavka in delodajalec sta sklenila pogodbo o zaposlitvi v obliki »okvirne pogodbe
o zaposlitvi po potrebi«, na podlagi katere sta trajanje delovnega časa in njegova razporeditev
Sodba avstrijskega Vrhovnega sodišča, 9 ObA 153/13k, LE-AS 30.3.1., Nr. 12.
Direktiva Sveta 76/207/EGS z dne 9. februarja 1976 o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in
žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev, Uradni
list L št. 39 z dne 14. 2. 1976, str. 40, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/73/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembi Direktive Sveta 76/207/EGS o izvrševanju načela
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določena od primera do primera na podlagi sporazuma med strankama v pogodbi o zaposlitvi.
Delodajalec je delavko zaprosil za storitve glede na količino dela, ki ga je bilo treba opraviti,
delavka pa je lahko vedno brez utemeljitve zavrnila ponujene naloge. Delodajalec je predvidel
možnost, da delavka dela približno tri dni tedensko in dve soboti mesečno, določeno je bilo
plačilo na uro, povišano za morebitno provizijo od prodaje. Stalni prihodki delavki niso bili
zagotovljeni, obe stranki pa sta se izrecno odpovedali opredelitvi fiksne količine dela. Delavka
je opravljala delo neredno, plačilo se je iz meseca v mesec spreminjalo, delavka je večkrat tudi
izjavila, da na določene dni ne more oziroma ne želi delati. Po sklenitvi pogodbe je prišlo iz
razlogov pri delodajalcu do spremembe obsega dela, tako da je delavka v določenem obdobju
delala manj, kot je bilo okvirno predvideno (tri dni na teden in dve soboti na mesec).
Da bi se izognili delu po potrebi in za omejitev presežnega dela, za katerega delavcu pripadajo
dodatki, mora dogovor o delovnem času obsegati določeno število ur, ki jih mora delavec
opraviti tedensko, v smislu pojma o krajšem delovnem času (minimalno) povprečno število
delovnih ur na teden. Vsebinsko gre pri tem izključno za pogodbeni normalni delovni čas. O
obsegu morebitnih presežnih ur se zato ni treba dogovoriti, s tega vidika – spričo v drugi točki
tretjega odstavka §19d. AZG jasnih omejitev objektivnosti in višjih plačil – zadošča osnovni
dogovor, da se opravlja tudi presežno delo.
Na podlagi Sodbe sodišča EU C-313/02 je avstrijsko Vrhovno sodišče Avstrije (OGH)
odločalo 368 v postopku, v katerem je bistvenega pomena razlaga določb AZG o tem, ali je
sklenitev pogodbe o zaposlitvi, kot je v primeru delavke Wippel, nezakonita, podalo odgovor
na vprašanje, ali je delo po potrebi369 zakonito.
Določila §19c. in 19d. Zakona o delovnem času (v nadaljevanju: AZG) na vsak način zahtevajo,
da se določita obseg in razporeditev delovnega časa. Po četrti točki drugega odstavka §19d.
AZG je treba v primeru, ko želi delodajalec izkoristiti pravico do spremembe obsega in
razporeditve delovnega časa, sprejeti izrecni dogovor 370 . Dopustnost sprememb se potem
določa po pogojih drugega odstavka §19c. AZG. Sprememba obsega krajšega delovnega časa,
o kateri se je prav tako treba dogovoriti, je dopustna le v smislu »presežnega« dela, je pa poleg
enostranske pravice delodajalca treba pri spremembi obsega upoštevati ostale pogoje tretjega
odstavka §19c. AZG. Možnost enostranske pravice delodajalca v primeru krajšega delovnega
časa ni predvidena.
»Delovne konice«, ki jih ni mogoče načrtovati, se lahko pri zaposlenih za polni delovni čas
krijejo z »nadurami«, z dodatkom za nadure, pri zaposlenih za krajši delovni čas pa s
»presežnim delom«, ki v okviru normalnega delovnega časa ni predmet dodatkov371 .
Za sklenitev pogodb o zaposlitvi za določen čas z le krajšo veljavnostjo, pri katerih se lahko,
glede na njihovo naravo, ob vsaki sklenitvi pogodbe dogovori tudi o novem obsegu in
razporeditvi delovnega časa, je treba izhajati iz tega, da stalna sodna praksa ne dovoljuje
zaporednega podaljševanja zaposlitve s pogodbami za določen čas (verižna delovna razmerja)

Sodba Avstrijskega vrhovnega sodišča, OGH, 8 ObA116/04y LE-AS 11.9.3 Nr.2.
Arbeit nach Bedarf.
370
Sodba avstrijskega Vrhovnega osdišča OGH 19. 8. 1998, 9 ObA 187/98k.
371
Stroškovna ugodnost različic prilagajanja pri okrepljenem angažiranju zaposlenih za krajši delovni čas Kandera
Prožen delovni čas, 284 f - vgl zum Kostenvorteil durch die Flexibilisierungsvarianten des verstärkten Einsatzes
von Teilzeitbeschäftigten Kandera Arbeitszeitflexibilisierung.
368
369

84

in da je treba v takem primeru zaradi pomanjkanja stvarnih razlogov za omejevanje zaposlitve
izhajati z zaposlitve za nedoločen čas.
Že pred sprejetjem zakonskih določil §19c. in 19d. AZG so bili določeni fleksibilni modeli
zaposlovanja za krajši delovni čas zavrnjeni kot nesprejemljivi, saj so v nasprotju z običaji, ker
ekonomsko tveganje – zlasti na podlagi tega, ali ima delodajalec zadostne količine naročil –
prenašajo na delojemalce. Tudi predlog zakonskega gradiva novele BGBl I 1997/46 izhaja iz
tega, da je treba delo na poziv372 in delo glede na naročila373 preprečevati. Če gre za dogovor o
delovnem času glede na kapacitete, določi položaj z obsegom določenega delovnega časa
delodajalec enostransko, in sicer v določenih okvirih. Pri delu na poziv ni dogovora o
določenem osnovnem obsegu delovnih ur, ki jih mora podjetnik plačati v vsakem primeru;
delavec se s pogodbo o zaposlitvi nasprotno obvezuje, da bo v določenem časovnem obdobju
delal glede na potrebe delodajalca, pri čemer se pripravljenost na delo v času potencialne
angažiranosti ne plača posebej. Od obeh oblik se obravnavani primer razlikuje glede na
možnost delojemalca, da po lastni potrebi zavrne ponudbe za zaposlitev. Glede na izbrano
pogodbeno klavzulo o zaposlitvi po obojestranskem načelu potreba-soglasje, se nahaja v neke
vrste stalnem pogajanju o obsegu in razporeditvi delovnega časa.
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3. KRAJŠI DELOVNI ČAS V POSEBNIH PRIMERIH ZARADI
STARŠEVSTVA
3.1 Pravni viri
3.1.1 Mednarodno pravna ureditev
Leta 1981 je mednarodna organizacija dela sprejela Konvencijo o delavcih z družinskimi
obveznostmi, to je Konvencijo MOD št. 156 o enakih možnostih delavcev in delavk in
njihovem enakem obravnavanju (delavci z družinskimi obveznostmi).
Konvencija sodi na področje enakosti možnosti in obravnavanja. Izhaja iz usmeritve, da naj
moški in ženske nosijo enake odgovornosti v razmerju do svojih otrok in prevzamejo enak delež
v drugih družinskih obveznostih; posledično je treba zagotavljati posebno varstvo s ciljem
enakosti možnosti in obravnavanju na področju dela tako ženskam kot moškim z družinskimi
obveznostmi374. Konvencija je zelo splošna, od države zahteva sprejem vseh ustreznih ukrepov
in dosego cilja konvencije. Namen, cilj konvencije – enakost možnosti in obravnavanja delavk
ter delavcev z družinskimi obveznostmi je nesporen, težje vprašanje pa je, kako ta cilj doseči.
Mednarodni standardi, ki so pomembi za delo s krajšim delovnim časom v primeru starševstva
so Konvencija št. 100 o enakem nagrajevanju moških in žensk za enako delo, 1951,
Konvencija št. 111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih, 1958, Konvencija št. 168
o spodbujanju zaposlovanja in zaščiti pred brezposelnostjo, 1988 ter Priporočilo št. 165 o
enakih možnostih delavcev in delavk in njihovem obravnavanju (delavci z družinskimi
obveznostmi) in Priporočilo št. 169 o politiki zaposlovanja (dopolnilne določbe).
Pravice staršev v zvezi z delom ureja Direktiva Sveta 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o
izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES375.
Revidirani okvirni sporazum o starševskem dopustu, sklenjen med evropskimi medpanožnimi
socialnimi partnerji (BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC), 18. junija 2009, je
nadomestil njihov prejšnji sporazum z dne 14. decembra 1995 in podaljšuje individualno
pravico delavcev obeh spolov do starševskega dopusta s tri na štiri mesece ter uvaja številne
izboljšave in pojasnitve v zvezi z izvajanjem te pravice. Delavci so zaščiteni pred diskriminacijo
zaradi prošnje za starševski dopust ali njegove izrabe. Vrnitev na delovno mesto po dopustu je
olajšana zlasti z dodelitvijo pravice delavcem, da zahtevajo prožen delovni čas. Sporazum
prispeva k boljšemu usklajevanju poklicnega, zasebnega in družinskega življenja ter
spodbujanju enakosti spolov na trgu dela376.
Revidiran Okvirni sporazum o starševskem dopustu je priloga Direktive 2010/18/EU, z dne 08.
marca 2010. Iz Klavzule 1: Namen in področja uporabe, točka 3, izhaja, da države članice in
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/ali socialni partnerji iz področja uporabe in izvajanja tega sporazuma ne izključujejo delavcev,
pogodb o zaposlitvi ali delovnih razmerij samo zaradi razloga, ker so to delavci s krajšim
delovnim časom, delavci s pogodbami za določen čas ali osebe s pogodbo o zaposlitvi ali
delovnim razmerjem z agencijo za začasno delo. V revidiranem sporazumu ta določba, ki je
nova, izrecno obravnava tudi zaposlene s krajšim delovnim časom377.
V prvem odstavku preambule revidiranega sporazuma je navedeno: »Priloženi okvirni
sporazum predstavlja pobudo Unice, CEEP in ETUC, da se minimalni pogoji glede
starševskega dopusta in prostih delovnih ur v primeru višje sile določijo kot pomembni
dejavniki pri usklajevanju poklicnih in družinskih obveznosti in pri spodbujanju enakih
možnosti in enakega obravnavanja moških in žensk«.
Sporazum pomeni zavezo socialnih partnerjev, da se na podlagi minimalnih zahtev določijo
ukrepi, namenjeni spodbujanju enakih možnosti in enakega obravnavanja moških in žensk s
tem, da se jim omogoči čim boljše usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti.
Kot je razvidno iz prvega odstavka preambule in točk 4 in 5 splošnih ugotovitev okvirnega
sporazuma ter iz klavzule 1, točka 1, tega sporazuma, ta sporazum pomeni zavezo socialnih
partnerjev, da se na podlagi minimalnih zahtev določijo ukrepi, namenjeni temu, da se moškim
in ženskam omogoči usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti. Poleg tega je iz točke 6
splošnih ugotovitev navedenega okvirnega sporazuma razvidno, da bi morali ukrepi, ki se
nanašajo na usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, spodbujati uvedbo novih, prožnih
načinov organizacije dela in časa v državah članicah, ki so bolj prilagojeni spreminjajočim se
potrebam družbe, ob sočasnem upoštevanju potreb podjetij in delavcev. Okvirni sporazum torej
prispeva k socialnim temeljnim pravicam iz točke 16, Listine Skupnosti o temeljnih pravicah
delavcev o enakem obravnavanju moških in žensk, na katero napotuje ta okvirni sporazum,
zlasti v točki 4 splošnih ugotovitev, in ki so navedeni tudi v členu 151, prvi odstavek, PDEU,
to je k socialnim pravicam, ki so povezane z izboljšanjem življenjskih in delovnih razmer ter
z obstojem ustreznega socialnega varstva delavcev, kadar ti vzamejo starševski dopust ali
zaprosijo zanj. Okvirni sporazum osebam, ki so ravno postali starši, omogoča prekinitev
poklicne dejavnosti, da se posvetijo družinskim obveznostim, pri čemer imajo zagotovilo iz
klavzule 2, točka 5, sporazuma, da se bodo ob izteku dopusta lahko vrnili na svoje delovno
mesto. Osebe, ki so ravno postale starši, imajo v obdobju, ki ga svobodno določi vsaka država
članica ob upoštevanju minimalnega trajanja treh mesecev in v skladu s podrobnimi pravili, ki
so prepuščena presoji nacionalnih zakonodajalcev, možnost svojemu otroku dati pomoč, ki jo
potrebuje zaradi svoje starosti, in predvideti organizacijske ukrepe za družinsko življenje za
primer vrnitve v poklicno življenje378.
Okvirni sporazum o starševskem dopustu prispeva k temeljnim ciljem iz točke, 16 Listine
Skupnosti o temeljnih pravicah delavcev o enakem obravnavanju moških in žensk, na katero
napotuje ta okvirni sporazum in ki je prav tako navedena v členu 136 ES, torej k ciljem, ki so
povezani z izboljšanjem življenjskih in delovnih razmer ter z obstojem ustreznega socialnega
varstva delavcev, kadar ti vzamejo starševski dopust ali zaprosijo zanj379.
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Postavlja se tudi vprašanje, kdo ima pristojnost razlagati direktive in kdo okvirni sporazum.
Sodišče je pristojno za razlago direktiv na podlagi člena 267 PDEU (Pogodbe o delovanju
Evropske Unije). Okvirni sporazum sicer izhaja iz dialoga med socialnimi partnerji na evropski
ravni, ki poteka na podlagi sporazuma o socialni politiki, vendar se izvaja z direktivo Sveta
Evropske unije, katere sestavni del torej je380. Zato pristojnost Sodišča za razlago okvirnega
sporazuma ni drugačna od splošne pristojnosti Sodišča za razlago drugih določb iz direktiv.
Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju
načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in
poklicnem delu (preoblikovano)381.
Ta direktiva je pomembna za presojo vprašanj, ki se nanašajo na krajši delovni čas382. Člen 14,
Direktive 2006/54, določa, da v javnem ali zasebnem sektorju, vključno z javnimi organi, ne
sme biti nikakršne neposredne ali posredne diskriminacije zaradi spola v zvezi z zaposlitvenimi
in delovnimi pogoji, vključno z odpuščanjem, ter s plačilom, kakor je določeno v členu 141
Pogodbe.
V sporih pred sodiščem EU prihaja do različnih mnenj o tem, ali je določeno določilo prava
Unije sploh mogoče neposredno uporabiti.
Iz ustaljene sodne prakse je razvidno, da so v vseh primerih, ko se zdijo določbe direktive
vsebinsko brezpogojne in dovolj natančne, posamezniki upravičeni, da se nanje sklicujejo
nasproti državi članici, zlasti ko nastopa kot delodajalec383. Brez dvoma gre v zvezi s členom
14 Direktive 2006/54, za tak primer.
3.1.2 Nacionalna ureditev
Predpisi s področja socialnih zavarovanj dajejo posebna upravičenja do dela s krajšim delovnim
časom, katerih značilnost je v tem, da so delavci glede pravic iz delovnopravnega statusa bližje
zaposlitvi s polnim delovnim časom. Posebnost teh zaposlitev je v tem, da je pravna podlaga za
pravico do dela s krajšim delovnim časom določena v predpisih, ki urejajo pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo384.
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 10. poglavju, Posebnosti pogodb o zaposlitvi, v točki 4.
Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom določa, da se lahko pogodba o zaposlitvi sklene
tudi za delovni čas, krajši od polnega delovnega časa, za krajši delovni čas pa se šteje čas, krajši
od polnega delovnega časa, ki velja pri delodajalcu385. Delavec, ki dela krajši delovni čas v
skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem

Zadeva C-149/10, Zoi Chatzi proti Ypourgos Oikonomikon, ECLI:EU:C:2010:534, točka 25, enako glej v tem
smislu sodbo z dne 16. julija 2009 v zadevi Gómez-Limón Sánchez-Camacho, C‑537/07, ZOdl., str. I‑6525, točka
34.
381
UL L 204, z dne 26.7.2006, str. 23-36.
382
Zadeva C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols proti Land Tirol, ECLI:EU:C:2010:215,
točka 7.
383
Glej v tem smislu zlasti sodbe z dne 20. marca 2003 v zadevi Kutz-Bauer, C-187/00, Recueil, str. I-2741, točki
69 in 71; z dne 15. aprila 2008 v zadevi Impact, C-268/06, , ECLI:EU:C:2008:223, točka 57, ter z dne 16. julija
2009 v zadevi Gómez-Limón Sánchez-Camacho, C-537/07, ZOdl., str. I‑6525, točka 33.
384
Bečan I. in drugi, ZDR s komentarjem, 2008, stran 291.
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1. in 2. odst. 65. člena ZDR-1.
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zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot če
bi delal polni delovni čas, razen tistih, za katere zakon določa drugače386.
Pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva je opredeljena kot zakonska
pravica in sicer v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) kot posebna,
samostojna pravica iz starševskega zavarovanja.387.
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) v IV. poglavju: Pravica staršev
do krajšega delovnega časa in do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva, v
50. členu (pravica staršev do krajšega delovnega časa) določa, da ima eden od staršev, ki neguje
in varuje otroka do tretjega leta starosti 388 , pravico do dela s krajšim delovnim časom od
polnega. Eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva otroka, ima pravico do dela s krajšim
delovnim časom od polnega do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, v
skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, pri čemer je eno leto izrabe pravice do dela s krajšim
delovnim časom od polnega neprenosljivo za vsakega od staršev389. Samo eden od staršev ima
pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega do končanega prvega razreda osnovne
šole najmlajšega otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, če obstajajo razlogi iz 30.
člena tega zakona390.
Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost391.
Posebej je določena pravica enega od staršev, ki neguje in varuje zmerno ali težje gibalno
oviranega otroka ali otroka z zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju, da ima pravico do
dela s krajšim delovnim časom od polnega tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar ne dlje
kot do 18. leta starosti otroka, ki se uveljavlja pri centru na podlagi mnenja zdravniške komisije.
ZSDP-1 določa najmanjši obseg delovne obveznosti, obveznost obvestila delodajalca, določa
tudi primere, ko ta pravica ne pripada 392 in kdaj preneha 393.

3. odst. 65. člena ZDR-1.
Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), Uradni list RS, št. 26/2014.
388
V skladu s 6. odstavkom 50. člena ZSDP-1 se šteje, da eden od staršev neguje in varuje otroka, če ima
roditeljsko pravico in otroka dejansko neguje in varuje. Če je otrok zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev,
se šteje, da drugi od staršev ne neguje in varuje otroka.
389
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oče otroka (če ne, zapade). Izjemoma lahko eden od staršev pravico do krajšega delovnega časa izrabi v celoti
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Kolektivne pogodbe lahko določajo več pravic, kot jih določa zakon. Tako lahko določajo
posebnosti glede delovnega časa za določeno posebno skupino zaposlenih, kot so starši.
V zvezi z razporeditvijo krajšega delovnega časa kolektivne pogodbe določajo, da se
razporeditev delovnega časa določi z dogovorom med delavcem in delodajalcem. Kolektivne
pogodbe s tem nalagajo delodajalcu, da z delavcem sklene dogovor, torej se sporazume o
razporeditvi delovnega časa. V skladu z zakonskimi določili 394 bi se delodajalec glede
razporeditve delovnega časa lahko le skliceval na kolektivne pogodbe, na podlagi izrecnih
določb v kolektivnih pogodbah, pa se mora o razporeditvi krajšega delovnega časa dogovoriti.
Kolektivne pogodbe z določilom, da se sklene dogovor, zavezujejo delodajalca, da o
razporeditvi delovnega časa mora doseči dogovor, torej bo delavec imel možnost, da se pri
določanju delovnega časa upošteva prav namen dela v krajšem delovnem času, to je starševstvo,
s tem pa usklajevanje poklicnega življenja in skrbi za otroke.
Tako Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije v 11. členu določa, da si
mora delodajalec prizadevati, da delavcem - staršem otrok do dopolnjenega 15. leta - zagotovi
lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti, predvsem pri koriščenju letnega dopusta
v času šolskih počitnic, pri odrejanju in opravljanju nadurnega ali nočnega dela ter pri
prerazporejanju delovnega časa. Delodajalca kolektivna pogodba zavezuje le za prizadevanja
k urejanju delovnega časa, ki je ugodnejši za starše otrok, ne vsebuje pa natančnejših, izrecnih
določb, kako naj se izvajajo določene prilagoditve potrebam teh delavcev, in ne določa
posebnosti za zaposlene s krajšim delovnim časom niti staršev, ki bi bili zaposleni po 65. členu
ZDR-1, niti za primere krajšega delovnega časa v posebnih primerih.
Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva (KPdg) v 41. členu,
Krajši delovni čas zaradi starševstva, določa, da, če eden od staršev uveljavlja pravico do
krajšega delovnega časa zaradi starševstva, se razporeditev delovnega časa določi z dogovorom
med delavcem in delodajalcem. Če dopuščajo delovni pogoji, je delodajalec dolžan delavcu z
družinskimi obveznostmi omogočiti delo v razporedu delovnega časa, ki je za delavca
ugodnejši zaradi lažjega usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti.
Kolektivna pogodba grafične dejavnosti395 v 20. členu določa, da če delavec dela s krajšim
delovnim časom od polnega, ker to terjajo koristi otroka, se razporeditev delovnega časa določi
z dogovorom med delavcem in delodajalcem. Če eden izmed staršev z otrokom do
sedemnajstega meseca starosti dela polovico delovnega časa, se razporeditev delovnega časa
določi z dogovorom med delavcem in delodajalcem. Delovni čas, krajši od polnega, se lahko
določi v skladu z merili iz kolektivne pogodbe pri delodajalcu.
Kolektivna pogodba časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti396 določa, da,
če delavec dela s krajšim delovnim časom od polnega, ker to terjajo koristi otroka, se
razporeditev delovnega časa določi z dogovorom med delavcem in delodajalcem. Če eden
izmed staršev z otrokom do sedemnajstega meseca starosti dela polovico delovnega časa, se
razporeditev delovnega časa določi z dogovorom med delavcem in delodajalcem. Delovni čas,
obsegu kot je zavarovana iz naslova opravljanja dejavnosti. (3) Pravica do plačila prispevkov iz prvega odstavka
52. člena tega zakona preneha, če Inšpekcija nadzora delovnih razmerij v okviru Inšpektorata Republike Slovenije
za delo ugotovi, da oseba v času izrabe pravice dela po pogodbi o zaposlitvi ali opravlja samostojno dejavnost.
394
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krajši od polnega, se lahko določi v skladu z merili iz kolektivne pogodbe za dejavnost oziroma
podjetniške kolektivne pogodbe.
Kolektivna pogodba dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG) 397 določa, da, če delavec
dela s krajšim delovnim časom od polnega, ker to zahtevajo koristi otroka, se razporeditev
delovnega časa določi z dogovorom med delavcem in delodajalcem. Delavec, ki ima sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za delovni čas, krajši od polnega, ima enake pravice kot delavec, ki dela
polni delovni čas, uresničuje pa jih sorazmerno času, za katerega ima sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi, razen tistih pravic, za katere zakon in ta pogodba določata drugače.
Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije398 določa, da je delodajalec
dolžan delavcu z otrokom do treh let starosti omogočiti delo s krajšim delovnim časom v skladu
s predpisi, ki urejajo starševstvo. Razporeditev delovnega časa se določi z dogovorom med
delavcem in delodajalcem. Delodajalec mora delavcu na njegovo zahtevo omogočiti delo v
delovnem času, ki omogoča ustrezno varstvo otrok, razen če delovni proces tega ne dopušča.
Kolektivna pogodba torej napotuje na dogovorno urejanje razporeditve delovnega časa med
delavcem in delodajalcem, pri katerem se izhaja iz namena varstva otrok, delodajalcu pa
omogoča, da delovni čas razporedi glede na delovni proces.
V primeru pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom v posebnih primerih iz 67. člena
ZDR-1, ki vključuje tudi krajši delovni čas na podlagi 50. člena Zakon o varstvu in družinskih
prejemkih, Inšpektorat RS za delo pri opravljanju nadzora posveča dodatno pozornost
spoštovanju zlasti naslednjih določb399:
-

določbe 6. alineje 2. odst. 146. člena ZDR-1, ki prepoveduje opravljanje dela preko
polnega delovnega časa;
določbe 8. odst. 148. člena ZDR-1, ki prepoveduje odrejanje neenakomerne
razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa;
določb 154. in 156. člena ZDR-1, ki določata pravico do odmora med delovnim časom
(v primeru, da delavec dela več kot 4 ure na dan) in pravico do tedenskega počitka;
določbe 5. odst. 131. člena zDR-1 glede pravice do regresa (tj. celotnega);
določb 159., 160., 161., in 163. člena ZDR-1 glede pravice do letnega dopusta.

3.2 Uveljavitev pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva
Zaradi izvrševanja pravice do krajšega delovnega časa zaradi starševstva se z delavcem, ki je
že v delovnem razmerju za nedoločen čas, ne sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas, ampak
se sklene aneks za določen čas 400 . V praksi delodajalci pogosto sklepajo nove pogodbe o
zaposlitvi za nedoločen čas, v katerih je določno opredeljeno obdobje, v katerem bo delavec
delal krajši delovni čas zaradi uveljavljanja pravice po 50. členu ZSDP-1. Če delodajalec
ponudi v podpis pogodbo o zaposlitvi za določen čas, lahko delavec uveljavlja sodno varstvo,
s katerim se zahteva ugotovitev, da obstaja delovno razmerje za nedoločen čas. Če delodajalec
za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas drugih razlogov, razen izvrševanja pravice do
15. člen.
26. člen.
399
Inšpektorat RS za delo, Inšpekcija nadzora delovnih razmerji, Zadeva: Strokovna pomoč v zvezi s podatki o
delu s krajšim delovnim časom, št. 0920-869/2016-2, z dne 21.06.2016.
400
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krajšega delovnega časa, ne navede, se pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, šteje za
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas401.
Glede na zakonsko dikcijo 50. člena ZSDP-1, se postavlja vprašanje, ali ima pravico do dela s
krajšim delovnim časom na tej podlagi samo eden od staršev, ki dela polni delovni čas, ali tudi
tisti od staršev, ki dela krajši delovni čas v skladu s 65. členom ZDR-1 npr. 6 ur na dan, 30 ur
na teden oziroma najmanj 20 ur na teden ali npr. tisti od staršev, ki je invalid, ki dela krajši
delovni čas 6 ur na dan, 30 ur na teden, ki je zaposlen v skladu s posebnimi predpisi o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
V skladu z osmim odstavkom 50. člena ZSDP-1 mora krajši delovni čas obsegati najmanj
polovično tedensko delovno obveznost. Delodajalec mora delavcu zagotavljati pravico do
plače po dejanski delovni obveznosti, Republika Slovenija pa delavcu zagotavlja do polne
delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne
plače402. Delavec torej v preostalem - do polne delovne obveznosti - ne prejema plače.
Če je pri delodajalcu kot polna delovna obveznost, polni delovni čas, določen 40 ur na teden,
mora po ZSDP-1 obsegati krajši delovni čas najmanj 20 ur na teden.
Tudi delavec, ki je zaposlen s krajšim delovnim časom, ki obsega najmanj polovično tedensko
delovno obveznost po 65. členu ZDR-1, lahko uveljavi krajši delovni čas v skladu z ZSDP-1403.
Delavec z npr. 20 urnim (torej krajšim) delovnim časom, na podlagi pogodbe o zaposlitvi po
65. členu ZDR-1, bo lahko uveljavljal pravico do dela s krajšim delovnim časom po 50. členu
ZSDP-1, npr. z 20 urnim delovnikom, delavec s 30 - urnim pa od 20 - do 30 - urni krajši delovni
čas v posebnih primerih. Delavec bo prejemal plačo po dejanski delovni obveznosti, to je za 20
ur, Republika Slovenija pa mu bo plačala prispevke za socialno varnost do polne delovne
obveznosti, to je 40 ur, v sorazmernem delu v odvisnosti od minimalne plače. ZSDP-1 namreč
določa, da Republika Slovenija delavcu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo
prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače404. Republika Slovenija
plačuje prispevke zavarovanca in delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, za starševsko varstvo, za zdravstveno
zavarovanje pa prispevke za primer bolezni in poškodbe izven dela, za pravice do zdravstvenih
storitev in povračila potnih stroškov. Republika Slovenija plačuje prispevke po stopnjah,
določenih z zakonom, ki določa stopnje prispevkov za socialno varnost.
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VDSS sodba Pdp 768/2009, z dne 03.12.2009.
7. odstavek 50. člena ZSDP-1.
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V praksi tako pogosto (predvsem v dejavnosti trgovine) prihaja do primerov, ko se delavci starši
zaposlijo za krajši delovni čas po 65. členu ZDR-1, nato pa uveljavijo pravico do krajšega
delovnega časa v posebnih primerih, v skladu s predpisi o starševstvu.
Delavec obvesti delodajalca o začetku dela s krajšim delovnim časom od polnega zaradi
starševstva 30 dni pred nastopom405. Namen obveznosti obveščanja delodajalca najmanj 30 dni
pred nastopom dela s krajšim delovnim časom je lažja organizacija delovnega procesa pri
delodajalcu.
Pravica do plačila prispevkov se prizna z dnem, ko eden od staršev začne delati s krajšim
delovnim časom od polnega, če je pravico pri centru za socialno delo uveljavljal najkasneje 30
dni po pridobitvi pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva. Če pravice ne
uveljavlja v tem roku, se pravica prizna od dneva vložitve vloge za uveljavitev pravico do
plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.
V vlogi406 mora delavec navesti koriščenje pravice v obdobju, kot izhaja iz aneksa k pogodbi o
zaposlitvi.
Pravica traja do izteka v pogodbi o zaposlitvi določenega obdobja, v katerem bo eden od staršev
delal krajši delovni čas od polnega, vendar ne dlje kot do tretjega leta starosti otroka oziroma
do 18. leta starosti otroka, če neguje in varuje zmerno ali težje gibalno oviranega otroka ali
zmerno ali težje duševno prizadetega otroka.
Na podlagi priznane pravice do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do
polne delovne obveznosti center za socialno delo prijavi upravičenca v zavarovanje.
V primeru uveljavljanja pravice do krajšega delovnega časa se odstopa od načela
prostovoljnosti oziroma soglasja407 obeh strank pri sklepanju sprememb pogodbe o zaposlitvi.
Delavec – eden od staršev, ima torej pravico, da za čas, ki je določen v 50. členu ZSDP -1, dela
s krajšim delovnim časom, delodajalec pa je v vsakem primeru dolžan omogočiti takšno obliko
dela. V teh primerih, ki jih določa 50. člen ZSDP -1, ne gre za izrabo starševskega dopusta,
temveč je to posebna, samostojna pravica iz starševskega zavarovanja408 .
V praksi je sicer še vedno veliko primerov, ko delodajalci odklanjajo delavcem pravico do dela
s krajšim delovnim časom, ko jo uveljavljajo, kar zaznavajo centri za socialno delo. Vendar pa
center za socialno delo nima nobene pristojnosti ukrepati zoper ravnanje delodajalca. Delavci
se pogosto, zaradi strahu pred izgubo zaposlitve, odrečejo pravici in je ne uveljavljajo sodno
(kot povedo sami, ko vrnejo vlogo na pristojni center). Delodajalci sicer kot razlog za
odklonitev uveljavljene pravice do dela s krajšim delovnim časom navajajo, da organizacija
dela ne prenese dela s krajšim delovnim časom in da mora delavec delati s polnim delovnim
časom.
Glede vprašanja, kaj pomeni sama pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva
za delodajalca, je v odločitvi Višjega delovnega in socialnega sodišča409 podana razlaga, da
odklonitev izrabe pravice do dela v krajšem delovnem času delavcu od delodajalca ne
8. odstavek 50. člena ZSDP-1.
RS, Center za socialno delo, Obrazec S-3/1.
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Pravno mnenje – predlagam.vladi.si. predlog 2162: krajši delovni čas, z dne 13.12.2011.
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Kresal B., Nova pravna ureditev materinskega, očetovskega in starševskega dopusta, Podjetje in delo -2014,
št. 3-4, stran 433.
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VDSS sodba Pdp 1052/2013, z dne 24.04.2014.
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predstavlja prepovedane diskriminacije. Sodišče je razlagalo pravico do krajšega delovnega
časa tudi iz vidika pravic delodajalca, torej je dopustilo odklonitev izrabe pravice delavca zaradi
pravice delodajalca, ki je temeljila na organizacijskih in ekonomskih ovirah za delo delavca v
krajšem delovnem času. Vrhovno sodišče410 je tako razlago spremenilo, in sicer je utemeljilo
pravico do krajšega delovnega časa na podlagi ZSDP-1 kot ukrep »pozitivne diskriminacije«.
Če delavec uveljavlja pravico do krajšega delovnega časa, delodajalec nima možnosti odkloniti
izrabe te pravice, vsekakor pa je v interesu obeh pogodbenih strank, da se z aneksom dogovorita
o izvajanju pravice v takšnem delovnem času, ki bo omogočal na eni strani izrabo pravice
delavca, na drugi strani pa nemoteno poslovanje delodajalca.

3.3 Delovni čas
Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost411. Delovni
čas, za katerega starši uveljavljajo pravico do krajšega delovnega časa v posebnih primerih po
ZDSP-1, obsega torej od 20 do 40 ur na teden (če je 40 ur na teden polni delovni čas pri
delodajalcu). Delavec se sam odloči, v kakšen obsegu bo uveljavljal pravico do krajšega
delovnega časa (lahko od 20 do 40 ur), za delodajalca pa uveljavljanje pravice pomeni
obveznost, da delavcu omogoči delo s krajšim delovnim časom.
Delavec in delodajalec morata delovni čas, v katerem bo delavec delal, določiti z aneksom o
pogodbi o zaposlitvi412.
Delavec in delodajalec lahko v skladu z izrecnim določilom ZDR-1413 skleneta v primeru, da
delavec uveljavlja pravico do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o starševskem
varstvu, aneks k obstoječi o pogodbi zaposlitvi (za polni delovni čas).
Pogodba o zaposlitvi mora med drugim vsebovati tudi določilo, ali gre za pogodbo o zaposlitvi
s polnim ali krajšim delovnim časom414. V primeru spremembe iz polnega v krajši delovni čas,
ki se ne uveljavlja v skladu s predpisi o starševstvu, temveč je odločitev o delu z novim, krajšim
delovnim časom, prostovoljna odločitev obeh strank pogodbe o zaposlitvi, se mora skleniti nova
pogodba o zaposlitvi415.
V smislu poenostavitve postopkov pri spremembi pogodbe o zaposlitvi v primerih, ko gre le za
spremembo iz polnega v krajši delovni čas v skladu s predpisi o starševskem varstvu, se torej
omogoča enostavnejša sprememba pogodbe o zaposlitvi z aneksom, kar pomeni odstop od
splošnega pravila, da je treba sklepati novo pogodbo o zaposlitvi. Na ta način naj bi se varovale
posebne kategorije delavcev, saj se v praksi predvsem pri uveljavljanju pravice staršev do dela
s krajšim delovnim časom po zakonu o starševskem varstvu pogosto dogaja, da so delavci
izpostavljeni pritiskom k sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi, v katerih se ne spreminja le
dolžina delovnega časa, temveč tudi drugi pogoji dela416.

410

Sklep VSRS VIII Ips 208/2014, z dne 27.1.2015.
8. odstavek 50. člena ZSDP-1
412
2. odstavek 49. člena ZDR-1.
413
drugi odstavek 49. člena ZDR-1.
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6 alineja 1. odstavka 31. člena ZDR-1.
415
49. člen ZDR-1.
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Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih prva obravnava – EPA 1604, k 17
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Glede na to, da v teh primerih delavec delo s krajšim delovnim časom opravlja le določen čas,
ko torej uveljavlja pravico do delne odsotnosti samo za določeno obdobje starševstva, je
nedvomno primerneje skleniti aneks, ki velja določen čas, po poteku tega časa pa velja že
sklenjena pogodba o zaposlitvi (za delo s polnim delovnim časom)417.
Delavci in delodajalci v praksi v primeru uveljavitve pravice do krajšega delovnega časa zaradi
starševstva sklepajo tudi nove pogodbe o zaposlitvi, ne le anekse.
Vprašanje, ali je sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zakonita, je vsekakor pomembno z vidika
varnosti delavca ob izteku časa, za katerega je uveljavljana pravica do krajšega delovnega časa.
V primeru sklenitve aneksa k pogodbi o zaposlitvi je jasno, da je delodajalec dolžan po
prenehanju obdobja, za katero se sklepa aneks, omogočiti delo za polni delovni čas. V primeru
sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi ni razlike v položaju, če se v pogodbo o zaposlitvi izrecno
zapiše, da se sklepa nedoločen čas za polni delovni čas; za čas, ki pa se določi z datumom
začetka dela s krajšim delovnim časom pa do npr. zaključka 1. razreda šole otroka (ali pa se ta
čas prenehanja dela s krajšim delovnim časom določi tudi datumsko), pa bo delavec opravljal
delo v krajšem delovnem času.
V primeru tako sklenjene pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec delavcu zagotoviti delo s
polnim delovnim časom 418 . Sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi v primeru uveljavljanja
pravice do krajšega delovnega časa, namesto aneksa, ni nezakonita, če se delavcu ohrani ali
celo poveča obseg pravic delavca.
V pogodbi o zaposlitvi oziroma aneksu se stranki - delavec in delodajalec - dogovorita o
obdobju, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom zaradi starševstva,
oziroma aneks; dogovoriti se morata tudi, kakšen je obseg (krajšega) delovnega časa, saj zakon
določa le spodnjo mejo, to je polovični delovni čas.
V primeru, da sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi uveljavljanja pravice do dela s krajšim
delovnim časom zaradi starševstva ni prostovoljna in se delavcu omejijo druge pravice iz
delovnega razmerja (delodajalec pogojuje sklenitev pogodbe npr. za drugo delovno mesto), pa
bi delavec lahko uveljavljal zahtevo za varstvo pravic v skladu z 200. členom ZDR-1 in nato
sodno varstvo. Delavec bi lahko bil pri uveljavljanju uspešen, saj ga je delodajalec omejeval pri
uveljavljanju njegove zakonske pravice iz naslova starševstva, zato bi šlo za primer
prepovedane diskriminacije419.
V praksi se pojavljajo vedno pogostejše zahteve delavcev v primerih, ko delavec uveljavi
pravico do dela s krajšim delovnim časom v skladu z ZSDP-1 in z delodajalcem sklene aneks
k pogodbi o zaposlitvi, med trajanjem aneksa pa si premisli in uveljavlja ponovno delo s polnim
delovnim časom. Delodajalci lahko namreč za čas, ko je sklenjen aneks, z drugim delavcem
sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen, krajši delovni čas.
Če delodajalec z drugim delavcem sklene pogodbo za določen čas, ki je datumsko določen,
enako kot aneks pri delavcu, enem izmed staršev, je v primeru uveljavljanja pravice tega
Senčur Peček D., Nekatera vprašanja sklepanja pogodb o zaposlitvi po noveli ZDR-A, Podjetje in delo – 2008,
številka 6-7, strani 1198-1212, točka 5.1.
418
V obeh primerih, tako v primeru sklenjenega aneksa ali nove pogodbe o zaposlitvi, delodajalec, po preteku
obdobja krajšega delovnega časa ali med njim, lahko odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, saj
delavci v tem obdobju niso varovani pred odpovedjo.
419
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delavca do dela v polnem delovnem času, je težava za delodajalca v tem, da mora drugemu
delavcu odpovedati pogodbo o zaposlitvi, za kar ima določen odpovedni rok. Če delavec, eden
od staršev želi začeti delati polni delovni čas takoj (največkrat delavci v praksi navajajo
ekonomske razloge), bi moral delodajalec za čas odpovednega razloga izplačati dve plači (za
krajši delovni čas).
V teh primerih je za delodajalca zelo pomembno, da v pogodbi o zaposlitvi z drugim delavcem
izrecno določi, da se pogodba o zaposlitvi sklepa za določen čas zaradi uveljavljanja pravice
delavca iz naslova starševstva do dela s krajšim delovnim časom, za čas uveljavljanja te pravice,
najdlje pa do datuma, ki ga uveljavlja delavec, eden od staršev. Samo v tem primeru delodajalec
ne bo imel težav z odpovedjo pogodbe, ampak se bo ta iztekla zaradi poteka razloga, zaradi
katerega je bila sklenjena.
V praksi se delodajalec v primeru uveljavitve drugačnega delovnega časa lahko sklicuje na 30dnevni rok, ki je določen v 8. odstavku 50. člena ZSDP-1, še posebej v primeru, da ima
zaposlenega drugega delavca, ki bi mu moral odpovedati pogodbo o zaposlitvi za določen,
krajši delovni čas (z odpovednim rokom, ki je lahko tudi 30 dni420).
V novi pogodbi o zaposlitvi se mora izrecno zapisati, da je delavec že v delovnem razmerju pri
delodajalcu, da uveljavlja pravico do krajšega delovnega časa za s to pogodbo določen čas,
določi se dolžina delovnega časa. V pogodbi se mora izrecno določiti, da po prenehanju
uveljavljene pravice do krajšega delovnega časa delavec nadaljuje z delom v delovnem času,
za katerega je že imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (to je lahko polni delovni čas ali krajši
delovni čas od polnega).
3.3.1 Opravljanje dela v dogovorjenem delovnem času
Delavec in delodajalec se morata v aneksu oziroma novi pogodbi o zaposlitvi dogovoriti, v
kakšnem dnevnem delovnem času bo delavec delal – koliko dni na teden in v kakšnem trajanju.
Pri razporejanju delovnega časa tudi za zaposlene s krajšim delovnim časom v posebnih
primerih veljajo določila 148. člena ZDR-1. Posebnosti so določene za nadurno delo, ki je
prepovedano421, kar pa velja422 tudi v primeru neenakomerne razporeditve ali prerazporeditve
delovnega časa.
V skladu z zakonskimi določili bi bil po strogi gramatikalni razlagi nezakonito odrejen vsak
delovni čas delavca s krajšim delovnim časom v posebnih primerih, ki ni določen enakomerno
ali se med letom kakor koli spremeni brez soglasja delavca. Razlog je predvsem v tem, da je
delovni čas določen z dogovorom med delavcem in delodajalcem.

Odpovedni roki za delodajalca v primeru redne odpovedi so določeni v 2. odstavku 94. člena ZDR-1.
Po šesti alineji 2. odstavka 146. člena ZDR-1 delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa
niti nadurnega dela (po 144. členu ZDR-1), niti dodatnega dela v primerih naravne ali druge nesreče (po 145. členu
ZDR-1) delavcu, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali drugimi predpisi.
422
V skladu z 8. odst. 148. člena ZDR-1.
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Iz sodne odločitve Višjega delovnega in socialnega sodišča423 izhaja, da je sodišče navedena
zakonska določila glede neenakomerne razporeditve razlagalo kot absolutno zakonsko
prepoved, v primeru, da gre za invalida, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki lahko dela le krajši delovni čas, kar pomeni, da
ima delavec pravico zahtevati varstvo preko inšpekcije za delo, ki lahko odredi prepoved
neenakomerno razporejenega dela; če delodajalec take prepovedi ne spoštuje, pa tudi z
zahtevkom za zagotovitev dela v enakomerno razporejenem delovnem času pred delovnim
sodiščem Sodišče pojasnjuje, da se pri odločanju o vprašanju razporeditve delovnega časa
izhaja iz določb o prepovedi nadurnega dela in o prepovedi neenakomerne razporeditve
delovnega časa. Če ima delavec določen krajši delovni čas 20 ur, lahko v tednu dela največ pet
dni po štiri ure, pri čemer pa delodajalec ni zavezan, da delo določi od ponedeljka do petka.
Zavezan je le, da ne odredi dela šest dni na teden (po štiri ure), ker bi z odreditvijo dela
štiriindvajset ur na teden delavec opravljal delo preko polovice delovnega časa (dvajset ur na
teden), kar ni zakonito.
Kot je bilo navedeno v poglavju 2.4.3. o enakomerni in neenakomerni razporeditvi delovnega
časa pri klasični part-time zaposlitvi, lahko definiramo enakomerni delovni čas pri krajšem
delovnem času kot razporeditev, pri kateri delavec dela enako, torej tedensko v enakomerno
časovno razporejenem dnevnem delovnem času skozi vse leto, kot je predvideno s pogodbo o
zaposlitvi. Če velja, da je delovni čas pri polnem delovnem času neenakomerno razporejen, če
je dnevna razporeditev delovnih ur različna, potem je tudi pri krajšem delovnem času vsaka
razporeditev delovnega časa, pri kateri dela delavec en dan manj, drugi dan pa več ur dnevno,
neenakomerna razporeditev.
Pri zaposlitvi za krajši delovni čas v posebnih primerih zaradi starševstva pa je po mojem
mnenju mogoče določila zakona o neenakomerni razporeditvi tolmačiti drugače kot v primeru
krajšega delovnega časa zaradi invalidnosti ali iz zdravstvenih razlogov. Če je delavec za
polovični delovni čas v bolniškem staležu, ko je (stalna) neenakomerna razporeditev delovnega
časa, pri kateri dela delavec dnevno različno po urah, nezakonita, saj je neenakomerna
razporeditev izrecno prepovedana po določbah 8. odstavka 148. člena ZDR-1, iz razlogov,
zaradi katerih dela delavec krajši delovni čas v posebnih primerih, pa izhaja namen varstva. To
je prav enakomerno razporejen delovni čas, saj delavec ne more dnevno delati več kot npr. štiri
ure.
Pri delavcih starših, ki nimajo omejitev, povezanih z zdravjem oziroma invalidnostjo, ki torej
sicer lahko delajo polni delovni čas brez škode za zdravje, velja v praksi, da je delovni čas pri
uveljavitvi pravice do dela s krajšim delovnim časom v posebnih primerih, uveljavljen za 20 ur
tedensko, določen tudi npr. na tri dni na teden. Ti delavci delajo krajši delovni čas zaradi
starševstva. Otroci so v dnevnem varstvu lahko tudi več kot štiri ure oziroma traja varstvo v
šoli v prvem razredu tudi npr. od 7. do 13. ure. Za te delavce lahko tudi veljajo določila o
organizaciji dela, kot je izmensko delo, torej delo v popoldanski izmeni.
Glede na namen posebnih zakonov, zakaj je omogočeno delo s krajšim delovnim časom, ki je
v primerih staršev lažje usklajevanje dela in družinskega življenja, smatram, da stalna
neenakomerna razporeditev delovnega časa, kot je npr. delo dva dni polni delovni čas – 8 ur,
VDSS sodba Pdp 230/2010, z dne 21.07.2010. Sodni primer se nanaša na delavca invalida, ki je uveljavljal
krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vendar ZDR-1 določa pravila
skupno za vse oblike dela s krajšim delovnim časom, ki se uveljavljajo v skladu s posebnimi predpisi.
423

97

en dan krajši delovni čas 4 ure, torej skupaj npr. 24 ur v tednu, dva dni pa je tak delavec prost
dela, ni v nasprotju z namenom krajšega delovnega časa v posebnih primerih in je torej stalna
neenakomerna razporeditev, pod pogojem, da je dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi, torej v
soglasju z delavcem, mogoča.
V nasprotju z namenom varstva staršev glede usklajevanja dela in družinskega življenja,
predvsem glede varstva otrok, pa bi lahko bilo odrejanje začasne prerazporeditve - začasne
neenakomerne razporeditve. V takem primeru je delavec onemogočen v prostem razporejanju
prostega časa, ki je vezan tudi na varstvo otrok (npr. ne bi mogel pravočasno priti po otroka, ki
do 7 leta po Zakonu o varnosti v cestnem prometu potrebuje spremstvo do doma).
Menim, da se ob sklepanju aneksa za krajši delovni čas delavec in delodajalec lahko dogovorita,
da bo delavec delal v stalno neenakomerno razporejenem delovnem času. Razporeditev
delovnega časa je mogoče poleg aneksa dogovoriti tudi s posebnim dogovorom med delavcem
in delodajalcem, kot to izhaja iz kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti424.
Določila kolektivnih pogodb, na katera je zakon prenesel pristojnost glede urejanja delovnega
časa in so uredila obveznost dogovora med delavcem in delodajalcem, sledijo namenu zakona
o varstvu delavcev glede delovnega časa, v primeru dela s krajšim delovnim časom v posebnih
primerih zaradi starševstva.
Delavec lahko uveljavlja varstvo pravic po 200. členu ZDR-1 in nato sodno varstvo s tožbenim
zahtevkom, s katerim bi zahteval enakomerno razporejen delovni čas, ker je enakomerno
razporejen delovni čas pravilo pri delu s krajšim delovnim časom v posebnih primerih.
Delodajalec mora delavcu, ki uveljavlja krajši delovni čas zaradi starševstva, določiti razpored
delovnega časa že ob sklenitvi aneksa. V primerih, ko tako določajo kolektivne pogodbe, pa
mora delodajalec skleniti dogovor, ki je lahko del aneksa. Če razporeda dela delodajalec ne
določi oziroma se z delavcem ne dogovori o razporeditvi delovnega časa, veljajo zakonska
določila o enakomerni razporeditvi delovnega časa in delodajalec ne more ustno enostransko
spreminjati oziroma določati razporeditve delovnega časa. Lahko pa se stranki pogodbe ustno
dogovorita o spremembi delovnega časa in tako dogovor velja. Sodna praksa425 šteje, da je
dogovor o tem, v katerem času bo delavec izpolnjeval svoje pogodbene obveznosti, dogovor o
stranski točki pogodbe in zato veljajo ustni dogovori. Če delavec ustno, enostransko odrejenega
novega delovnega časa ne spoštuje in pride na delo v ustaljenem, (ustno) že dogovorjenem
delovnem času, mu delodajalec ne more izreči sankcij.
Če delodajalec želi doseči spremembo dogovora o delovnem času npr. iz dopoldanskega
krajšega delovnega časa (npr. od 8.-12. ure) v popoldanski krajši delovni čas (npr. od 14. do
18. ure), mora skleniti z delavcem aneks k pogodbi o zaposlitvi. Sklenitev aneksa pa je seveda
odvisna od volje - soglasja delavca.

Npr. 62. člen Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, 34. člen Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo,
drugi odst. 26. člena Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, 1. odst. 25. člena
Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, 2. odst. 19a. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z
nepremičninami.
425
Sodba VSRS VIII Ips 121/2013, z dne 10.12.2013, v povezavi z VDSS sodbo Pdp 1107/2012, z dne 10.01.2013.
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V zvezi z varstvom delavca s krajšim delovnim časom v posebnih primerih ZDR-1 ne določa
nobenih posebnosti, kar pomeni, da veljajo splošna določila ZDR-1 o prenehanju pogodbe o
zaposlitvi.
Če ima delodajalec utemeljen odpovedni razlog, ki je v primeru spremembe organizacije dela
lahko tudi poslovni razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi426, lahko delavcem, ki delajo
polni ali krajši delovni čas, redno odpove pogodbo o zaposlitvi, če so imeli delovni čas določen
tako, da ni več primeren za spremenjene organizacijske potrebe delodajalca427.
3.3.2 Odrejanje dela nad dogovorjenim krajšim delovnim časom
Zakon 428 določa prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega časa delavcu, ki dela
krajši delovni čas v posebnih primerih. Delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega
delovnega časa kot nadurnega dela niti v primeru dodatnega dela v primerih naravne ali druge
nesreče. Enaka prepoved velja429 tudi pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa in začasni
prerazporeditvi delovnega časa.
Če delavec s krajšim delovnim časom kljub prepovedi opravlja delo nad dogovorjenim
delovnim časom, gre za nadure. Tako stališče izhaja iz sodne prakse430. Če delodajalec odreja
delo izven določenega krajšega delovnega časa, gre za nadurno delo.
Ker so nadurno delo, neenakomerno razporejeno delo ter začasna prerazporeditev prepovedani
v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih, ni podlage, da bi tako delo
bilo zakonito odrejeno, ker zakon ne dopušča soglasja delavca. Delodajalec s takšno odreditvijo
stori prekršek431.
Kljub izrecni zakonski določbi, npr. Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo432, določa, da
se trajanje dnevnega delovnega časa v primeru prerazporeditve delovnega časa ne sme
podaljšati, le za delavce invalide druge kategorije in delavce v času medicinske rehabilitacije,
ki imajo pravico delati s krajšim delovnim časom od polnega. Staršev, ki uveljavljajo pravico
do krajšega delovnega časa v tej določbi ni, čeprav so, enako kot obe navedeni skupini delavcev
prav tako varovani po zakonu. Menim, da se morajo kljub temu tudi glede staršev, ki
uveljavljajo krajši delovni čas zaradi starševstva v skladu z ZSDP-1, upoštevati omejitve iz
zakona in varovati tudi zaposlene s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.
Absolutna omejitev neenakomerne razporeditve delovnega časa, začasne prerazporeditve in
nadurnega je lahko sicer omejitev delodajalca glede fleksibilnosti zaposlovanja, vendar taka
omejitev izhaja iz namena varstva delavcev, ki uveljavljajo delo s krajšim delovnim časom
zaradi posebnega varstva, to je varstva otrok.

Prva alineja 1. odstavka 88. člena ZDR-1.
Tako izhaja tudi iz članka Belopavlovič N., Zavrnitev podpisa aneksa k pogodbi o zaposlitvi, Pravna praksa,
2008, št. 14, str. 24.
428
6. alineja 2. odstavka 146. člena ZDR-1.
429
8. odstavek 148. člena ZDR-1.
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VDSS sodba Pdp 794/2009, z dne 03.12.2009.
431
10 in 11. alineja 1. odstavka 218. člena ZDR-1.
432
32. člen.
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3.4 Plačilo za delo
V skladu z določili ZDR-1 imajo delavci s krajšim delovnim časom v posebnih primerih, med
katere spada tudi starševstvo, pravico do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti 433.
Druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja imajo ti delavci kot delavci, zaposleni za
polni delovni čas, če z ZDR-1 ni drugače določeno.
V praksi prihaja do primerov, ko delavci kljub izrecnim zakonskim prepovedim opravljajo delo
nad dogovorjenim delovnim časom.
Iz Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije izrecno izhaja 434, da se v primeru, ko
delodajalec ne odredi začasne prerazporeditve delovnega časa v primerih in po postopku, kot
določata zakon in ta kolektivna pogodba, opravljene ure plačajo v višini, kot je določeno za
nadure. Neenakomerna razporeditev delovnega časa in začasne prerazporeditve delovnega časa
pa po tej kolektivni pogodbi435 ni mogoče odrediti delavcem, za katere velja prepoved dela
preko polnega delovnega časa. Ker prepoved velja za delavce s krajšim delovnim časom v
primeru starševstva, so v primeru, da morajo opraviti delo izven dogovorjenega delovnega časa,
upravičeni do plačila vsake opravljene ure kot nadure – torej z dodatkom, kot velja po tej
kolektivni pogodbi, v višini 30%436.
Menim, da je pri vprašanju plačila za delo preko z aneksom dogovorjenega delovnega časa, za
katerega je delavec uveljavljal pravico (to je nad polovičnim delovnim časom, če je polni
delovni čas 40 ur, je to 20 ur, do 39 ur), treba upoštevati, da je vsako delo nad dogovorjenim
delovnim časom zakonsko prepovedano 437 , inšpekcija za delo pa bi morala tako delo
sankcionirati438.

3.5 Načelo enake obravnave
Iz Konvencije št. 156 o enakih možnostih delavcev in delavk in njihovem enakem obravnavanju
(delavci z družinskimi obveznostmi), 1981, izhaja, da je eden od temeljnih namenov konvencije
zagotoviti enakost možnosti in obravnavanja na področju dela delavkam in delavcem z
družinskimi obveznostmi, kar pomeni vsem tistim, ki imajo družinske obveznosti, v razmerju
do drugih delavcev brez družinskih obveznosti (prepoved diskriminacije na podlagi družinskih
obveznosti, poseben, samostojen vidik prepovedi diskriminacije, družinske obveznosti pa
samostojna, potencialno diskriminatorna okoliščina, kar izhaja iz stališča, da se delavci in
delavke z družinskimi obveznostmi srečujejo z večjimi problemi pri delu in so zato v tej zvezi
potrebni posebnega varstva, ne glede na to, katerega spola so439.
Pravice staršev v zvezi z delom ureja Direktiva Sveta 2010/18/EU, z dne 8. marca 2010, o
izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES.
Delavci so zaščiteni pred diskriminacijo zaradi prošnje za starševski dopust ali njegove izrabe.
2. odstavek 67. člena ZDR-1.
8. odstavek 33. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije.
435
6. odstavek 33. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije.
436
5. alineja 1. odstavka 68. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije.
437
Zato bi moral tudi delavec vsako tako odrejeno delo odkloniti.
438
5. točka 1. odstavka 218. člena ZDR-1.
439
Novak M. in drugi, Konvencije MOD s komentarjem 2006, stran 130.
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Vrnitev na delovno mesto po dopustu je olajšana zlasti z dodelitvijo pravice delavcem, da
zahtevajo prožen delovni čas. Sporazum prispeva k boljšemu usklajevanju poklicnega,
zasebnega in družinskega življenja ter spodbujanju enakosti spolov na trgu dela440.
Prepoved diskriminacije izhaja tudi iz nacionalnih predpisov, varstvo pred diskriminacijo je
določeno v določbi 6. člena ZDR -1, skupni temelji in izhodišča za zagotavljanje enakega
obravnavanja so urejeni v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD)441.
ZDR-1 prepoveduje tako neposredno kot posredno diskriminacijo, pri čemer posredno
diskriminacijo opredeljuje tako, da je podana v primeru, ko navidezno nevtralni kriteriji ali
praksa učinkujejo tako, da postavlja osebe z določeno osebno okoliščino v slabši položaj, razen
če so objektivno upravičeni ter ustrezni in potrebni (tretji odstavek 6. člen ZDR-1). Vsekakor
različno obravnavanje, ki temelji na kateri od osebnih okoliščin iz prvega odstavka tega člena,
ne pomeni diskriminacije, če zaradi narave dela oziroma okoliščin, v katerih se delo opravlja,
določena osebna okoliščina predstavlja bistven in odločilen pogoj za delo in je takšna zahteva
sorazmerna ter upravičena z zakonitim ciljem (peti odstavek 6. člena ZDR-1).
Primer posredne diskriminacije zaradi starševstva, ki je prepovedana, izhaja iz primera
nacionalne sodne prakse442. Sodišče pojasnjuje, da ne gre za primer neposredne diskriminacije,
če delavec zaradi določene osebne okoliščine (konkretno zaradi starševstva) v primerjavi z
drugimi delavci ni bil neposredno manj ugodno obravnavan. Kljub temu pa je ta okoliščina
pomembna zaradi odločitve delodajalca, da bo pri kriteriju doseganja delovnih rezultatov
upošteval oceno delovne uspešnosti v obdobju treh let pred odpovedjo, tako da se pri določitvi
ocene upošteva tudi čas delavčeve odsotnosti zaradi izrabe starševskega dopusta. S tem je
delavec postavljen v manj ugoden položaj v primerjavi z ostalimi delavci, ki takega dopusta
niso vzeli. To pa predstavlja posredno diskriminacijo na podlagi sicer na videz nevtralnega
merila delovne uspešnosti. Upoštevanje kriterija delovne uspešnosti na opisan način je treba
obravnavati kot primer prepovedane diskriminacije na podlagi starševstva, saj je pripeljalo do
izničenja oziroma omejitve enakih možnosti in obravnavanja pri določitvi presežnih delavcev.
Na delodajalcu je dokazno breme, da v konkretnem primeru ni kršil načela enakega
obravnavanja oziroma prepovedi diskriminacije443. Sodišče v vsakem primeru posebej presoja,
ali gre za diskriminacijo. Za primer posredne diskriminacije sodna praksa šteje primer444, ko je
delavec pri delodajalcu uveljavljal pravico do dela s krajšim delovnim časom, ki spada po sodni
presoji med ukrepe t.i. pozitivne diskriminacije. Delavec se je moral odločati med tem, da
sprejme delo na drugem delovnem mestu ali pa se pravici, ki jo je želel uživati, de facto odpove.
Takšno nezakonito ravnanje delodajalca, ki je delavca omejeval pri uveljavljanju njegove
pravice, je treba obravnavati kot primer prepovedane diskriminacije, saj bi sicer pripeljalo do
izničenja oziroma omejitve enakih možnosti in obravnavanja pri uresničevanju njegove pravice.
Diskriminacija zaradi starševstva in zaradi dela s krajšim delovnim časom izhaja tudi iz
primera, ko je delavka uporabila pravico do krajšega delovnega časa iz ZSDP-ja, pa so ji ustavili
izplačevanje nadomestila za invalidnost iz tega razloga. Sodišče je odločilo, da je bila delavka
Revidiran okvirni sporazum o starševskem dopustu, Vodnik z razlago Konfederacije evropskih sindikatov
ETUC¸ https://www.etuc.org/IMG/pdf/Slovenian.pdf.
441
Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), Uradni list RS, št. 33/2016.
442
VDSS sodba Pdp 412/2015, z dne 27.08.2015, enako VDSS Pdp 411/2015.
443
VDSS sodba Pdp 825/2009, z dne 13.05.2010.
444
VS RS sodba VIII Ips 208/2014, z dne 27.01.2015.
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diskriminirana. V nobenem primeru uživanje pravic iz naslova starševskega varstva ne more
pripeljati do tega, da onemogoči uživanje pravice iz invalidskega zavarovanja. Napačna sta tudi
zavzemanje in interpretacija, da ustrezno drugo delovno mesto pomeni pri invalidih, ki
opravljajo delo z omejitvami s polnim delovnim časom, da je delo v krajšem delovnem času od
polnega delovnega časa neustrezno delo445.
V tej zvezi se postavlja vprašanje, ali je treba šteti za posredno diskriminacijo tudi primer, ko
bi delavec, eden od staršev, ki dela krajši delovni čas po 65. členu ZDR-1 uveljavljal drugačno
razporeditev delovnega časa, na podlagi upravičenj, ki mu jih daje zakon, pa bi mu delodajalec
ponudil v podpis novo pogodbo, za drugo delovno mesto.
ZDR-1 v 3. odstavku 148. člena namreč določa, da, če delavec v času trajanja delovnega
razmerja zaradi potreb usklajevanja družinskega in poklicnega življenja predlaga drugačno
razporeditev delovnega časa, mu mora delodajalec, upoštevaje potrebe delovnega procesa,
pisno utemeljiti svojo odločitev.
Ali je delodajalčeva odločitev o zahtevi delavca po spremembi delovnega časa obravnavana
strožje v primeru uveljavitve pravice enega od staršev, ki dela krajši delovni čas na podlagi
pravic iz starševstva, kot pri delavcu, ki je zaposlen s krajšim delovnim časom na podlagi 65.
člena ZDR-1 in uveljavlja pravico po 3. odstavku 148. člena? Vprašanje je, ali velja v obeh
primerih, da delodajalca zavezuje pozitivna diskriminacija in kako zavezujoča je za delodajalca.
Po mnenju teorije446 lahko delodajalec v primeru prostovoljne sklenitve pogodbe o zaposlitvi s
krajšim delovnim časom predlagano spremembo zavrne že v primeru, če bi imela negativne
učinke za delovni proces, in ne samo če bi resneje ogrožala delovni proces.
V primeru, ko se delavci z družinskimi obveznostmi na področju dela obravnavajo kot posebna
skupina, se jim daje poseben poudarek in posebno varstvo, s ciljem zagotoviti enake možnosti
in obravnavanje, pri tem pa je treba paziti na nevarnost, da ne bi prišlo do nove diskriminacije,
in sicer tistih delavk in delavcev brez družinskih obveznosti. Posebno varstvo, posebni ukrepi
so tako kot v vseh drugih primerih diskriminacij utemeljeni in smiselni le v tolikšnem obsegu
in toliko časa, kolikor so družinske obveznosti vzrok za različen, slabši položaj teh delavcev v
zvezi z zaposlitvijo in delom. Varstvo je potrebno takrat, kadar družinske obveznosti ljudem
omejujejo možnost, da se pripravijo, vključijo, sodelujejo ali napredujejo v zaposlitvi in delu447.
Varstvo po 3. odstavku 148. člena velja za vse starše, v zvezi z usklajevanjem družinskega in
poklicnega življenja, zahteva delodajalčevo preučitev in pisno utemeljitev, z možnostjo
zavrnitve predloga delavca, če potrebe delovnega procesa tega ne dopuščajo. Gre torej za
enostransko odločitev delodajalca.
Razporeditev delovnega časa pri starših, ki uveljavljajo pravico do dela s krajšim delovnim
časom v primerih starševstva, pa zahteva od delodajalca, v skladu z določili kolektivnih pogodb,
dogovor med delavcem in delodajalcem. Dogovor pomeni soglasje volj obeh strank – delavca
in delodajalca, torej večjo dolžnost, kot jo zahteva 3. odstavek 148. člena ZDR-1, ki pomeni
enostransko odločitev delodajalca.

445

VDSS sodba Psp 214/2015, z dne 04.06.2015.
Bečan I. in drugi, ZDR s komentarjem, 2008, stran 715.
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Novak M. in drugi, Konvencije MOD s komentarjem 2006, stran 130.
446

102

3.6 Druge pravice pri zaposlitvi s krajšim delovnim časom v primeru
starševstva
Pravica do denarnega nadomestila za brezposelne osebe je določena v 61. členu Zakona o
urejanju trga dela448.
Temeljno izhodišče ureditve osnove za odmero denarne dajatve iz naslova brezposelnosti je v
zagotovitvi denarnega nadomestila ob izpadu plače v sorazmerju s prejetimi zneski v času
zaposlitve. Tako je v prvem odstavku 61. člena ZUTD določeno, da predstavlja osnovo za
odmero denarnega nadomestila povprečna mesečna plača zavarovanca, prejeta v obdobju 8
mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti, torej pred nastankom zavarovanega primera.
Izjemo od osnovnega principa, in torej lex specialis v odnosu na prvi odstavek 61. člena ZUTD
pa predstavlja tretji odstavek istega člena, po katerem se zavarovancu, ki je v obdobju iz prvega
odstavka istega člena delal krajši delovni čas v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju,
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali zavarovanju za starševski dopust, v osnovo za
odmero nadomestila upošteva prav tako prejeta plača, toda tako, da se ta preračuna na polni
delovni čas. Določbe tretjega odstavka 61. člena ZUTD ni mogoče razlagati tako, da bi bilo
treba tudi v primeru uporabe pravice do krajšega delovnega časa do tretjega leta otrokove
starosti prejeto plačo preračunati na polni delovni čas.
Če delavka pred nastankom zavarovanega primera, torej brezposelnosti, dela krajši delovni čas
po 50. členu ZDSP-1 zaradi varstva in nege otroka do tretjega leta starosti, in ne zaradi
starševskega dopusta za nego in varstvo otroka (v trajanju 260 dni neposredno po poteku
porodniškega dopusta), je denarno nadomestilo za brezposelnost pravilno in zakonito
odmerjeno od osnove povprečne mesečne plače, kot jo je dejansko prejela pri bivšem
delodajalcu pred izgubo zaposlitve (prvi odstavek 61. člena ZUTD)449.
V zvezi s pravico do odpravnine v primeru prenehanja delovnega razmerja iz razlogov, po
katerih delavcu pripada odpravnina450, delavcu s krajšim delovnim časom v posebnih primerih
zaradi starševstva, je odmera - višina odpravnine po 108. členu ZDR-1 v primerih odpoved
pogodbe o zaposlitvi pri krajšem delovnem času zaradi starševstva še vedno nejasna.
Menim, da je pri odmeri odpravnine pomembno, ali je delavec pred uveljavitvijo do dela v
krajšem delovnem času zaradi starševstva delal polni ali krajši delovni čas. Če je delavec delal
polni delovni čas in se mu v času, ko uveljavlja pravico do dela s krajšim delovnim časom
zaradi starševstva, odpove pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga
nesposobnosti, mu pripada odpravnina, kot če bi delal polni delovni čas.
To izhaja iz odločitve ustavnega sodišča451, ki je ugotovilo, da razlaga sodišč452, po kateri je
treba tudi za delavce, ki so le kratek čas pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delali s krajšim
delovnim časom, sicer pa so bili zaposleni s polnim delovnim časom, kot osnovo za odmero
odpravnine uporabiti njihovo povprečno plačo v zadnjih treh mesecih zaposlitve, to je plačo za
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) Uradni list RS, št. 80/2010, 40/2012 - ZUJF, 21/2013, 63/2013, 63/2013 ZIUPTDSV, 100/2013, 32/2014 - ZPDZC-1, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 47/2015 - ZZSDT, 90/2015 – ZIUPTD.
449
VDSS sodba Psp 147/2014 z dne 05.06.2014.
450
V skladu s prvim odst. 108. člena ZDR-1 pripada odpravnina delavcu, ki mu je odpovedana pogodba o
zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti.
451
USTA Odločba Up-810/12, z dne 20.1.2015.
452
V obravnavani zadevi sta odločali sodišči prve in druge stopnje - opr. št. Pdp 1150 /2011, z dne 12.01.2012, v
delovnem sporu zaradi izplačila odpravnine, Vrhovno sodišče ni dopustilo revizije.
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krajši delovni čas, pomeni različno obravnavo delavcev v bistveno enakih položajih. Položaj
takšnega delavca je namreč z vidika prispevka k delu delodajalca, na katerem med drugim
temelji priznanje pravice do odpravnine, v bistvu enak položaju delavca, ki je bil celotno
obdobje zaposlitve pri delodajalcu zaposlen s polnim delovnim časom in se mu odpravnina
odmeri od plače za polni delovni čas. Za enako obravnavo različnih položajev bi morala imeti
sodišča razumen razlog, ki pa ni izkazan. Pri tem je pojasnilo, da je treba za ustavno skladno
razlago drugega stavka prvega odstavka 109. člena ZDR (sedaj 2. odst. 108. člena ZDR-1) tudi
glede pravice do odpravnine uporabiti drugi odstavek 66. člena ZDR (sedaj 2. odst. 67. člena
ZDR-1), ki ga je mogoče razlagati tako, da se zapovedana izenačitev nanaša na sam obseg
pravice (to je na samo višino odpravnine, ki jo prejme takšen delavec), in ne le na izbiro
kriterijev za njen izračun. Ob takšni razlagi drugega odstavka 66. člena ZDR je treba kot osnovo
za izračun odpravnine delavcev iz te določbe uporabiti dejansko plačo delavca, preračunano na
polni delovni čas.
Če je delavec pred uveljavitvijo do dela v krajšem delovnem času zaradi starševstva tudi delal
krajši delovni čas, klasični part-time, pa ima pravico do odpravnine v sorazmernem delu, kot je
imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas po 65. členu ZDR-1. Ta delovni čas
je lahko enak (npr. pogodba o zaposlitvi in aneks sta sklenjena za 20 ur) ali pa je bil pri parttime pogodbi sklenjen za 25 ur, pa aneksu pa za 20 ur zaradi starševstva. V tem primeru se
odmeri odpravnina, sorazmerno za 25 ur. Delavec namreč ne more dobiti več pravic, kot bi jih
imel v primeru, če ne bi uveljavljal pravice do dela s krajšim delovnim časom in ni upravičen
do polne odpravnine (odpravnine, kot če bi delal polni delovni čas).
Vprašanje glede višine odpravnine, ali delavcu pripada v polnem ali sorazmernem delu, je
Sodišče EU obravnavalo v zvezi s pravicami pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času, ko
delavec dela krajši delovni čas zaradi starševskega dopusta 453 . Sodišče je razsodilo, da
»nacionalna zakonodaja, ki za primer enostranske odpovedi – brez utemeljenega ali zadostnega
razloga – pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki je bil zaposlen za nedoločen čas in za polni delovni
čas, medtem ko ta izrabi starševski dopust v krajšem delovnem času, določa, da se temu delavcu
poleg odpravnine zaradi odpovedi njegove pogodbe odobri pavšalna varstvena odškodnina v
višini šestmesečne plače, lahko spada med „ukrepe za varstvo delavcev pred odpustom na
podlagi prošnje za porodniški (starševski) dopust ali odhoda na porodniški (starševski) dopust“,
v smislu klavzule 2, točka 4, okvirnega sporazuma«. Sodišče je pojasnilo, da bi bil takemu
varstvenemu ukrepu odvzet velik del polnega učinka, če v primeru, v katerem se delavcu,
zaposlenem za nedoločen čas in za polni delovni čas, nezakonito odpove pogodba o zaposlitvi
med izrabo starševskega dopusta v obliki krajšega delovnega časa; pavšalna varstvena
odškodnina, ki jo ta delavec lahko zahteva, pa ne bi bila določena na podlagi plačila na podlagi
njene pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, temveč bi temeljila na zmanjšanem plačilu, ki
ga je prejemal med starševskim dopustom v obliki krajšega delovnega časa. Določitev zneska
te pavšalne odškodnine namreč ne bi mogla imeti zadostnega odvračalnega učinka za
preprečitev odpuščanja delavcev, ki izrabijo starševski dopust v obliki krajšega delovnega
časa 454 . Tak izid bi – ob kršitvi enega od ciljev okvirnega sporazuma, ki je zagotovitev
ustreznega socialnega varstva delavcem, ki izrabijo starševski dopust v krajšem delovnem
času– vodil do zvišanja ravni negotovosti zaposlitve delavcev, ki so se odločili izrabiti
starševski dopust v obliki krajšega delovnega časa. S tem bi bila ureditvi varstva, ki je uvedena
453
454

Zadeva C-588/12, Lyreco Belgium NV proti Sophie Rogiers, ECLI:EU:C:2014:99, točki 37in 38.
Zadeva C-116/08, Christel Meerts proti Proost NV, ECLI:EU:C:2009:645, točki 46 in 47.
104

s klavzulo 2, točka 4, okvirnega sporazuma, deloma odvzeta vsebina in bi se resno kršilo načelo
socialnega prava Unije, ki je še posebej pomembno. Poleg tega bi tak način določitve zneska
pavšalne varstvene odškodnine, ker nekatere delavce lahko odvrne od izrabe starševskega
dopusta, lahko tudi nasprotoval cilju okvirnega sporazuma, ki se nanaša na čim boljšo
uskladitev družinskega in poklicnega življenja.
Po razlagi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) 455 se
izključujeta krajši delovni čas zaradi starševstva in popoldanski s. p.. Po veljavni zakonodaji
tisti, ki izrabijo pravico do krajšega delovnega časa, ne morejo imeti registriranega statusa
samostojnega podjetnika, kjer plačujejo le pavšalne prispevke. Krajši delovni čas zaradi
starševstva je namenjen temu, da starši preživijo več časa z otrokom. Popoldanski s. p. pa bi bil
v nasprotju s tem namenom, saj bi odvzemal čas, namenjen otrokom. Tisti od staršev, ki je pri
delodajalcu zavarovan za najmanj 20 ur na teden, bi se moral za preostali delovni čas do polne
delovne obveznosti (40 ur) prednostno zavarovati kot samostojni podjetnik, saj je to
zavarovanje urejeno v 15. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
Ker predhodni člen v zakonu izpodrine člen za njim, se to zgodi tudi pri zavarovanju iz naslova
pravice do krajšega delovnega časa, ki je urejeno v 19. členu ZPIZ-2, trdijo na ministrstvu. »Če
je eden od staršev zavarovan za 20 ur pri delodajalcu, za 20 ur pa iz naslova krajšega delovnega
časa (torej za polni delovni čas), ne more opravljati samostojne dejavnosti, saj bi zaradi pravila
prednosti, zavarovanje iz tega naslova izpodrinilo zavarovanje iz naslova krajšega delovnega
časa. Prednostno obravnavo členov ZPIZ-2 po vrsti ureja 13. člen, ki določa, da se mora oseba,
ki hkrati izpolnjuje pogoje za vključitev v obvezno zavarovanje po več zavarovalnih podlagah,
obvezno zavarovati po tisti, ki je v ZPIZ-2 pred drugimi. Nadalje je v tretjem odstavku istega
člena določeno, da se mora, ne glede na določbo prejšnjega odstavka, zavarovanec, ki je po
prednostni zavarovalni podlagi zavarovan za manj kot polni delovni čas, do polnega delovnega
oziroma zavarovalnega časa zavarovati na podlagi določb, ki urejajo zavarovanje drugih
zavarovalnih podlag. Če bi želel uveljavljati krajši delovni čas zaradi starševstva in ima
popoldanski s. p. , bi se moral v primeru skrajšanja delovnega časa prednostno zavarovati za
preostanek ur kot samostojni podjetnik«.
Lahko pa zavarovanec (delavec, samostojni podjetnik, družbenik, kmet ali drug zavarovanec)
uveljavi pravico do krajšega delovnega časa na podlagi določb ZSDP-1 (krajši delovni čas
zaradi starševstva) in je do polnega zavarovalnega časa zavarovan na podlagi priznane pravice
iz naslova starševskega varstva (pravice do plačila prispevkov ali do delnega plačila izgubljeni
dohodek), skladno z drugim odstavkom 19. člena ZPIZ-2456.
Na vprašanje, kako se upošteva delovna doba pri delavcih, ki delajo krajši delovni čas v skladu
s predpisi o starševskem dopustu (pravica do odpravnine ob upokojitvi in pravica do odpravnine
po 109. členu ZDR – sedaj 108. člen ZDR-1), Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
pojasnjuje 457 , da je v določbah zakona za delavca, ki dela krajši delovni čas v skladu s
posebnimi predpisi (predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zdravstvenem
zavarovanju, starševskem varstvu), določeno, da ima pravico do plačila za delo po dejanski
Krajši delovni čas zaradi starševstva in popoldanski s. p. se izključujeta!, http://data.si/blog/2016/03/07/krajsidelovni-cas-zaradi-starsevstva-popoldanski-s-p-se-izkljucujeta/.
456
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delovni obveznosti ter druge delovnopravne pravice in obveznosti kot delavec, ki dela polni
delovni čas, če ni s tem zakonom določeno drugače. To pravilo, kot se navaja, je bilo
upoštevano v noveli ZDR ob siceršnjem zagotavljanju sorazmerne pravice do regresa za letni
dopust in pravice do odpravnine ob upokojitvi za delavce, ki delajo krajši delovni čas v skladu
s 64. členom ZDR (sedaj 65. člen ZDR-1).
Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in uveljavlja (za določen
čas) delo s krajšim delovnim časom, se mu za ta čas prizna delovna doba, kot da je delal polni
delovni čas.

3.7 Posebni ukrepi kot pozitivna diskriminacija
3.7.1 Pravni viri in pojem
Tako v ZDR-1 kot tudi v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo458 sta bili preneseni Direktiva
Sveta 2000/78/ES, z dne 27. novembra 2000, o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri
zaposlovanju in delu459 in Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 5. julija
2006, o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri
zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano)460 .
Zakon o varstvu pred diskriminacijo določa varstvo vsakega posameznika in posameznice (v
nadaljnjem besedilu: posameznik) pred diskriminacijo, ne glede na spol, narodnost, raso ali
etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno
identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo
osebno okoliščino (v nadaljnjem besedilu: osebna okoliščina) na različnih področjih
družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri
uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na političnem, gospodarskem,
socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju461.
Posebni ukrepi za zagotavljanje enakosti so v skladu z zakonom462 začasni ukrepi, ki imajo za
cilj zagotoviti uresničevanje pravice do enakega obravnavanja, enake možnosti ali dejansko
enakost in udeležbo na področjih družbenega življenja oseb, ki so v manj ugodnem položaju
zaradi določene osebne okoliščine. Posebni ukrepi se sprejmejo z namenom preprečevanja ali
odpravljanja posledic takšnega položaja oziroma predstavljajo nadomestilo za manj ugoden
položaj in so zlasti463:
- spodbujevalni ukrepi, ki dajejo posebne ugodnosti ali uvajajo posebne spodbude za osebe v
manj ugodnem položaju na določenem področju ali v določenem okolju,
- pozitivni ukrepi, ki ob enakem izpolnjevanju predpisanih meril in pogojev dajejo prednost
osebam z določeno osebno okoliščino in se lahko uporabijo zlasti, kadar pri teh osebah obstaja
očitno nesorazmerje v možnostih dostopa do uveljavljanja pravic, dobrin, storitev ali ugodnosti.

Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), Uradni list RS, št. 33/2016.
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Iz zakona izhaja, da ukrepe navaja primeroma, sprejema pa jih lahko vsak delodajalec464 glede
na naravo dela in glede na zaposlitvene pogoje in pogoje dela, vključno s prenehanjem pogodbe
o zaposlitvi in plačami465.
Posebni ukrepi466 zasledujejo legitimen cilj odprave manj ugodnega položaja oseb z določeno
osebno okoliščino, utemeljeno na analizah o obstoju manj ugodnega položaja, ter so potrebno
in ustrezno sredstvo za odpravo takšnega položaja. Subjekti iz prejšnjega odstavka, ki sprejmejo
posebne ukrepe, redno preverjajo njihovo utemeljenost oziroma upravičenost njihovega
nadaljnjega izvajanja. Če ugotovijo, da je cilj njihovega izvajanja dosežen, jih nemudoma
prenehajo izvajati.
Podlago za pravico do dela s krajšim delovnim časom v posebnih primerih zaradi starševstva
določa ZSDP-1, ZDR-1 pa določa posebne pravice v zvezi z delovnim časom, kot so prepoved
nadurnega dela, prepoved neenakomerne razporeditve ter prerazporeditve delovnega časa. Te
pravice v bistvu že pomenijo posebne ukrepe, ki so v korist določene skupine - zaposlenih s
krajšim delovnim časom v posebnih primerih, določeni na zakonski ravni in pomenijo posebno
varstvo.
Posebno varstvo delavcev z družinskimi obveznostmi oziroma staršev, ki uveljavljajo pravico
do dela s krajšim delovnim časom, je v RS določeno tudi s kolektivnimi pogodbami na ravni
dejavnosti.
Na splošno kolektivne pogodbe določajo, da se krajši delovni čas v posebnih primerih določi z
dogovorom med delavcem in delodajalcem467.
Nekatere kolektivne pogodbe, ki posebej določajo pravice staršev, vežejo posebne ukrepe tako
na starševstvo na splošno, torej za vse delavce z družinskimi obveznostmi468, glede razporejanja
dela. Iz določb kolektivnih pogodb izhaja, da se delovni čas razporedi tako, kot želi delavec, če
to dopuščajo delovne razmere.
Pozitivne ukrepe za zaposlene s krajšim delovnim časom v posebnih primerih, npr. pravico do
dela brez prekinitve, določa Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega
gospodarstva (KPdg) 469.
Prepoved diskriminacije (nediskriminacija) ne pomeni le enakopravnosti na individualni ravni
(vsi smo pred zakonom enaki), ampak, upoštevajoč dejanske razlike v položaju določenih
skupin (tudi posameznih kategorij delavcev), vključuje tudi načelo enakih možnosti. To načelo
pomeni, da so potrebni nekateri spodbujevalni ukrepi v dobro določenih skupin oseb, ki so kljub
razglašeni enakopravnosti de facto neenakopravni. Posebej ranljivim skupinam na trgu dela je
tako treba zagotoviti ustrezno posebno varstvo. Na tem področju je dopustna in potrebna t.i.
pozitivna diskriminacija. Gre za aktivne ukrepe države, ki so namenjeni zagotavljanju de facto
enakih možnosti in enakega obravnavanja. Pri tem je neizogibno, da del bremen in rizikov v
1. odst. 18. člena ZVarD.
3.alineja 1. odst. 2. člena ZVarD.
466
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2. odstavek 25. člena Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.
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zvezi z uveljavljanjem načela enakih možnosti in obravnavanja na trgu dela in na delovnem
mestu nosijo tudi delodajalci470.
S posebnimi ukrepi, za katere je sodna praksa uveljavila izraz »pozitivna diskriminacija«471 za
zaposlene s krajšim delovnim časom v posebnih primerih zaradi starševstva, delodajalec ne
postavlja delavca, ki uveljavi krajši delovni čas zaradi starševstva, v privilegiran položaj, ampak
mu zagotavlja dejansko enakopravno obravnavo.
Delavci s krajšim delovnim časom v posebnih primerih pa v praksi uveljavljajo tudi varstvo
pravic tako, da zahtevajo, da jim delodajalec da v podpis nov aneks k pogodbi o zaposlitvi, v
katerem bi se določila drugačna razporeditev delovnega časa, kot je že bila določena v aneksu
k pogodbi o zaposlitvi ob uveljavitvi pravice do dela s krajšim delovnim časom472. Delodajalci
morajo v tem primeru prilagoditi organizacijo dela, vendar pa te prilagoditve naj ne bi pomenile
nesorazmernega posega v organizacijo dela pri delodajalcu.
Iz pregleda sodne prakse izhaja, da še ni bilo odločeno o vprašanju, kateri so tisti posebni ukrepi
in kakšna mora biti vsebina ukrepov, s katerimi delodajalec mora prilagoditi organizacijo dela
zaradi uveljavljanja pravic delavcev s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.
Glede na to, da v zvezi s posebnimi ukrepi, ki se nanašajo na pravico staršev do krajšega
delovnega časa v teoriji in praksi ni posebnih vsebinskih opredelitev, kateri so ukrepi, ki jih
mora sprejeti delodajalec, bom pri opredelitvi vsebine teh ukrepov izhajala iz teoretičnih in
praktičnih primerov drugih posebnih skupin, ki uživajo posebno varstvo (npr. na področju
varstva invalidov so že podrobneje opredeljeni primeri, kateri so ukrepi, ki jih mora sprejeti
delodajalec).
Bistveno vprašanje pri enakosti možnosti in obravnavanja delavcev z družinskimi obveznostmi
je vprašanje poti, načina, kako, s katerimi ukrepi doseči enakost473.
3.7.2 Vsebina ukrepov
Namen pravic iz naslova starševskega varstva, razen starševskega nadomestila, je zagotavljanje
enakih možnosti in preprečevanja vsakršne diskriminacije staršev, zlasti mamic, na trgu dela.
Na ta način se podpira zaposlene starše, da lahko v določenem časovnem obdobju usklajujejo
poklicne obveznosti in skrb za otroka, in spodbuja njihovo neprekinjeno sodelovanje na trgu
dela. Družinska politika oziroma starševsko varstvo pomembno prispeva k odpravljanju razlik
med ženskami in moškimi na trgu dela ter spodbuja enakopravnejšo delitev obveznosti glede
varstva in nege otrok med ženskami in moškimi. Zaradi obstoječe dobre ureditve na področju
zaposlovanja, starševskega dopusta, varstva otrok, osnovne šole itd., ki omogoča staršem, zlasti
ženskam, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, se Slovenija po stopnji zaposlenosti
žensk z otroki umešča na vrh držav EU. Slovenija je tako ena redkih držav, kjer je vpliv
starševstva na stopnjo zaposlenosti omejen. Čeprav imata oba zaposlena starša pravico do
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starševskega dopusta in dela s krajšim delovnim časom zaradi otroka, so ženske tiste, ki v večini
izrabijo te pravice. Obstoječa politika starševskega varstva v Sloveniji je učinkovita z vidika
zaposlovanja žensk, ne pa z vidika zmanjševanja neenakosti med ženskami in moškimi na
področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Potrebne so spremembe, ki bodo
spodbujale starše k enakovrednejši porazdelitvi skrbstvenih obveznosti za otroka oziroma
spodbujale očete k izrabi pravic474.
ZDR-1 določa 475 , da imajo delavci zaradi nosečnosti in starševstva pravico do posebnega
varstva v delovnem razmerju, delodajalec mora omogočiti lažje usklajevanje družinskih in
poklicnih obveznosti. To posebno varstvo seveda ne sme biti razlog, da bi delodajalec delavce
postavljal v manj ugoden položaj 476 . Posebna pravica pri tem je pravica do dela s krajšim
delovnim časom zaradi starševstva, za katero pa enako, kot za ostale ukrepe za lažje
usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti, tudi za izrabo le-te velja, da ne more in ne sme
biti podlaga za manj ugodno obravnavanje, glede na izrecno prepoved neposredne kot tudi
posredne diskriminacije.
Prepoved diskriminacije ne pomeni, da bi se morali posamezniki z določenimi osebnimi
okoliščinami obravnavati ugodneje kot ostali in jih v primerjavi z njimi postavljati v
privilegiran položaj. Namen pravnih predpisov, ki prepovedujejo diskriminacijo, je
vzpostavitev stanja, v katerem imajo vsi posamezniki enake (začetne) možnosti za delovanje
na vseh področjih življenja. Gre za vzpostavitev enakopravnega začetnega položaja. V
določenih (redkih) primerih pa so lahko pravni predpisi dejansko usmerjeni v privilegiranje
določene ogrožene skupine. Takrat govorimo o pozitivnih ukrepih. Pozitivni ukrepi so vedno
začasni ukrepi, namenjeni izboljšanju položaja oseb z določeno osebno okoliščino477.
Posebni ukrepi, pozitivna diskriminacija staršev s krajšim delovnim časom, pomenijo
obveznost delodajalca, da omogoči delo s krajšim delovnim časom in to pravico prizna;
obveznost delodajalca, da spoštuje določila ZDR-1 glede prepovedi dela preko dogovorjenega
krajšega delovnega časa, prerazporeditve ter neenakomerne razporeditve, ter obveznost
delodajalca, da sklene dogovor (ko sklepa aneks) z delavcem o delovnem času glede na njegove
potrebe v zvezi z varstvom otrok, upoštevaje organizacijo dela.
Kljub temu da uveljavljanje pravice do dela s krajšim delovnim časom od delodajalcev dejansko
terja določene napore v zvezi z organizacijo dela, pa jim na drugi strani prinaša tudi pozitivne
učinke, kot npr. večje zadovoljstvo delavcev, spodbudnejše delovno okolje, povečanje
produktivnosti, zmanjšanje odsotnosti,… Posebej ranljivim skupinam na trgu dela je tako treba
zagotoviti ustrezno posebno varstvo. Na tem področju je dopustna in potrebna t.i. pozitivna
diskriminacija. Gre za aktivne ukrepe države, ki so namenjeni zagotavljanju enakih možnosti
in enakega obravnavanja. Pri tem je neizogibno, da del bremen in rizikov v zvezi z
uveljavljanjem načela enakih možnosti in obravnavanja na trgu dela in na delovnem mestu
nosijo tudi delodajalci478.
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Vrhovno sodišče479 je zavzelo stališče, da je sama pravica do dela s krajšim delovnim časom
ukrep pozitivne diskriminacije. Razsodilo je, da delodajalci delavcem izrabe pravice do
krajšega delovnega časa zaradi starševstva ne smejo preprečevati ali omejevati, četudi se pri
tem morda sklicujejo ali izgovarjajo na potrebe delovnega procesa. Če delodajalec omejuje
delavca pri uveljavljanju že same pravice, gre za primer prepovedane diskriminacije, saj bi sicer
tako nezakonito ravnanje pripeljalo do izničenja oziroma omejitve enakih možnosti in
obravnavanja pri uresničevanje te pravice.
Neizogibno je, da uveljavljanje pravice do dela s krajšim delovnim časom od delodajalcev terja
določene napore, npr. v zvezi z reševanjem morebitnih zapletov pri organizaciji dela. Vrhovno
sodišče je jasno zavzelo stališče, da je vsebina ukrepa v tem, da delodajalec ne sme preprečiti
izrabe te pravice. Prav tako pa se ne sme omejevati te pravice, vendar pri tem ni postavilo
standardov, kateri so ti posebni ukrepi v zvezi z omejitvijo te pravice, ki je vsekakor povezana
z organizacijo dela pri delodajalcu.
V zvezi z vsebino, obsegom ukrepov, menim, da se morajo v primeru konkretnega sodnega
spora, ali ugoditi delavcu glede razporeditve delovnega časa, kot jo zahteva, upoštevati tudi
določila kolektivnih pogodb. Kot že navedeno, npr. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in
živilsko industrijo Slovenije določa, da se razporeditev delovnega časa določi z dogovorom
med delavcem in delodajalcem. Pri dogovarjanju mora delodajalec delavcu na njegovo zahtevo
omogočiti delo v delovnem času, ki omogoča ustrezno varstvo otrok, razen, če delovni proces
tega ne dopušča. Tudi kolektivna pogodba torej »varuje« delodajalca pred tem, da bi bila
zahteva delavca absolutno zavezujoča, torej taka, da bi delal npr. v času, ki organizacijsko sploh
ne bi omogočalo poslovanja delodajalca, ali bi moral npr. namesto tega delavca dodatno
zaposliti novega delavca za polni delovni čas.
Posebni ukrep glede upoštevanja spremenjenih okoliščin v delovnih razmerjih, ko delavec
uveljavlja pravico do dela s krajšim delovnim časom, je vsekakor dogovor, torej medsebojna
uskladitev interesov delavca in delodajalca.
Namen in vsebino posebnih ukrepov je Višje delovno in socialno sodišče obravnavalo v
primeru opustitve prilagoditve za invalida.480, pri čemer pojasnjuje dolžnost delodajalca do
nediskriminatornega obravnavanja. Za razumevanje načela nediskriminacije, ki presega zgolj
formalne okvire enakopravnosti, je po razlagi sodišča bistveno, da zahteva po prepovedi
diskriminacije pomeni hkrati zahtevo po uveljavljanju posebnih pravnih položajev oziroma
posebnih pravic in pozitivnih ukrepov, katerih namen je v preprečevanju manj ugodnega
položaja nekaterih posameznikov. Gre za načelo enakih možnosti, torej za uveljavljanje
diferencirane enakopravnosti, ki v določenem obsegu vključuje preprečevanje dejanske
oziroma posredne diskriminacije. Ker je v konkretnem primeru šlo za slepega učitelja, se je
sodišče ukvarjalo z vprašanjem, katere so razumne prilagoditve delovnega procesa. Sodišče je
glede pravnih podlag upoštevalo zakonodajo Evropske Unije oziroma Direktivo Sveta
2000/78/ES, z dne 27. 11. 2000, o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in
delu, ki v 5. členu določa, da je treba zagotoviti razumne prilagodite za skladnost z načelom
enakega obravnavanja, kar zadeva hendikepirane osebe. To od delodajalcev zahteva, da glede
na potrebe v konkretni situaciji hendikepirani osebi omogoči dostop, sodelovanje ali
napredovanje v službi ali usposabljanju, razen če bi ukrepi delodajalca nesorazmerno
479
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Sklep VSRS VIII Ips 208/2014, z dne 27.1.2015.
VDSS sodba Pdp 915/2008, z dne 14.05.2009.
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obremenili. V zvezi z nacionalno zakonodajo pa je sodišče upoštevalo določila Zakona o
uresničevanju enakih možnosti (ZUNEO), ki ga je kasneje sicer razveljavil Zakon o varstvu
pred diskriminacijo, ki pa določa enaka pravila, in ZDR, sedaj ZDR-1, prav tako z enakimi
določili glede prepovedi diskriminacije. Oba zakona prepovedujeta tako neposredno kot
posredno diskriminacijo in štejeta, da je diskriminacija podana tudi v primeru, če so
posameznikom sicer zagotovljene enake pravice oziroma enak obseg pravic, vendar so kljub
temu v manj ugodnem položaju v pogledu uresničevanja pravic oziroma izpolnjevanja
obveznosti. S tem se spodbujajo oziroma ustvarjajo enake možnosti za njihovo enakovredno
udejstvovanje. Iz zahteve po prepovedi (posredne) diskriminacije ne nazadnje izhaja zahteva
po izvajanju ustreznih razumnih prilagoditev, ki naj zagotovijo dejansko enakopravnost, saj
enakopravno obravnavanje posameznika v enakem položaju ne zagotavlja enakosti tistih
posameznikov, ki so zaradi posameznih okoliščin (na primer invalidnosti) dejansko v
deprivilegiranem položaju. Če hendikepiranemu (slepemu) delavcu, učitelju, niso zagotovljene
nekatere posebne oziroma dodatne pravice (v obliki primernih prilagoditev), to posega v načelo
nediskriminacijskega obravnavanja. Diskriminacija delavca ni bila v tem, da bi vsi ostali učitelji
imeli računalnik, on pa ne, temveč v tem, da brez ustreznega računalnika z Braillovo vrstico ni
bil v enakem položaju kot ostali učitelji, ne glede na to, ali so ti imeli računalnik v svojem
kabinetu. Drugi učitelji so se na pouk lahko pripravili na drugačen način in se z obvestili
seznanjali preko oglasne deske. Delodajalec bi delavcu, učitelju torej moral zagotoviti ustrezen
računalnik z Braillovo vrstico, kar bi zanj pomenilo pozitiven ukrep, ki bi mu sploh omogočil
enakopraven položaj z ostalimi zaposlenimi. Če delodajalec tega ni zagotovil, je bil delavec v
manj ugodnem položaju.
Pomemben vidik prepovedi diskriminacije in pozitivnih ukrepov- pozitivne diskriminacije481,
je v tem, da mora biti dejanska, ne le formalna, kar bo sodišče ugotavljalo v vsakem primeru
posebej in v primeru kršitve nudilo sodno varstvo.
Za delodajalca je pomembna vsebina posebnih ukrepov, do kakšne mere mora torej izvajati
določene ukrepe za zagotavljanje pravic delavcev, staršev, s krajšim delovnim časom zaradi
starševstva, kakšne napore mora vložiti v to, da bo dosegel dogovor z delavcem glede vprašanja
delovnega časa. Pri zaposlenih s krajšim delovnim časom zaradi starševstva je namreč
najpomembnejši vidik varstva te posebne skupine delovni čas, ki mu omogoči, da v preostalem
času ustrezno poskrbi za varstvo otrok.
Vsebina ukrepov v primerih krajšega delovnega časa zaradi starševstva bo seveda za
delodajalca drugačna kot v primeru, če gre za invalida. V primeru invalida je vsebina ukrepov
poleg prilagoditve organizacije delovnega časa tudi v ukrepih, kot so nakup delovne opreme,
spremembe delovnega okolja, prilagoditev delovnega mesta. Pri starših je vsebina ukrepov
vezana na delovni čas. Seveda pa lahko v določenih primerih zaradi boljše prilagoditve
interesom delavca pomeni to tudi nakup npr. novega delovnega sredstva (delodajalec npr. kupi,
če je to smiselno, še en šivalni stroj in tako omogoči delo delavcu v času, kot ga sam želi).
Tisti od staršev, ki uveljavlja pravico do krajšega delovnega časa, je v posebej varovani skupini,
posebno varstvo pa obstaja zaradi varstva otrok. Delovni čas staršev je v največji meri odvisen
Novak, M., Pozitivna diskriminacija, Pravna praksa, 2003, št. 41: Pozitivna diskriminacija (positive
discrimination) je v bistvu dobronamerna diskriminacija. Pomeni vključevanje določenih skupin v pluralistično
demokracijo. Pri njej gre za privilegiranje določenih manjšinskih skupin, ki so bile tradicionalno zapostavljene
oziroma ki so bile dolgo časa diskriminirane.
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od možnosti varstva predšolskih otrok in obveznosti šolskih otrok. Pri presoji posebnih
ukrepov, ki jih mora izvesti delodajalec, se bo torej ugotavljalo, kakšne možnosti, potrebe ima
tak delavec glede varstva otrok. Če gre za delavca, ki dela pri delodajalcu, ki ima neenakomerno
razporejen delovni čas pri vseh zaposlenih, je jasno, da bo težje zagotovil delo v enakomerno
razporejenem krajšem delovnem času. Za takega delodajalca bo prilagoditev verjetno težja kot
za delodajalca, pri katerem zaposleni delajo v enakomernem delovnem času.
Prilagoditev bo lahko pomenila tudi prilagoditev organizacije dela glede na odvisnost dela
enega zaposlenega ostalim zaposlenim, če gre za dela, ki se opravljajo v skupini. V tem primeru
bo delodajalec moral prilagoditi skupinsko delo delavcu s krajšim delovnim časom. To pa ne
pomeni, da bo moral delodajalec zaradi uveljavljanje pravice enega delavca do dela s krajšim
delovnim časom ukiniti skupinsko delo. V takem primeru bi lahko delodajalec ponudil delavcu
za čas dela s krajšim delovnim časom delo na drugem, enakovrednem delovnem mestu, na
katerem bi bilo omogočeno delo v enakomernem krajšem delovnem času, pri katerem ne prihaja
do sprememb v organizaciji dela in potreb po prilagoditvah delovnega časa nasploh. Na
delovnih mestih, kjer se opravlja delo, ki se mora prilagajati potrebam trga, ki je ves čas
neenakomerno ali se stalno prerazporeja, je npr. vezano na tuje trge, kjer je delovni čas drugače
razporejen kot je omogočeno varstvo otrok, bo lahko uveljavitev pravice do dela s krajšim
delovnim časom – zaradi omejitev v ZDR-1 v zvezi z delovnim časom, skoraj nemogoča.
Če delodajalec začne delovni proces ob 6. uri in je ta začetek pomemben za njegovo poslovanje
(delo v proizvodnji, v izmenah), mora tudi delavec začeti delati ob 6. uri. Če je začetek dela za
delavca nepomemben (npr. delavka mora na dan zašiti 40 kosov srajc, ki jih šiva samostojno,
zato je nepomembno, v katerem času jih zašije, bistveno je, da jih zašije tisti dan), sodišče lahko
tudi zavrne delovni čas, kot ga zahteva delavec (npr. od 8.00 do 12.00). Predvsem delodajalec
bo tisti, ki bo moral dokazovati, zakaj z delavcem ni sklenil aneksa z vsebino, kot jo je zahteval
delavec, ter podati in argumentirati svoj predlog– dokazovati potrebe delovnega procesa.
Vsebina posebnih ukrepov bo pomenila vprašanje obveznosti obsega prilagoditve organizacije
dela delovnemu času delavca, ki dela s krajšim delovni časom zaradi starševstva.
Menim, da se mora možnost delodajalca, da delavcu ne omogoči predlagane razporeditve
delovnega časa (zaradi delovnega procesa), presojati restriktivno. Delodajalci se ne morejo
samo na splošno sklicevati na nemožnost prilagoditve delovnega procesa, brez navedbe
konkretnih težav, ki bi jih lahko pomenila razporeditev delovnega časa, kot jo predlaga delavec,
za organizacijo dela.
Pravica delavcev, ne glede na posebne ukrepe, ki jih mora izvajati delodajalec, vendarle ne
more biti absolutna, celo do te mere, da se onemogoči delovni proces pri delodajalcu.
Iz ZDR-1 izhaja, da so starši s krajšim delovnim časom varovani glede prepovedi opravljanja
dela preko časa, za katerega so sklenili pogodbo o zaposlitvi, pred neenakomerno razporeditvijo
ali prerazporeditvijo delovnega časa. Te zakonske določbe so po namenu že posebni ukrepi. Če
bi imel zakonodajalec namen popolnoma omejiti delodajalca glede razporeditve delovnega časa
in jo določiti v skladu s predlogom delavca (kar bi pomenilo obveznost delodajalca), bi to
izhajalo iz zakona.
Delovno razmerje s krajšim delovnim časom se za čas uveljavitve pravice določi z aneksom.
To pomeni, da bo delodajalec določil delovni čas delavca, pri tem pa bo upošteval njegove
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predloge in se glede teh poskušal dogovoriti. V določenih dejavnostih kolektivna pogodba
določa, da se delodajalec z delavcem mora dogovoriti o delovnem času, kot sem že navajala.
Zaposleni s krajšim delovnim časom v posebnih primerih zaradi starševstva sicer niso varovani
pred odpovedjo iz poslovnega razloga, vendar pa delodajalec tvega, da bo delavec izpodbijal
zakonitost odpovedi zaradi diskriminacije, ker je uveljavljal pravico do dela s krajšim delovnim
časom. Na delodajalcu bo dokazno breme, ko bo dokazoval, da temu delavcu ni odpovedal
pogodbe iz poslovnega razloga zaradi uveljavitve pravic iz naslova krajšega delovnega časa
zaradi starševstva.
Kakšna je vsebina pravice, konkretno pomeni, do kakšne razporeditve delovnega časa ima
pravico delavec. Sodišče bo razsojalo o obsegu in razporeditvi delovnega časa, pravica do
krajšega delovnega časa pa je zakonska pravica, ki pripada delavcu torej že na podlagi samega
zakona.
Pravica delavca do krajšega delovnega časa zaradi starševstva je obveznost delodajalca, vsebina
te pravice, ki pa obsega dogovor o obsegu in razporeditvi krajšega delovnega časa, ki je glede
na določila ZDR-1 omejen, pa je predmet dogovora med strankama (stranki morata skleniti
aneks k pogodbi o zaposlitvi). Če dogovor o vsebini pravice, torej o tem, v kakšni razporeditvi
delovnega časa bo delavec delal, ni dosežen, lahko delavec zahteva sklenitev aneksa s sodnim
varstvom. Sodišče bo razporeditev določilo v skladu z določili 8. odstavka 148. člena ZDR-1,
torej bo določilo delovni čas v enakomerni razporeditvi, v obsegu po številu ur, kot bo to
predlagal delavec. Razporeditev delovnega časa bo morala biti določena, upoštevaje interese
delavca, vendar tudi delodajalčevo organizacijo dela oziroma poslovanja.
Vsebina posebnih ukrepov ne nazadnje izhaja tudi iz kolektivnih pogodb, ki pri delovnem času
napotujejo na upoštevanje organizacije dela pri delodajalcu. Kolektivna pogodba za obrt in
podjetništvo določa 482 , da je delodajalec dolžan delavcu z družinskimi obveznostmi, če to
dopuščajo delovne razmere, omogočiti zaradi lažjega usklajevanja poklicnih in družinskih
obveznosti delo v razporedu delovnega časa, ki je za delavca ugodnejši.
Enako določa Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije483, da mora
delodajalec delavcu na njegovo zahtevo omogočiti delo v delovnem času, ki omogoča ustrezno
varstvo otrok, razen če delovni proces tega ne dopušča.
Tudi če primerjam slovensko ureditev pravice do krajšega delovnega časa zaradi starševstva, z
avstrijsko, po kateri ima delodajalec možnost s sodnim varstvom uveljavljati pri delojemalcu
krajši delovni čas, ki omogoča organizacijo in obratovanje podjetja, lahko potrdim tezo, da
ukrepi »pozitivne diskriminacije« ne pomenijo take absolutne pravice, ki bi pomenila, da
delavec sam določa čas, v katerem bo delal v času trajanja pogodbe o zaposlitvi s krajšim
delovnim časom zaradi starševstva.
Ker so za krajši delovni čas v posebnih primerih določene stroge omejitve v zvezi z delovnim
časom, ki jih nadzoruje inšpektorat, se velikokrat zgodi, da se delavci odpovejo pravici do
krajšega delovnega časa v posebnih primerih in spet začnejo delati po osnovni pogodbi – tudi
npr. krajši delovni čas, na podlagi 65. člena, pri katerim pa ni omejitev v zvezi z nadurnim
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2. odst. 34. člena.
3. odst. 26. člena.
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delom, prerazporeditvijo, neenakomerno razporeditvijo,… Taki primeri so pogosti v trgovinski
dejavnosti484.

3.8 Avstrijska pravna ureditev
V Avstriji krajši delovni čas lahko uveljavljajo tako matere kot očetje. Zakonska podlaga je za
delavke določena z Zakonom o varstvu materinstva (Mutterschutzgesetz – v nadaljevanju
MSchG 485 ), za delavce pa z Zakonom o očetovski karenci (Väter-Karenzgesetz 486 , v
nadaljevanju VKG).
Tudi v Avstriji je krajši delovni čas zaradi starševstva posebna oblika dela s krajšim delovnim
časom. Bistveno za avstrijsko ureditev je varstvo te skupine zaposlenih pred diskriminacijo, še
posebej varstvo pred odpovedjo ter varstvo pred enostranskimi odločitvami delodajalca do
razporeditve delovnega časa. Zakoni ne določajo spodnje omejitve delovnega časa, kot to
določa 50. člen ZSDP-1, da mora obsegati krajši delovni čas najmanj polovični delovni čas.
Razlika s slovensko pravno ureditvijo je tudi v tem, da je v Avstriji delo nad dogovorjenim
krajšim delovnim časom dovoljeno, če je tako dogovorjeno med delavcem in delodajalcem.
V Avstriji sta pri tej posebni obliki dela s krajšim delovnim časom dve možnost za starše: lahko
torej uveljavljajo skrajšanje delovnega časa, torej iz polnega delovnega časa v krajši delovni
čas, lahko pa se dolžina delovnega časa ne spremeni in uveljavljajo posebno pravico do
prerazporeditve delovnega časa.
Za poseben namen te oblike dela, in sicer kolikor je mogoče združevati skrb za majhne otroke
in zaposlitev, ne da bi se bilo treba odpovedati delovnemu razmerju, je tako obema staršema
priznana pravica do časovno omejenih sprememb delovnega razmerja iz polnega v krajši
delovni čas ali iz delovnega razmerja s krajšim delovnim časom v še krajši delovni čas, kot je
dogovorjen z obstoječo pogodbo o zaposlitvi, skladno s pripadajočimi pravicami – najkasneje
do 4. ali 7. leta starosti otroka487.
Oba zakona torej določata, poleg varstva te skupine zaposlenih pred diskriminacijo, ki ga
določa Zakon o enakopravnem obravnavanju (Gleichbehandlungsgesetz488- BIBG), do 4. leta
in štiri tedne starosti, še posebno varstvo pred odpovedjo 489 . Zakona določata pravico do
sprememb za vsakega otroka od delodajalca in delojemalca. Zaposlen s krajšim delovnim
časom zaradi starševstva je varovan pred enostranskimi odločitvami delodajalca do
razporeditve delovnega časa. Zakonska ureditev s tem daje skrbi za otroka zanesljivost in
varnost načrtovanja.

Taka ravnanja opažajo na centrih za socialno delo, kjer delavci uveljavljajo pravico do plačila prispevkov za
čas dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, vlogo pa nato – pred iztekom obdobja, za katerega je bil
sklenjen aneks - umaknejo.
485
Mutterschutzgesetz 1979 – MSchG, BGBl. Nr. 221/1979, BGBl. Nr. 577/1980, zadnja sprememba BGBl. I
Nr. 162/2015.
486
Bundesgesetz, mit dem Karenz für Väter geschaffen wird (Väter-Karenzgesetz - VKG), BGBl. Nr. 651/1989,
zadnja sprememba BGBl. I Nr. 162/2015.
487
§15h. MSchG.
488
Bundesgesetz über die Gleichbehandlung (Gleichbehandlungsgesetz - GlBG), BGBl. I Nr. 66/2004, zadnja
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S problematiko krajšega delovnega časa je povezan tudi tako imenovan samostojni starševski
delovni čas po §15p MSchG in §8h VKG, pri katerem ostane obseg delovnega časa enak in se
posebne pravice in varstvo izvajajo le v okviru posebne razporeditve delovnega časa.
Določila drugega in tretjega odstavka §19d AZG o delu preko dogovorjenega krajšega
delovnega časa, od sprejetja novele AZG leta 2007, ne veljajo za zaposlitev s krajšim delovnim
časom v posebnih primerih zaradi starševstva490. Za to obliko dela s krajšim delovnim časom
zaradi starševstva za delo preko dogovorjenega krajšega delovnega časa veljajo določila
MSchG in VKG, po katerih je presežno delo absolutno prostovoljno491. V praksi se lahko zgodi,
da se tako prostovoljno opravljanje presežnega dela v daljšem časovnem obdobju opravlja
redno. V tem primeru bi bilo treba to presežno delo upoštevati npr. tudi pri odmeri dodatnih
izplačil.
Zaposleni za krajši delovni čas, ki uveljavljajo pravico do krajšega delovnega časa zaradi
starševstva po MSchG in VKG, načeloma niso dolžni opravljati presežnega dela, saj je to
nasprotno smislu in namenu krajšega delovnega časa zaradi starševstva. Če se delavec kljub
temu strinja z opravljanjem presežnega dela, mu že z vidika načela enakopravnega
obravnavanja z ostalimi zaposlenimi pripada dodatek za presežno delo pod enakimi pogoji kot
za vse ostale zaposlene za krajši delovni čas.
Zaradi osredotočenosti na vprašanja o krajšem delovnem času je ta institut pomemben in tako
povezan s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, da se ga za boljše razumevanje in
potrebno omejitev krajšega delovnega časa zaradi starševstva, prav tako upošteva.
Tudi v Avstriji se glede vprašanja uveljavitve pravice v praksi pojavlja enak problem kot pri
nas. Glede na zakonska določila §15h in §15i MSchG, v nekaterih primerih odklanjajo pravico
do dela s krajšim delovnim časom, saj si določila zakonov razlagajo tako, da gre po eni strani
za delojemalce z absolutno pravico do krajšega delovnega časa – ti imajo pravico jasno
določeno že v naslovu paragrafa 15h (Anspruch) - ter za druge primere, ko se po njihovem
mnenju lahko uveljavi pravica le v primeru, če delavec z delodajalcem doseže sporazum, torej
z dogovorom med strankama pogodbe (ki torej naj ne bi imeli absolutne zakonske pravice do
dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva). Naslov paragrafa 15i MSchG je namreč
dogovorjena zaposlitev za krajši delovni čas (Vereinbarte Teilzeitbeschäftigung). Tako kot pri
nas tudi v avstrijski praksi še vedno lahko zasledimo takšno prakso. Pravico bi torej imeli le
delojemalci z najmanj tremi leti delovne dobe v podjetjih z več kot 20 zaposlenimi, medtem ko
bi bili delojemalci s krajšo delovno dobo ali zaposleni v podjetjih z največ 20 zaposlenimi
odvisni od dogovora in s tem od ustrezne podpore njihovih delodajalcev.
Ta razlaga – za eno skupino absolutna, iztožljiva pravica, za drugo pa zgolj možnost dogovora
– ni točna. Ker je tudi tako imenovana dogovorjena zaposlitev za krajši delovni čas, jasno sodno
iztožljiva, obstaja tudi za to drugo skupino brez izjeme to pravica, ki je določena z zakonom in
sodno iztožljiva.
Razlika med obema skupinama delojemalcev je le v maksimalnem trajanju – do 7. leta starosti
ali le do 4. leta starosti – in v postopku uveljavljanja. Medtem ko morajo delojemalci z manj
kot tremi leti delovne dobe in zaposleni v podjetju z do 20 zaposlenimi492 po potrebi uveljavljati
Osmi odst. §19d. AZG.
Schrank 2015, stran 13.
492
Kot to določa §15i. MSchG.
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sodno varstvo z vložitvijo tožbe (tudi med tem sodnim sporom obstaja varstvo pred
odpovedjo), je v ostalih primerih delodajalec tisti, ki mora uveljaviti sodno varstvo s tožbo, ker
ni uspel skleniti sporazuma. Tožbo mora vložiti v določenem roku, če želi dobiti priložnost, da
bi lahko preprečil enostranski nastop zahtevanega krajšega delovnega časa ali dela v drugačni
razporeditvi delovnega časa. V sodnem sporu lahko delodajalec uveljavlja oziroma ugovarja le
zoper določeno organizacijo delovnega časa; zato mora po potrebi iztožiti delojemalca za
privolitev v tak krajši delovni čas, ki omogoča organizacijo in poslovanje delodajalca.
Rezultat sodnega spora je v obeh primerih odvisen od presoje nasprotujočih si interesov, pri
čemer je v primeru pravice do krajšega delovnega časa rezultat presoje lahko le drugačen krajši
delovni čas, nikakor pa ne dogovor o tem, da krajši delovni čas ni mogoč. Posebej so urejene
tudi posledice sodne odločitve – torej, kakšne možnosti imata delavec in delodajalec na podlagi
sodne odločitve o pravici do dela s krajšim delovnim časom493.
Glede na navedeno in glede na jasno sodno prakso avstrijskih sodišč izhaja, da je pravica do
krajšega delovnega časa v vsakem primeru iztožljiva.
V avstrijski praksi se je uveljavil izraz, da gre za »veliko pravico – grossen Anspruch« pri
različici, ki se nanaša na obdobje do 7. leta starosti, in »malo pravico - kleinen Anspruch«, ki
se nanaša na obdobje do 4. leta starosti494. To realnejše razumevanje pojma, ki je povzeto tudi
v sodni praksi avstrijskega vrhovnega sodišča (OGH)495 tudi tukaj vseskozi predstavlja osnovo
za zavestno izvajanje, da ne bi prišlo do napačnega sklepanja ali lastnih predstav delodajalca.
Zakon - MSchG 496 opredeljuje zgolj zaposlitev s krajšim delovnim časom. Posebnega
maksimalnega ali minimalnega obsega krajšega delovnega časa zakon ne določa. S tem zakon
prepušča določitev obsega ur – odvisno od uveljavitve – sporazumnemu dogovoru ali
enostranskemu oblikovanju strank – delodajalca in delavca v pogodbi o zaposlitvi - priznava
torej svobodno, avtonomno urejanje med strankama pogodbe, s tem pa možnost prilagoditve
osebnim potrebam delavca in možnostim organizacije dela delodajalca.
Vsa – tudi neznatna – skrajšanja delovnega časa pod zakonsko oz. s kolektivno pogodbo
določen obseg normalnega polnega delovnega časa ali dosedanji (od starševstva neodvisen)
krajši delovni čas, so dopustna. Za uveljavitev pravice do krajšega delovnega časa zaradi
starševstva lahko v skladu z zakonskimi določili gre tudi torej v primeru, če se delovni čas
skrajša minimalno, se pa spremeni razporeditev delovnega časa.
Na prvi pogled bi lahko določila zakona razlagali tudi tako, da omogoča tudi povečanje obsega
krajšega delovnega časa, ob sklicevanju na skrb za otroka. Možnost povečanja obsega krajšega
delovnega časa pa seveda ne ustreza pravici do dela s krajšim delovnim časom zaradi
starševstva, katere namen in bistvo je v povečani ali olajšani skrbi za otroka.
Namen uveljavitve pravice do dela s krajšim delovnim zaradi starševstva je v tem, da tisti, ki jo
uveljavi, dela manj zaradi skrbi za otroka. Posledično ima delodajalec pravico, da delavcu
izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če delavec opravlja delo nad dogovorjenim krajšim
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delovnim časom zaradi starševstva brez soglasja delodajalca497. Prepoved opravljanja dela v
večjem obsegu izhaja tudi iz gradiva ob sprejemu zakona, pri novosti o »zakoniti pravici do
krajšega delovnega časa, glede na razlog«. Iz tega gradiva izhaja, da je treba »pri krajšanju
delovnega časa… izhajati iz zakonsko ali s kolektivno pogodbo določenega delovnega časa ali
dogovorjenega tedenskega delovnega časa«. Pri opisu okvirnih točk odbora za družino je v
kontekstu obseg krajšega delovnega časa govora le o »skrajšanju delovnega časa«.
S tem se zagotavlja, da pravice do zaposlitve za krajši delovni čas zajemajo le skrajšanje
delovnega časa, in ne tudi podaljšanja delovnega časa (izjema so pravice do sprememb v ožjem
smislu, ki so navzgor omejene z obsegom pogodbenega dogovora o krajšem delovnem času
zaradi starševstva).
Iz zahteve, da je treba pogodbeno dogovoriti tudi razporeditev krajšega delovnega časa, sicer
ne izhaja, da je opravljanje del v okviru drsečega časa izključeno, vsekakor pa ta zahteva
izključuje pravico delodajalca do sprememb v času trajanja krajšega delovnega časa. To izhaja
iz namena skrbi za otroka tega posebnega krajšega delovnega časa.
Avstrijska pravna ureditev krajšega delovnega časa v posebnih primerih zaradi starševstva se
razlikuje od slovenske ureditve glede zakonskih omejitev glede (neenakomerne) razporeditve
delovnega časa, ki v Avstriji temelji na dogovoru, v Sloveniji pa je vsak dogovor o
neenakomerni razporeditvi, prerazporeditvi delovnega časa in nadurnem delu v neskladju z
zakonom in zato kot nezakonit prepovedan.
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4. SKLEP
Slovenska zakonodaja ureja dve obliki delovnega razmerja s krajšim delovnim časom.
Prva oblika je klasična part-time zaposlitev, kot prostovoljna oblika zaposlitve, do katere pride
na podlagi soglasja volj delavca in delodajalca v skladu s 65. člen ZDR-1 in lahko traja od 1
ure (spodnja meja ni določena) do 39 ur (če je polni delovni čas 40 ur). Razlogi za sklenitev
pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas so lahko tako na strani delavca kot tudi na strani
delodajalca.
Delavec, ki dela krajši delovni čas, je oseba, ki se prostovoljno vključi v organiziran delovni
proces delodajalca in v njem za plačilo osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod
nadzorom delodajalca; to delo pa opravlja v času, ki je krajši od polnega, veljavnega pri
delodajalcu.
Temeljni načeli pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom sta načelo
sorazmernosti in načelo prepovedi diskriminacije. Ti dve načeli poudarjajo tudi mednarodni
akti, ki zavezujejo Slovenijo, od katerih sta za zaposlitev s krajšim delovnim časom
najpomembnejši Konvencija št. 175 o delu s krajšim delovnim časom in Direktiva sveta
97/81/ES z dne 15. december 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom.
ZDR-1 v celoti sledi vsem načelom in ciljem zavezujočih mednarodnih dokumentov o krajšem
delovnem času.
Pri odrejanju dela nad dogovorjenim krajšim delovnim časom ZDR-1 izrecno določa, da se tako
delo mora dogovoriti s pogodbo. Če se delodajalec in delavec v pogodbi o zaposlitvi nista
dogovorila o možnosti, da lahko delodajalec odredi delo nad dogovorjenim krajšim delovnim
časom, se tako delo ne sme odrediti.
V primeru, ko ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, je treba ure,
opravljene preko dogovorjenega delovnega časa, v skladu s sodno prakso, obravnavati kot
nadure. Menim, da ZDR-1 ne daje podlage, da bi se delo preko dogovorjenega krajšega
delovnega časa štelo kot »nadurno delo oziroma nadure«, ki je v z ZDR-1 definirano kot delo
preko polnega delovnega časa.
V nalogi posebej poudarjam ugotovljene kršitve v praksi pri zaposlitvah za krajši delovni čas
in posledice za zaposlene s krajšim delovnim časom. Bilo bi smiselno in nujno, z vidika
preprečevanja zlorab, da se na zakonodajni ravni uredi vprašanje dela preko dogovorjenega
krajšega delovnega časa, tako da se definirajo oblika dela in ure, ki se opravijo kot delo preko
dogovorjenega krajšega delovnega časa.
Iz prakse Inšpektorata RS za delo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti in sodišč izhaja, da bi se ure nad dogovorjenim krajšim delovnim časom morale
plačati kot nadure, delodajalci pa plačujejo te ure kor redne delovne ure.
Glede na v praksi že uveljavljen izraz »nadure« tudi za opravljene ure nad dogovorjenim
krajšim delovnim časom, bi bilo smiselno de lege ferenda spremeniti definicijo pojma »nadurno
delo«, kot je določena v veljavnem ZDR-1 tako, da bi se za nadurno delo štelo tudi delo preko
dogovorjenega krajšega delovnega časa. Posledično bi z zakonom jasno uredili odprto
vprašanje plačila za delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom, ali se ure nad
dogovorjenim krajšim delovnim časom plačajo v enaki višini kot nadure.
118

Čeprav v ZDR-1 pri pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom o delu nad dogovorjenim
krajšim delovnim časom, razen obveznosti določitve možnosti opravljanja takega dela v
pogodbi o zaposlitvi, ni določb o odrejanju takega dela, menim, da mora delodajalec tako delo
odrediti v pisni obliki, vsakokrat pred začetkom dela, še posebej glede na to, da je posebnost
pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom prav v tem, da si lahko delavec prosto določa
preostali čas izven dela in celo sklene pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z več
delodajalci.
Smotrno bi bilo, da bi zakonodajalec za tako delo posebej predpisal roke, ki bi jih moral
upoštevati delodajalec pri pisni odreditvi in naj bi bili daljši, kot so določeni za polni delovni
čas. Določeno bi moralo biti tudi varstvo pred neugodnimi posledicami pred odklonitvijo dela
nad dogovorjenim krajšim delovnim časom.
Delavec s podpisom pogodbe o zaposlitvi tudi v primeru pogodbe o zaposlitvi s krajšim
delovnim časom v celoti prevzame obveznosti iz delovnega razmerja, tako zakonske, kot
posebej dogovorjene pogodbene. Med zakonsko določenimi obveznostmi je za delavce
določena tudi prepoved konkurence, ki velja enako kot za zaposlene s polnim delovnim časom,
tudi za zaposlene s krajšim delovnim časom.
Delavec lahko delodajalcu v primeru zaposlitve s krajšim delovnim časom konkurira tudi tako,
da sklene pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, ki opravlja
konkurenčno dejavnost.
Podlaga za drugo obliko dela s krajšim delovnim časom so predpisi s področja socialnih
zavarovanj, ki dajejo posebna upravičenja do dela s krajšim delovnim časom, katerih značilnost
je v tem, da so delavci glede pravic iz delovnopravnega statusa bližje zaposlitvi s polnim
delovnim časom. Podlago za krajši delovni čas zaradi starševstva daje 50. člen ZSDP-1, ki
določa najmanjši obseg delovne obveznosti, to je polovični delovni čas.
Temeljni mednarodni vir za zaposlitev s krajšim delovnim časom zaradi starševstva je
Konvencija MOD št. 156 o enakih možnostih delavcev in delavk in njihovem enakem
obravnavanju (delavci z družinskimi obveznostmi) ter na področju prava EU Direktiva Sveta
2010/18/EU, z dne 8. marca 2010, o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem
dopustu, ki pomeni zavezo socialnih partnerjev, da se na podlagi minimalnih zahtev določijo
ukrepi, namenjeni temu, da se moškim in ženskam omogoči usklajevanje poklicnih in
družinskih obveznosti.
Zaradi izvajanja pravice do krajšega delovnega časa zaradi starševstva se z delavcem, ki je že
v delovnem razmerju za nedoločen čas, ne sklene nova pogodba o zaposlitvi za določen čas,
ampak se sklene aneks za določen čas.
Pri razporejanju delovnega časa tudi za zaposlene s krajšim delovnim časom v posebnih
primerih veljajo določila 148. člena ZDR-1. Posebnosti so določene za nadurno delo, ki je
prepovedano kar pa velja tudi za neenakomerno razporeditev ali prerazporeditev delovnega
časa.
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V nalogi sem potrdila naslednje hipoteze:
Stalno odrejanje dela preko dogovorjenega krajšega delovnega časa je nedovoljeno in
pomeni zlorabo instituta krajšega delovnega časa. Če delovni čas tako dosega polni
delovni čas, gre za prikrito delovno razmerje za polni delovni čas.
Kot prikrito delovno razmerje lahko opredelimo primere, ko imajo delavci sicer sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, stalno pa opravljajo delo v obsegu, ki presega s
pogodbo o zaposlitvi dogovorjen krajši delovni čas. V teh primerih se ugotavlja, da obstaja
delovno razmerje za polni delovni čas.
Glede na ugotovitve v zvezi z zlorabami in s primeri prikritih delovnih razmerij, sem pojasnila
tudi možnosti uveljavljanja varstva pravic, tako v primeru prikritih delovnih razmerij kot v
primerih drugih zlorab. Tudi pri delu s krajšim delovnim časom od polnega, imajo delavci
enako varstvo glede ugotavljanja obstoja delovnega razmerja kot tisti, ki delajo s polnim
delovnim časom. Delavci lahko uveljavljajo ugotovitev obstoja delovnega razmerja za krajši
delovni čas. Lahko pa uveljavljajo tudi ugotovitev obstoja delovnega razmerja za polni delovni
čas, v primerih, ko imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, dejansko pa
delajo polni delovni čas in gre za prikrito delovno razmerje.
Posebej ugotavljam, da zaposleni s krajšim delovnim časom zaradi strahu pred izgubo
zaposlitve ne uveljavljajo varstva, na kar kaže tudi to, da kljub velikemu številu ugotovljenih
kršitev Inšpektorata RS za delo, ni primerov iz sodne prakse.
Opravljanje drugega dela poleg že sklenjene pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas, je
dovoljeno brez soglasja delodajalca, s katerim ima delavec že sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za krajši delovni čas. Soglasje je obvezno le v primeru sklenitve nove pogodbe
o zaposlitvi za krajši delovni čas ali opravljanja dela na drugi pravni podlagi, ki je
konkurenčno dejavnosti delodajalca, s katerim ima delavec sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi s krajšim delovnim časom.
Zakon izrecno dovoljuje sklenitev več pogodb o zaposlitvi za krajši delovni čas. Delavec si
lahko s sklenitvijo dveh ali več pogodb o zaposlitvi zagotovi, da bo zaposlen za polni delovni
čas, pri tem pa ne potrebuje soglasja delodajalca, s katerim ima že sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi.
V pogodbi o zaposlitvi za krajši delovni čas bi bila klavzula, ki bi vezala vsako delo oziroma
ravnanje delavca na soglasje delodajalca, nezakonita. Iz zakonskega določila o konkurenčni
prepovedi namreč izhaja, da je le-ta omejena na dela ali posle, ki sodijo v dejavnost, ki jo
dejansko opravlja delodajalec, in pomenijo, ali bi lahko pomenili, za delodajalca konkurenco.
Namen zakonske prepovedi konkurence je ravno v tem, da delavec v času zaposlitve ne sme
brez soglasja delodajalca ustanavljati gospodarskih družb z enako dejavnostjo kot delodajalec
ali opravljati konkurenčne dejavnosti na črno kot samostojni podjetnik ali kot ustanovitelj,
soustanovitelj, zaposlen v konkurenčni družbi, če je v okviru svojih delovnih obveznosti pri
delodajalcu zadolžen tako dejavnost in take posle opravlja za delodajalca.
Delavec s krajšim delovnim časom pa lahko konkurira delodajalcu tudi tako, da sklene pogodbo
o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, ki opravlja konkurenčno
dejavnost.
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Delodajalec nima zakonske podlage, da veže sklepanje drugih pogodb o zaposlitvi za krajši
delovni čas na svoje soglasje, saj bi to bilo tudi v nasprotju z dvema temeljnima ustavnima
človekovima pravicama in temeljnima svoboščinama, pravico do svobode dela po 49. členu
Ustave RS, ki zagotavlja varstvo temeljne socialne pravice ter pravico do svobodne
gospodarske pobude po 74. členu Ustave RS.
Delavec lahko prosto sklepa pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas z drugimi delodajalci,
če pri tem ne krši pravil o konkurenčni prepovedi. Dejstvo je, da z delom pri drugem delodajalcu
opravlja pridobitno delo, vendar je to le eden izmed pogojev za presojo, da gre hkrati tudi za
konkurenčno dejavnost, za katero pa je potrebno soglasje delodajalca.
Glede obveznosti spoštovanja prepovedi konkurenčne dejavnosti, se položaj zaposlenih s
krajšim delovnim časom ne razlikuje od zaposlenih s polnim delovnim časom.
Delodajalec, ki zve za konkurenčno ravnanje delavca, ki opravlja na podlagi druge pogodbe o
zaposlitvi za krajši delovni čas dela, ki pomenijo konkurenco, lahko ukrepa zoper ravnanje
delavca tako, da mu izreče disciplinsko sankcijo, lahko mu redno odpove pogodbo o zaposlitvi
iz krivdnega razloga (najprej delavcu poda pisno opozorilo) ali izredno odpove pogodbo o
zaposlitvi. Če je delodajalcu nastala škoda, lahko uveljavlja tudi povračilo škode, na podlagi 1.
odstavka 177. člena ZDR-1.
Zakonska možnost zaposlitve pri več delodajalcih je dovoljena samo pri klasični part-time
zaposlitvi. Pri zaposlitvi s krajšim delovnim časom v posebnih primerih starševstva ima delavec
plačane prispevke za polno zaposlitev, zato sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas
še z drugim delodajalcem, kot jo omogoča 66. člen ZDR-1, ne bi bila možna, ker je delavec že
v polnem socialnem zavarovanju.
Za zaposlene, ki delajo krajši delovni čas v posebnih primerih zaradi starševstva, morajo
delodajalci izvajati pozitivne ukrepe, ki pomenijo razumno prilagoditev posebnim
okoliščinam teh zaposlenih.
V primeru uveljavljanja pravice do krajšega delovnega časa zaradi starševstva se odstopa od
načela prostovoljnosti oziroma soglasja obeh strank pri uveljavljanju o zaposlitvi. Delavec –
eden od staršev, ima torej pravico, da za čas, ki je določen v 50. členu ZSDP -1, dela s krajšim
delovnim časom, delodajalec pa je v vsakem primeru dolžan omogočiti takšno obliko dela. V
teh primerih, ki jih določa 50. člen ZSDP -1, ne gre za izrabo starševskega dopusta, temveč je
to posebna, samostojna pravica iz starševskega zavarovanja.
V praksi je sicer še vedno veliko primerov, da delodajalci odklanjajo delavcem pravico do dela
s krajšim delovnim časom, ko jo uveljavljajo.
Pravica delavca do krajšega delovnega časa do starševstva je obveznost delodajalca. Dogovor
o obsegu in razporeditvi krajšega delovnega časa je predmet dogovora med strankama, ki tudi
pomeni posebni ukrep in se bo v primeru, da dogovor ni mogoč, lahko določil tudi sodno,
upoštevaje interese obeh pogodbenih strank (pravice enega od staršev v zvezi z varstvom otrok
in delodajalca v zvezi z organizacijo dela).
Posebni ukrepi kot pozitivna diskriminacija staršev s krajšim delovnim časom torej pomenijo
obveznost delodajalca, da omogoči delo s krajšim delovnim časom in to pravico prizna; da
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spoštuje določila ZDR-1 glede prepovedi dela preko dogovorjenega krajšega delovnega časa,
prerazporeditve in neenakomerne razporeditve ter dolžnost delodajalca, in da sklene dogovor z
delavcem o delovnem času, glede na njegove potrebe v zvezi z varstvom otrok, upoštevaje
organizacijo dela.
Lahko potrdim tezo, da ukrepi »pozitivne diskriminacije« ne pomenijo take absolutne pravice,
ki bi pomenila, da delavec sam določa čas, v katerem bo delal v času trajanja pogodbe o
zaposlitvi s krajšim delovnim časom zaradi starševstva. Če bi bila vsebina ukrepa absolutna, bi
to pomenilo obveznost delodajalca, ki bi morala biti določena z zakonom. Menim pa, da se
mora možnost delodajalca, da delavcu ne omogoči predlagane razporeditve delovnega časa
(zaradi delovnega procesa), presojati restriktivno.
Delež zaposlenih s krajšim delovnim časom v RS zadnji dve leti spet narašča in znaša 11,5%
vseh delovno aktivnih oseb. Z naraščanjem števila zaposlenih s krajšim delovnim časom tudi
Inšpektorat RS ugotavlja vse večje število kršitev pri zaposlovanju s krajšim delovnim časom.
Glede na pomanjkljivo zakonsko ureditev dela s krajšim delovnim časom ter na ugotovljene
kršitve pravic obeh skupin zaposlenih s krajšim delovnim časom, bo morala inšpekcija še bolj
nadzorovati in zagotoviti večje varstvo zaposlenih s krajšim delovnim časom. Le na tak način
se bodo preprečile vse zlorabe, ki jih ugotavljam in analiziram v nalogi glede zaposlitve s
krajšim delovnim časom - part-time - in zaposlitve s krajšim delovnim časom v posebnih
primerih zaradi starševstva.
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