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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava pravno ureditev delovnega časa v zdravstveni dejavnosti, s 

poudarkom na poklicni skupini zdravnik. Z analizo pravnih virov sta raziskana usklajenost 

mednarodne zakonodaje in vpliv odločitev mednarodnih sodišč na nacionalno zakonodajo. 

Raziskava se razširi še na pravno ureditev nadzora nad delovnim časom, opravljenim na 

temelju podjemnih pogodb, ki jih nacionalna zakonodaja dopušča za opravljanje zdravstvenih 

storitev. Rezultati analize kažejo, da je nacionalna zakonodaja skladna z določili mednarodne 

zakonodaje, ureditev v nacionalni zakonodaji je za delavce v posameznih določbah urejena 

celo nekoliko ugodneje. Pri nekaterih institutih so ugotovljena določena odstopanja od sodnih 

odločb Sodišča EU, in sicer na področju počitkov, vendar Direktiva 2003/88/ES v tem delu 

dopušča izvzem, ki ga je RS izkoristila. Na področju podjemnih pogodb se ugotovitve 

nanašajo na odsotnost pravnega temelja za pridobitev podatkov o dejanskem številu ur, 

oddelanih po podjemni pogodbi. Na osnovi raziskave so oblikovane ugotovitve in priporočila, 

namenjena delodajalcem s področja zdravstvenega varstva, Ministrstvu za zdravje in 

zakonodajalcu. 

 

Ključne besede: delovni čas, zdravstvena dejavnost, nadurno delo, podjemno delo, dnevni in 

tedenski počitki. 

 

SUMMARY 

Master thesis deals with working time regulations in health care with emphasis on a 

professional team of doctors. Legislation sources were analysed and consistancy with 

international law, as well as influence of international courts of law decisions on our national 

legislation, was found. The study extends on legislation covering working time of doctors 

employed on a service agreement basis, which our national law permits in addition to a 

traditional working contract. Study results show that our legislation is consistent with 

internationa law, in same cases even more favorable to the employee as international law is 

and courts decisions themselves dictate. In regard to resting during working hours our 

legislation has not adjusted to European Court of Justice decisions, but the European 

Commission directive  2003/88/EC allows this exception, so it is not in conflict with 

European law. Results show that our legislation lacks legal basis for retrieving data about the 

actual working hours that were done by a doctor working on a service agreement basis. 

Based on research findings, recommendations for employers in health care, the Ministry of 

Health and the legislator, were established. 

 

Keywords: working time, health care, overtime work, service agreement, daily and weekly 

rest periods. 

UDK: 331.31:355.72(043.2)
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1 UVOD 

Delovni čas je pomemben institut v vsakem delovnem razmerju tako z vidika učinkovitosti 

dela, ki je pomembna za delodajalca, kot zaradi same humanizacije dela, ki je pomembna za  

delavca. Vprašanje delovnega časa se je skozi zgodovino pravno urejalo na mednarodni ravni, 

kjer so bili sprejeti minimalni standardi z namenom, da se to področje poenoti v vseh državah. 

Na nacionalni ravni je delovni čas urejen s splošno zakonodajo, ki generalno ureja področje 

delovnega časa. Specifika zdravstvene dejavnosti je izvajanje neprekinjenega zdravstvenega 

varstva (v nadaljevanju NZV), zato je delovni čas urejen s specialnima zakonoma in 

podzakonskimi akti. Zdravnikom je dopuščen bistveno višji obseg nadurnega dela od splošne 

ureditve, ki je omejen zgolj z zakonskimi določbami glede dnevnih in tedenskih počitkov. 

Poleg zakonsko dopuščenega višjega obsega nadurnega dela pa zakonodaja v zdravstveni 

dejavnosti omogoča za izvajanje zdravstvenih storitev tudi sklepanje pogodb civilnega prava 

(v nadaljevanju podjemne pogodbe), ki sicer na temelju določil splošne delovnopravne 

ureditve zaradi vsebnosti elementov delovnega razmerja niso dopuščene in otežujejo 

delodajalcu spremljanje dejanskega delovnega časa. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča  

Delavci so najvitalnejši del vsake organizacije, zato sta skrb za njihovo zdravje, delovno 

sposobnost ter zadovoljitev njihovih potreb in interesov pomembni za management vsake 

organizacije. V delovnem razmerju je eden najpomembnejših elementov delovni čas tako 

zaradi učinkovitosti kot tudi zaradi humanizacije dela. Temeljni cilj managementa je 

zagotoviti oba vidika in pri tem dosledno spoštovati tudi pravno ureditev delovnega časa.  

V zdravstveni dejavnosti je zaradi zagotavljanja NZV in v okviru tega neprekinjene nujne 

medicinske pomoči (v nadaljevanju NNMP) ter pomanjkanja zdravnikov na trgu dela 

poznavanje pravnega vidika ureditve delovnega čas izrednega pomena. Delovni čas 

zdravnikov je namreč prav zaradi zgoraj navedenega tesno povezan z nadurnim delom 

oziroma delom prek polnega delovnega časa (v nadaljevanju nadurno delo).  

Pravno ureditev delovnega časa podrobno urejajo mednarodni akti, ki določajo minimalne 

standarde v obliki deklaracij, konvencij, priporočil, direktiv ter drugih pravnih aktov. 

Temeljni namen pravnih aktov je, da z močjo prava zagotovijo človekove pravice na področju 

dela. Splošna deklaracija o človekovih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 7/71) iz leta 1948 

določa pravico do počitka in prostega delovnega časa, ki vključuje tudi razumno omejitev 

delovnih ur. Mednarodna organizacija dela (v nadaljevanju MOD) s pomočjo konvencij in 

priporočil postavlja mednarodne delovne standarde in zagotavlja osnovne delovne pravice. Z 

nekaterimi konvencijami MOD ureja tudi področje delovnega časa, počitkov in odmorov ter 

varnosti pri delu, kar bo podrobneje analizirano v magistrski nalogi. Za zdravstveno dejavnost 
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in delovni čas zdravnikov je najpomembnejša Konvencija MOD št. 171 o nočnem delu (MOD 

1990), ki je Republika Slovenija (v nadaljevanju RS) še ni ratificirala.  

Tudi Svet Evrope (v nadaljevanju SE) se zavzema za zagotovitev človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin na področju delovnega prava in socialne varnosti. Z Evropsko konvencijo 

o varstvu človekovih pravic (v nadaljevanju EKČP, Uradni list RS, št. 33/94) med drugim 

ščiti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (8. člen), z Evropsko socialno 

listino (v nadaljevanju ESL, Uradni list RS, št. 7/99) pa v 3. členu ureja pravico do varnih in 

zdravih delovnih pogojev.  

V zagotavljanje izboljšav delovnega okolja in pravic delavcev v zvezi z varnim in zdravim 

delom, organizacijo delovnega časa, obveznostjo obveščanja delavcev in enakih pravic za 

moške in ženske se s sprejemanjem direktiv intenzivno vključuje tudi Evropska unija (v 

nadaljevanju EU).  

Najpomembnejši akt EU, ki ureja področje delovnega časa, je Direktiva 2003/88/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije 

delovnega časa (v nadaljevanju Direktiva 2003/88/ES, Uradni list EU, št. 299/03). Namen 

direktive je predvsem izboljšati stopnjo varnosti in zdravja pri delu, zato 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) in določa pogoje ter primere, ko je možno 

v nacionalnih zakonodajah odstopati od teh zahtev.  

Za področje zdravstvene dejavnosti je bil pomemben predlog spremembe Direktive 

2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa (v nadaljevanju Predlog 

Direktive 2003/88/ES, Evropski parlament 2005), ki je med drugim predvideval podaljšanje 

48-urnega tedenskega delovnega časa na 60-urni tedenski delovni čas oziroma v primeru 

dežurstva maksimalno na 65-urni delovni čas. Pomembna sprememba predloga Direktive 

2003/88/ES je bila drugačna opredelitev dežurstva, saj je ponovno uvajala efektivni in 

neefektivni del dežurstva ter določala, kateri del se šteje v delovni čas in se upošteva pri 

izračunu počitka. Predlog Direktive 2003/88/ES kljub večkratnim obravnavam na Svetu 

ministrov za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in potrošnike (v nadaljevanju Svet 

EPSCO) in kompromisnim predlogom sprememb finskega in avstrijskega predsedstva ni bil 

sprejet (Svet EU 2006). Vzrok za zavrnitev Predloga Direktive 2003/88/ES je bilo predvsem 

nestrinjanje z dopuščeno možnostjo izvzema (klavzulo »opt-out«), na temelju katere lahko 

posamezne države članice na posameznih področjih odstopajo od določenih omejitev. 

Sprememba Direktive 2003/88/ES je bila predlagana leta 2004, pogajanja pa so trajala do leta 

2008, od takrat pa ni bilo zaslediti aktivnega dogajanja na tem področju. 

V povezavi z delovnim časom je Sodišče EU odločalo vsaj v dveh primerih, in sicer v primeru 

št. C– 303/98 (2000), ko sindikat zdravnikov toži Ministrstvo za zdravje Španije, in v primeru 
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št. C–151/02 (2003) nemške bolnišnice v Kielu proti zdravniku Norbertu Jaegerju. Obe 

odločitvi Sodišča EU sta pomembni za urejanje nacionalne zakonodaje o delovnem času v 

zdravstveni dejavnosti. Zakon o zdravniški službi (ZZdrS, Uradni list RS, št. od 98/99 do 

58/08) je s sodbo št. C– 303/98 usklajen, saj se od 25. 6. 2008 vse ure v dežurstvu štejejo v 

redni delovni čas ali nadurno delo (ukinjena je bila delitev na efektivne in neefektivne ure v 

dežurstvu). V primeru Jaeger je Sodišče EU odločilo, da je treba zagotoviti enakovreden 

počitek po opravljenem rednem delu. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR, Uradni list RS, št. 

42/02, 103/07) določa zagotavljanje minimalnih tedenskih počitkov kot povprečje v obdobju 

14 zaporednih dni, Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. od 9/92 do 

23/08) in ZZdrS pa določata zagotavljanje dnevnega in tedenskega počitka v obdobju dveh 

mesecev, kar pomeni, da specialna zakona nista popolnoma usklajena z navedeno sodbo. 

V RS ureja področje delovnega časa splošni predpis ZDR in velja tako za javni kot za zasebni 

sektor. Po ZDR je delovni čas lahko enakomerno in neenakomerno razporejen (147. člen). Pri 

enakomerni razporeditvi delovnega časa delo ne sme biti razporejeno na manj kot štiri dni v 

tednu, pri neenakomernem delovnem času pa delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na 

teden. ZDR v 2. odstavku 143. člena omejuje nadurno delo na največ osem ur na teden, 

največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ deset ur. 

Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev se lahko upošteva kot povprečna omejitev v 

obdobju, določenem z zakonom ali s kolektivno pogodbo, in ne sme biti daljša od šestih 

mesecev. ZDR dopušča, da lahko nadurno delo traja tudi preko letne časovne omejitve, 

vendar skupaj največ 230 ur na leto. V primeru vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki 

presega 170 ur na leto, pa mora delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca. ZDR določa tudi 

varovane kategorije delavcev, ki jim delodajalec ne sme odrediti nadurnega in nočnega dela. 

To so delavci, ki še niso dopolnili 18 let, ter delavci, starejši od 55 let, ki lahko nadurno in 

nočno delo opravljajo le v primeru podpisa soglasja.  

Za javni sektor veljajo nekatere posebnosti, ki so posebej opredeljene v Zakonu o javnih 

uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. od 56/02 do 65/08). ZJU je v razmerju do ZDR 

specialen zakon, kar pomeni, da za tista razmerja, ki so urejena v ZJU, ZDR ne velja, torej se 

ZDR uporablja subsidiarno. Za področje zdravstva so pomembne določbe do vključno 21. 

člena, kjer so določena skupna načela (načelo enakopravne zaupnosti, zakonitosti, 

strokovnosti, častnega ravnanja, omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril, zaupnosti, 

odgovornosti za rezultate, dobrega gospodarja, varovanja poklicih interesov in načelo 

prepovedi nadlegovanja) ter vprašanja sistema javnih uslužbencev v zvezi z določanjem 

pravic in obveznosti, posebnih pogojev za zasedbo delovnih mest, delovanjem sindikatov, 

urejanjem kadrovskih evidenc, sistemizacije delovnih mest in stavkami. Delovni čas v ZJU ni 

določen, je pa za zdravstveno dejavnost drugače urejen v  Zakonu o zdravstveni dejavnosti od 

52. do 53. člena (ZZDej, Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 45/94, 37/95, 8/96, št. 59/99, 90/99, 

31/00, 45/01, 62/01, 135/03, 2/04, 80/04, 23/08) in ZZdrS od 41. a do 42. a člena ter v drugi 

področni zakonodaji.  
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Drugačno ureditev delovnega časa v zdravstveni dejavnosti dopušča 17. člen Direktive 

2003/88/ES, ki omogoča odstopanje od splošnih določb, če se upošteva načela varovanja 

zdravja in varnosti delavcev. Specifično ureditev narekuje predvsem zagotavljanje NNMP, ki 

je v javnem interesu, in tudi dejstvo, da so zdravniki že vrsto let deficitaren kader. 

ZZDej in ZZdrS sta v razmerju do ZDR specialna zakona, kar pomeni, da v primeru ureditve 

delovnega časa na področju zdravstva veljajo določbe ZZDej in ZZdrS. Specialna zakona 

dopuščata večji obseg nadur, in sicer največ osem ur tedensko, s podanim pisnim soglasjem 

delavca pa lahko delo prek polnega delovnega časa traja tudi dlje. ZZDej in ZZdrS dopuščata 

tudi višjo dnevno obremenitev, razlikujeta se le v povprečni časovni omejitvi nadurnega dela. 

ZZDej določa povprečno omejitev, ki ne sme biti daljša od 4 mesecev, ZZdrS pa določa, da 

ne sme biti daljša od 6 mesecev. Oba specialna zakona določata tudi daljše povprečno 

obdobje pri zagotavljanju dnevnega in tedenskega počitka glede na temeljni zakon (ZDR). 

ZZdrS zaradi dejstva, da so zdravniki po podatkih Zavoda za zaposlovanje RS že vrsto let 

deficitaren kader (ZRSZ 2013), dopušča tudi opravljanje dopolnilnega dela za največ 8 ur na 

teden (41. c člen).  

Področje delovnega časa zdravnikov določata še panožna Kolektivna pogodba za dejavnost 

zdravstva in socialnega varstva (KPDZSV, Uradni list RS, št. od 15/94 do 75/08) in poklicna 

Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike (KPZdrZ, Uradni list RS, št. od 14/94 do 

97/09). KPDZSV določa za področje radiologije in patologije kot polni delovni čas 36 ur na 

teden. S panožno kolektivno pogodbo je zdravnikom priznana najmanj ena ura dnevno za 

strokovno pripravo na delo. KPZdrZ skrajšuje povprečno tedensko delovno obremenitev 

posameznega zdravnika na obdobje 3 mesecev. 

Zaradi posebne ureditve na področju delovnega časa zdravnikov je bil na pobudo sindikata 

Fides  (tj. sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije) sprožen postopek za oceno 

ustavnosti (Ustavno sodišče, Uradni list RS, št. 62-2857/2004). Ustavno sodišče (v 

nadaljevanju US) je ugotovilo, da ureditev delovnega časa ni v neskladju z Ustavo Republike 

Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06) in Direktivo 

93/104/EC o določenih vidikih delovnega časa (Uradni list EU, št. 307/93), saj specifično 

ureditev delovnega časa narekuje javna korist, ki je v varstvu pravic bolnikov, ki naj bi imeli 

čim širše dostopnosti do storitev zdravniške službe.  

Iz zgoraj navedenega izhaja, da je delovni čas oziroma dopustno nadurno delo pri poklicni 

skupini zdravnikov bistveno višje, kot je v splošnem za varnost in zdravje pri delu dopustno. 

Na to mora biti pozoren tudi management. Maslach in Leither (2002, 41) namreč trdita, da je 

podaljševanje delovnega tedna izčrpavajoče in da dolgi ter napeti delavniki izčrpajo delavcem 

vso energijo. Tudi raziskava Zdravniške zbornice Slovenije iz leta 2007 kaže, da je delovni 

čas zdravnikov eden od stresnih dejavnikov, ki povzročajo zdravstvene težave in obolenja.  
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Kljub bistveno povečanemu obsegu nadurnega dela, ki ga zakonodaja določa v zdravstveni 

dejavnosti, pa je s 25. 6. 2008 z ZZdrS stopila v veljavo določba, ki je dopuščala tudi 

sklepanje podjemnih pogodb tako z zdravstvenimi delavci kot s pravnimi ali fizičnimi 

osebami, če je bilo to potrebno za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti. Podjemno 

pogodbo je bilo v skladu s 65. členom ZZdrS možno z zdravnikom skleniti ne glede na to, za 

kakšen delovni čas je zaposlen, če za izvajanje zdravstvene dejavnosti ni bilo možno skleniti 

pogodbe o zaposlitvi oziroma če je primanjkovalo ustrezno usposobljenih zdravnikov. ZZdrS 

je omejeval sklepanje podjemnih pogodb na največ tretjino polnega delovnega časa zdravnika 

in na največ šestmesečno trajanje podjemne pogodbe ter določal spoštovanje zakonsko 

določenih odmorov in počitkov. Delodajalec je bil dolžan ugotoviti, če zdravnik opravlja 

načrtovan obseg dela, šele nato je lahko sklenil podjemno pogodbo z zaposlenim zdravnikom 

oziroma izdal soglasje za sklenitev podjemne pogodbe z drugim zdravstvenim zavodom. 

Z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF, Uradni list RS, št. 40/2012) je bila z 31. 5. 

2012 določba 65. člena ZZdrS razveljavljena, z 19. členom ZUJF pa so bile v ZZDej dodane 

določbe, ki urejajo področje podjemnih pogodb. Zdravstveni delavci so po novem dolžni 

speljati postopek pridobivanja soglasij pod pogoji, ki so v 53. b členu ZZDej natančno 

določeni. Delodajalec je na temelju ZZDej dolžan izračunati še dopusten obseg dela, ki ga 

lahko zdravstveni delavec opravi pri drugem izvajalcu zdravstvenih storitev. S tem je 

delodajalcu omogočen transparentnejši vpogled v dopuščen obseg dela zdravstvenega delavca 

izven delovnega časa, predvsem pa je lažje zagotavljati spoštovanje pravice do dnevnega in 

tedenskega počitka, za kar je delodajalec tudi po ZDR odgovoren. Še vedno pa delodajalec 

nima pravnega temelja, na osnovi katerega bi pridobil podatke o dejanskem delovnem času 

pri drugem izvajalcu zdravstvenih storitev. 

Ob pregledu mednarodne in nacionalne zakonodaje, ki ureja delovni čas, ugotovimo, da so 

tako mednarodne organizacije kot nacionalna zakonodaja v RS dolžne zagotavljati minimalne 

standarde za varnost in zdravje pri delu, ki ohranjajo delovno sposobnost in zdravje delavca. 

Prav tako so dolžne zagotoviti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter 

zaposlenim staršem olajšati usklajevanje dela in družinskih obveznosti.  

Vendar pa zaradi specifične narave dela in javnega interesa pravna ureditev v zdravstveni 

dejavnosti odstopa od zakonodaje, ki zagotavlja v prejšnjem odstavku navedene minimalne 

standarde. Zakonodajalec v tej dejavnosti omogoča delodajalcem odrejanje višjega obsega 

nadurnega dela brez soglasja zdravnika. S soglasjem zdravnika pa je s specialnima zakonoma 

nadurno delo omejeno zgolj z določbami o počitkih in odmorih. Zakonodaja v zdravstveni 

dejavnosti pa omogoča tudi sklepanje podjemnih pogodb, kar dodatno povečuje obseg dela 

zdravnikov.  

Visok obseg dela prek polnega delovnega časa zdravnikov bi bilo mogoče znižati z 

zaposlitvijo večjega števila zdravnikov, saj bi se s tem obremenitev posameznega zdravnika 

znižala. Žal pa v Republiki Sloveniji predstavlja pereč problem pomanjkanje zdravnikov 
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(ZRSZ 2013), zaradi česar sta tako obseg nadurnega dela kot količina sklenjenih podjemnih 

pogodb še večja. Zato je uravnoteženje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela za 

poklicno skupino zdravnikov nujno potrebno. Prvi korak je zakonodajalec že storil s 

sprejemom Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor 

dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ, Uradni list RS, št. 107/10). 

V magistrski nalogi bo podana natančna analiza mednarodnih in nacionalnih pravnih 

temeljev, ki določajo področje delovnega časa, s posebnim poudarkom na odstopanjih 

oziroma drugačni ureditvi delovnega časa v poklicni skupini zdravnik in vzroki za to. 

Raziskovalni problem, ki ga bom analizirala, je, ali je nacionalna zakonodaja s področja 

delovnega časa za področje zdravstvene dejavnosti usklajena z mednarodno zakonodajo ter 

odločitvami mednarodnih sodišč. 

1.2 Namen in cilji raziskave ter temeljna teza oz. raziskovalno vprašanje 

Osnovni namen magistrske naloge je, proučiti pravno ureditev delovnega časa na mednarodni 

in nacionalni ravni in jo primerjati z ureditvijo delovnega časa v zdravstveni dejavnosti ter 

ugotoviti medsebojno usklajenost in morebitna odstopanja pri poklicni skupini zdravnik. 

Poleg tega je namen naloge, proučiti pravne vidike sklepanja podjemnih pogodb z zdravniki 

in ureditev izvajanja nadzora nad tovrstnimi pogodbami.  

Specifična ureditev delovnega časa v zdravstveni dejavnosti odstopa od minimalnih 

standardov za ohranjanje delovne sposobnosti in zdravja delavcev, kar narekuje izvajanje 

NZV, ki je v javnem interesu. Zaradi tega mora biti pravna ureditev delovnega časa v 

zdravstveni dejavnosti usklajena z mednarodnimi pravnimi akti, zaradi specifične ureditve 

tega področja pa je treba zagotavljati učinkovit nadzor nad delovnim časom.  

Temeljna teze magistrskega dela je: »Trenutno veljavna nacionalna zakonodaja je dokaj 

usklajena z mednarodnimi pravnimi akti in sodnimi odločbami, vendar je treba predvsem na 

področju civilnopravnih pogodb zagotoviti pravni temelj za učinkovitejši nadzor.« 

Mednarodne organizacije s pomočjo pravnih aktov v obliki deklaracij, konvencij, priporočil, 

direktiv ter drugih pravnih aktov določajo minimalne standarde, ki jih države članice morajo 

prevzemati v svoj pravni red, zato je prvo raziskovalno vprašanje naloge: »Kako in v kolikšni 

meri je slovenska pravna ureditev delovnega časa zdravnikov usklajena z mednarodno 

zakonodajo in odločitvami mednarodnih sodišč?« 

Specifična ureditev delovnega časa zdravnikov izhaja iz zagotavljanja NZV, zaradi česar so se 

zdravniki dolžni vključevati v dežurno službo. To je posebna oblika dela, ki je bila glede 

plačila in vštevanja ur dežurstva v redni delovni čas v preteklosti različno pravno urejena. 

Zaradi posebne ureditve sta bili podani tožbi na Sodišču EU, pred Ustavnim sodiščem 

Republike Slovenije pa je bil uveden tudi postopek za oceno ustavnosti. Glede na navedeno je 
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drugo raziskovalno vprašanje te naloge: »Kolikšen vpliv so imele sodbe mednarodnega in 

Ustavnega sodišča na mednarodno in nacionalno zakonodajo?« 

Veljavna zakonodaja dopušča v zdravstveni dejavnosti večji obseg nadurnega dela v 

primerjavi z minimalnimi standardi, ki ohranjajo delovne sposobnosti in zdravje delavcev, 

poleg tega pa dopušča za izvajanje zdravstvene dejavnosti tudi sklepanje podjemnih pogodb. 

Gre za pogodbe, ki jih ZDR v primeru obstoja elementov delovnega razmerja ne dopušča, 

vendar je bila pri zdravnikih dopuščena izjema, ki je bila določena v ZZdrS, po sprejetju 

ZUJF pa to izjemo določa ZZDej. Problem, s katerim se management v zdravstveni 

dejavnosti ob trenutno veljavni zakonodaji srečuje, je izvajanje nadzora nad obsegom dela 

zdravnikov po podjemnih pogodbah, ki je potreben za spoštovanje odmorov in počitkov 

delavcev. Vse pogosteje se v medijih pojavljajo informacije o enormnih izplačilih, ki jih 

prejemajo zdravniki na osnovi tovrstnih pogodb. V skladu s 4. členom Uredbe o merilih za 

sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih 

storitev v mreži javne zdravstvene službe (v nadaljevanju Uredba o podjemnih pogodbah, 

Uradni list EU, št. 36/09) bruto cena dela zdravstvenega delavca po podjemni pogodbi ne sme 

presegati višine stroška dela zdravstvenega delavca, vračunane v ceno zdravstvene storitve, ki 

je predmet podjemne pogodbe, iz česar je mogoče sklepati, da je tudi količina opravljenih ur 

po teh pogodbah enormna.  

Zato bo v nalogi za temeljitejšo analizo raziskovalnega področja zastavljeno še tretje 

raziskovalno vprašanje: »Kako veljavna nacionalna zakonodaja ureja področje izvajanja 

nadzora nad delovnim časom oziroma varstvom delavcev pred prekomerno obremenitvijo v 

primerih, ko poleg nadurnega dela delavci sklepajo tudi podjemne pogodbe?« 

Temeljni cilj magistrske naloge je, analizirati mednarodno in nacionalno zakonodajo s 

področja delovnega časa s poudarkom na zakonski ureditvi delovnega časa v zdravstveni 

dejavnosti za poklicno skupino zdravnik. Z dosego prvega cilja bomo proučili pravno 

urejenost raziskovanega področja in jo nadgradili z analizo mednarodne in nacionalne sodne 

prakse s področja delovnega časa za poklicno skupino zdravnik. Na osnovi navedenega je 

naslednji cilj, ugotoviti usklajenost mednarodne zakonodaje in odločitev mednarodnih sodišč 

z nacionalno zakonodajo ter ugotoviti morebitna odstopanja. Zadnji cilj, ki smo si ga z 

magistrsko nalogo zastavili, je, ugotoviti, kako je s pravnega vidika urejen nadzor (sistem 

kontrole) nad delovnim časom v primerih sklepanja podjemnih pogodb. 

Priporočila, narejena na osnovi raziskave pravne ureditve delovnega časa v zdravstveni 

dejavnosti, se bodo nanašala na možne rešitve v smeri zniževanja nadurnega dela zdravnikov 

in s tem približevanju maksimalno dopustnemu obsegu nadurnega dela, ki ga določa splošna 

delovnopravna zakonodaja. Z upoštevanjem priporočil bi znižali obremenjenost zdravnikov, 

kar je glede na odgovornost in zahtevnost navedenega poklica precejšnjega pomena tako za 

poklicno skupino samo kot za vse nas, potencialne paciente. 
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Na osnovi podrobne preučitve področne zakonodaje bo izdelano priporočilo, ki bo namenjeno 

delodajalcem na področju zdravstvene dejavnosti, ki v trenutno veljavni zakonodaji nimajo 

pravnega temelja za pridobivanje podatkov o delovnem času zdravnikov po podjemnih 

pogodbah. Zaradi tega je natančen nadzor nad dejanskim delovnim časom zdravnikov skoraj 

nemogoč. Nadzor nad sklenjenimi podjemnimi pogodbami za poklicno skupino zdravnik ima 

resorno ministrstvo, zato bo priporočilo namenjeno tudi Ministrstvu za zdravje in 

zakonodajalcu. 

1.3 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Raziskava o delovnem času v zdravstveni dejavnosti je zasnovana in opredeljena kot pravna 

raziskava, saj bodo analizirani mednarodni in nacionalni pravni akti ter nekatere odločitve 

sodišč s področja delovnega časa. Uporabljena bo metoda analize dokumentov (angl. 

documentary analysis), s pomočjo katere bodo analizirali sekundarni viri, se pravi zakonski in 

podzakonski akti, predlagane spremembe zakonov, sodne odločbe ter strokovna in znanstvena 

literatura z izbranega raziskovalnega področja.  

Pri sekundarnih virih sta zelo pomembna izbor in opredelitev dokumentov, saj predstavljata 

osnovo za raziskovanje. Mednarodni pravni akti bodo analizirani glede na izvor pravnih virov 

(OZN, MOD, EU ...), medtem ko bodo nacionalni pravni akti analizirani glede na 

delovnopravne institute (delovni čas, nadurno delo, odmori in počitki, dežurstvo ...).  

Na osnovi analize zgoraj navedenih virov bodo podane ugotovitve o tem, kaj je med 

posameznimi pravnimi akti z raziskovalnega področja skupnega in v čem se razlikujejo 

oziroma če so med seboj usklajeni. V magistrski nalogi bodo opredeljeni temeljni pojmi, 

povezani z delovnim časom, kot so delovni čas, razporeditev delovnega časa, nadurno delo, 

dopolnilno delo ... 

Za namen naloge bodo uporabljene naslednje raziskovalne metode: 

 metoda analize dokumentov (angl. documentary analysis): analiziranje temeljnih pravnih 

aktov s področja delovnega časa, vključno z avtonomnimi akti (kolektivnimi pogodbami) 

in strokovno ter znanstveno literaturo; 

 metoda deskripcije: proučevanje in opisovanje posameznih temeljnih pojmov, dejstev in 

pravnih virov z raziskovalnega področja, kot so polni delovni čas, delo prek polnega 

delovnega časa, dopolnilno delo, civilnopravne pogodbe, mednarodna in nacionalna 

zakonodaja; 

 metoda analize: razčlenjevanje mednarodne in nacionalne pravne ureditve s področja 

delovnega časa in analiza zakonodaje, ki se nanaša na delovni čas zdravnikov, glede na 

splošno zakonodajo; 

 metoda sinteze: združevanje posameznih delov različnih zakonskih aktov v celovit 

pregled pravne ureditve delovnega časa za poklicno skupino zdravnik. 
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S pomočjo zgoraj navedenih metod bomo dobili vpogled nad pravno urejenostjo področja 

delovnega časa v zdravstveni dejavnosti. Analizirali bomo tudi medsebojni vpliv 

posameznih določil na mednarodni in na nacionalni ravni ter ugotovili morebitna 

odstopanja. 

1.4 Predvidene omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Magistrska naloga je pravne narave in se nanaša na temeljito raziskavo mednarodnih in 

nacionalnih pravnih virov s področja delovnega časa za poklicno skupino zdravnik. V okviru 

naloge ne bo narejena raziskava, ki bi se nanašala na ugotavljanje dejanskega stanja nadur in 

obsega podjemnega dela pri poklicni skupini zdravnik, saj bi to vsebinsko presegalo 

predvideni obseg  naloge.   

Magistrska naloga bo osredotočena na poklicno skupino zdravnikov, pri čemer ne bodo 

preučevani drugi zdravstveni delavci in sodelavci, za katere prav tako velja večina določb, 

povezanih z delovnim časom. Vzrok za omejitev je predvsem dejstvo, da so ključne določbe, 

ki urejajo drugačno ureditev delovnega časa in možnost sklepanja podjemnih pogodb, 

določene v ZZDej in ZZdrS in da je obseg nadurnega in podjemnega dela največji prav pri 

poklicni skupini zdravnikov.  

Z vidika instituta delovnega časa, ki zajema široko področje v delovnopravni zakonodaji, 

raziskava ne obravnava instituta krajšega delovnega časa in letnega dopusta, pač pa se 

osredotoča predvsem na polni delovni čas, delo prek polnega delovnega časa in na omejitve 

nadurnega dela.  

Prav tako analiza ne bo vključevala davčnega vidika sklepanja podjemnih pogodb, ki bi bila 

vsekakor zelo zanimiva, vendar presega vsebinski okvir naloge. 

Magistrska naloga obravnava delovni čas v zdravstveni dejavnosti tudi z vidika sklenjenih 

podjemnih pogodb, pri čemer bo predpostavka raziskovalnega problema, da se tudi čas, ki ga 

zdravniki opravljajo po tovrstnih pogodbah, obravnava kot delovni čas v širšem pomenu 

besede, saj opravljajo dela in naloge zdravnika pri delodajalcu ali pri drugem izvajalcu, se 

pravi, da je to čas, ki ga preživijo na delovnem mestu. Zadnja predpostavka te naloge je, da se 

zakonodaja na področju delovnega časa ne bo spreminjala, kar pa ne velja za področje pravne 

ureditve podjemnih pogodb. 
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2 DELOVNI ČAS  

Delovni čas je bil že zelo zgodaj predmet pravnega urejanja, saj je bilo omejevanje oziroma 

skrajševanje delovnega časa eno od pomembnih vprašanj že v začetku delovnega prava. 

Prva uzakonitev osemurnega delovnega časa je bila sprejeta v Združenih državah Amerike, in 

sicer 1. maja 1886, kar predstavlja prelomnico v zgodovini. V 19. stoletju je bil položaj 

delavcev, še posebej žensk in mladoletnih otrok, vse prej kot idiličen, saj so delali po 18 ur na 

dan, tako da ni bilo ogroženo le njihovo zdravje, temveč tudi reprodukcija zdravja nasploh 

(Marx 1976, 105). 

Na slovenskem ozemlju se je prva omejitev delovnega časa zgodila leta 1885, ko je bil 

delovni dan omejen na 11-urni delovni čas, prav tako je bilo prepovedano delo ob nedeljah in 

praznikih, za mladoletnike in ženske pa tudi nočno delo (Kresal 2009, 285). Vendar pa je bilo 

leta 1905 sklenjenih že kar nekaj kolektivnih pogodb, pravi Kresal (1997, 82), ki so določale 

za eno do dve uri krajši delovni čas od 11-urnega. To pomeni, da je bil delovni čas že leta 

1905 s kolektivnimi pogodbami v nekaterih dejavnostih (kovinska, strojna, lesna, tekstilna …) 

omejen na 9-oziroma 10-urni delovni čas. Osemurni delovnik pa je bil na našem ozemlju 

urejen šele konec leta 1918 z Naredbo celotne Narodne vlade SHS v Ljubljani, pravi Kresal 

(2009, 285), iz česar izhaja, da je uvedba 8-urnega delovnega časa veljala na slovenskem 

ozemlju že pred prvo konvencijo MOD. Šele leto kasneje je MOD sprejela mednarodno 

zavezujoč dokument Konvencijo MOD št. 1 o delovnem času v industriji (MOD 1919), s 

katero je bil določen standard osemurnega delovnika in 48-urnega delovnega tedna. 

Sprejem prvih norm glede omejevanja delovnega časa in zagotavljanja pravic delavcev 

nedvomno pomeni tudi začetek delovnega prava. Zaradi pomembnosti instituta delovnega 

časa so bili z mednarodno in nacionalno zakonodajo omejeni delovnopravni instituti, kot so 

delovni čas, nočno delo, počitki in nadurno delo, se pravi instituti, ki so ščitili pravice 

delavcev in jim omogočali varno in zdravo delo ter spoštovali delavčev prosti čas. Varno in 

zdravo delo je med drugim povezano tudi z dolžino delovnega časa in njegovo razporeditvijo. 

Končar (2009, 130) pravi, da je dosedanje pravno urejanje delovnega časa tako na 

mednarodni kot na nacionalni ravni možno označiti z besedami »od kvantitativnega h 

kvalitativnem ali od stalnega k fleksibilnemu urejanju«. Nadaljuje, da je od začetka 80-ih let 

mogoče zaznati nove pristope k urejanju in organiziranju delovnega časa, ki pomenijo odstop 

od običajnega polnega delovnega časa, dela za nedoločen čas ali od tedenskega delovnega 

časa, ter navaja, da takšno uvajanje različnih oblik razporejanja delovnega časa pomeni 

individualizacijo delovnega časa. 
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S poslovnega vidika je nesporno, da organizacije v današnjem spremenljivem okolju 

potrebujejo določeno stopnjo prožnosti in prilagodljivosti, če želijo (p)ostati uspešne (Franca 

2007, 403). Zato se vse pogosteje srečujemo z vedno bolj prožnim institutom delovnega časa, 

ki se lahko nanaša tako na sklepanje pogodb za določen čas, pogodb s krajšim delovnim 

časom kot na spremenljiv delovni čas.  

Temu pritrjuje tudi raziskava Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih 

razmer (Eurofound 2009, 4), ki je bila narejena za obdobje od 2000 do 2006 in kaže na 

povečanje deleža delavcev, ki delajo s skrajšanim delovnim časom iz 16,4 % na 18,1 % in 

izredno visok delež delavcev v skandinavskih državah (60 %), ki imajo možnost vplivati na 

svoj delovni čas, kar pomeni, da imajo možnost vplivati na začetek in konec delovnega časa. 

Pri sredozemskih in vzhodnoevropskih državah, kamor po tej raziskavi spada tudi RS, je ta 

delež sicer znatno nižji (25 %) saj še vedno večinoma prevladuje standardni delovni čas od 

ponedeljka do petka po 8 ur na dan (Eurofound 2008, 17). 

Spremenljiv delovni čas je vsekakor za delavca najprijaznejša oblika razporejanja dela, saj mu 

omogoča izbiro začetka in tudi trajanja delovnega časa na način, ki mu najbolj odgovarja. 

Govorimo o sodobnem trendu v organizaciji delovnega časa, ki nedvomno pomeni odmik od 

tradicionalne ureditve ter spremembo v razmišljanju tako delodajalcev kot delavcev. Vendar 

je pri spremenljivem delovnem času vsekakor potrebna prilagoditev delovnih procesov, ki je 

odvisna od narave in zahtevnosti posamezne dejavnosti. Vse večja prožnost lahko v nekaterih 

primerih negativno vpliva na ravnovesje med delom in zasebnim življenjem ter tudi na  

zdravje zaposlenih (Eurofound 2012, 1). Zakonska ureditev, ki omogoča ali spodbuja 

spremenljivo organizacijo delovnega časa, pa zahteva razmislek tudi o učinku na delovne 

razmere (Eurofound 2012, 2). 

V zdravstveni dejavnosti je redni delovni čas tesno povezan z ordinacijskim časom, kar 

pomeni, da je zelo tradicionalno urejen in ne dopušča veliko možnosti za uvajnaje 

spremenljivega delovnega časa. Izvajanje NZV pa se praviloma izvaja z nadurnim, izmenskim 

in nočnim delom zdravstvenih delavcev ter s stalno pripravljenostjo. Prav zaradi tovrstne 

narave dela zahteva zdravstvena dejavnost zelo prožno ureditev delovnopravne zakonodaje na 

področju delovnega časa, saj je le na ta način možno izvajati NZV ob že dolgo trajajočem 

pomanjkanju zdravnikov na trgu dela.  

Pomanjkanje zdravnikov v posamezni državi je nedvomno privedlo do situacije, da se le-ti 

morajo vključevati v dežurstvo in so zato nemalokrat primorani delati na robu zmožnosti. Ob 

tem se sicer postavlja vprašanje, zakaj je poklic zdravnika že vrsto let deficitaren, glede na to, 

da pomeni zadostno število zdravnikov nedvomno tudi javni interes. S sprejemom ZPPKZ naj 

bi bil narejen korak k uravnoteženju ponudbe in povpraševanja na trgu dela za to poklicno 

skupino, vendar pa se je v praksi izkazalo, da so postavljeni zelo visoki pogoji in da so 

postopki za pridobitev poklicne kvalifikacije zelo dolgotrajni. Franca in Zirnstein (v Franca in 

drugi 2012, 13 in 15) pravita, da ima lahko restriktivna ureditev na področju regulacije 
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poklicev zastavljajoč učinek na mobilnost delovne sile in da se RS po podatkih Vlade RS 

uvršča v sam vrh EU po številu reguliranih poklicev, zato lahko kot vzrok za nemobilnost 

posameznih poklicnih skupin iščemo tudi v restriktivni politiki. Zirnstein, Franca in 

Trnavčevič (v Franca in drugi 2012, 33) pa so mnenja, da se lahko ob vključevanju poklicnih 

in drugih združenj pri postavljanju pravil poklicne regulacije pojavi tudi bojazen prevelike 

zaščite svojega »ceha« zaradi želje po zaščiti svojega položaja na trgu. 

Management zdravstvenih zavodov je zato v danih pogojih dolžan dobro proučiti 

delovnopravno zakonodajo s področja delovnega časa in ugotoviti možne organizacijske 

oblike delovnega časa zdravnikov za izvajanje NZV, ki bi privedle do večje ekonomske 

učinkovitosti na eni strani in do čim manjšega obsega nadurnega dela in s tem večje varnosti 

in zdravja ter zadovoljstva zdravnikov na drugi strani.  

2.1 Opredelitev temeljnih pojmov s področja delovnega časa 

Mednarodna in nacionalna zakonodaja dopuščata različne oblike dela in omogočata zelo 

fleksibilna razporejanja delovnega časa. Poznavanje delovnopravnih pojmov in različnih oblik 

dela z vidika delovnega časa je za management vsake organizacije zelo pomembno, zato so v 

nadaljevanju navedene definicije in razlage temeljnih pojmov iz pravnih aktov, ki urejajo 

področje delovnega časa. 

Prvo definicijo delovnega časa zasledimo v Konvenciji MOD št. 30 o delovnem času 

(trgovina in uradi) (v nadaljevanju Konvencija MOD št. 30, MOD 1930). Delovni čas po tej 

definiciji pomeni čas, v katerem so delavci na voljo delodajalcu, vendar pa ne vključuje 

počitka, ko delavci niso na razpolago (Konvencija MOD št. 30, 2. člen). Direktiva Sveta 

93/104/ES z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (v 

nadaljevanju Direktiva 93/104/ES, Uradni list EU, št. 307/93) je vsebovala širšo opredelitev 

delovnega časa, ki ga je definirala kot vsako obdobje, v katerem je delavec delal, se pravi da 

je bil na razpolago delodajalcu in opravljal svoje naloge ali dolžnosti v skladu z nacionalno 

zakonodajo in/ali prakso. To definicijo je povzela tudi kasneje sprejeta Direktiva 2003/88/ES. 

Slovenska zakonodaja je z ZDR, ki je pričel veljati 1. 1. 2003, prvič vključila definicijo 

delovnega časa. V 141. členu ZDR drugače kot v mednarodni zakonodaji definira delovni čas, 

in sicer kot efektivni delovni čas in čas odmora ter čas upravičenih odsotnosti z dela, ki 

morajo biti usklajene z zakonom in s kolektivno pogodbo oziroma s splošnim aktom. 

Ugodnejše pravice za delavca se namreč lahko določijo tudi s kolektivno pogodbo (7. člen 

ZDR), saj je avtonomija kolektivnega pogajanja ustavno in mednarodnopravno načelo (Kresal 

Šoltes 2011, 34). 

Podobno kot Direktiva 2003/88/ES pa ZDR povzema definicijo efektivnega delovnega časa, 

se pravi, da je to vsak čas, v katerem delavec dela, je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje 

svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. ZDR še dodatno določa, da je efektivni 
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delovni čas tudi osnova za izračun produktivnosti dela, medtem ko specialni akti posebej ne 

definirajo delovnega časa. 

Direktiva 2003/88/ES posebej ne opredeljuje pojmov polni in krajši delovni čas, saj imajo 

države članice različno urejen polni delovni čas, kar pomeni, da je ureditev tega področja v 

okviru določb direktive prepuščena posamezni državi članici. Opredelitev pojma polnega 

delovnega časa je natančno definirana v 142. členu ZDR, ki jasno določa maksimalni in 

minimalni polni delovni čas in ga ni možno drugače določiti niti z drugim zakonom ali s 

kolektivno pogodbo.  

Po ZDR polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Vendar pa 142. člen ZDR 

dopušča možnost, da delodajalec določi delovna mesta, pri katerih obstajajo večje nevarnosti 

za poškodbe ali zdravstvene okvare, zato polni delovni čas teh delovnih mest traja manj kot 

36 ur na teden. Tako je urejen tudi delovni čas na nekaterih delovnih mestih v dejavnosti 

zdravstva in socialnega varstva, kar bo podrobneje razloženo v podpoglavju 4. 2 z naslovom 

Polni delovni čas. Glede delovnega časa ZDR še določa, da če polni delovni čas ni določen z 

zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje kot polni delovni čas 40 ur na teden.  

V povezavi z določitvijo polnega delovnega časa je s pogodbo o zaposlitvi možno skleniti 

delovno razmerje tudi s krajšim delovnim časom od polnega. Za krajši delovni čas se v skladu 

z drugim odstavkom 64. člena ZDR šteje čas, ki je krajši od polnega delovnega časa pri 

delodajalcu, s tem da ZDR ne določa spodnje omejitve krajšega delovnega časa. Določba v 

pogodbi o zaposlitvi glede polnega ali krajšega delovnega časa je pomembna za uveljavljanje 

obsega pravic delavcev iz socialnega zavarovanja. 

Nadurno delo je delo nad polnim delovnim časom in je bilo vsebinsko in finančno 

opredeljeno že s Konvencijo MOD št. 1 o delovnem času v industriji (v nadaljevanju 

Konvencija MOD št. 1, MOD 1919) in s Konvencijo MOD št. 30. Z navedenima 

konvencijama, ki za RS nista zavezujoči, saj nista ratificirani, so bile določene stalne ali 

občasne izjeme v določenih panogah, ki morajo biti usklajene s predstavniki delodajalcev in 

delojemalcev, plačilo nadurnega dela pa ne sme biti manjše od 1,25-kratnika rednega dela (5. 

člen Konvencjie MOD št. 1 in 7. člen Konvencije MOD št. 30). Direktiva 2003/88/ES vsebuje 

omejitev, da povprečni delovni čas za vsako sedemdnevno obdobje (vključno z nadurami) ne 

sme presegati 48 ur, se pravi, da v primeru 40-urnega delovnega časa omejuje nadurno delo 

na 8 ur na teden. Ta omejitev je prenešena tudi v ZDR, saj je v 143. členu nadurno delo 

omejeno na največ osem ur na teden. ZDR pa nadurno delo omejuje tudi na mesečni in letni 

ravni, in sicer na največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto, s soglasjem delavca pa lahko 

traja nadurno delo največ 230 ur na leto, vendar mora delodajalec v primeru vsakokratne 

odreditve nadurnega dela nad 170 urami pridobiti pisno soglasje delavca. Glede nadurnega 

dela najdemo omejitve tudi v ZZDej, in sicer v 52 b. členu, ki za nadurno delo uporablja 

drugačen pojem, in sicer delo prek polnega delovnega časa. ZZDej določa, da nadurno delo ne 

sme presegati v povprečju osem ur tedensko in določa povprečno časovno obdobje, ki ne sme 
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biti daljše od štirih mesecev, pri čemer se pri izračunu povprečja ne upoštevata letni dopust in 

odsotnost z dela zaradi bolezni. ZZDej za razliko od ZDR dopušča precej višji obseg 

nadurnega dela, ki ga lahko oddela zdravstveni delavec brez soglasja, in znaša približno 352 

nadur (število ur se izračuna za vsakega delavca posebej, saj je število dni letnega dopusta in 

število dni odsotnosti z dela zaradi bolezni med delavci različno). Po določbah ZZDej lahko 

zdravstveni delavec poda soglasje za nadurno delo preko zgoraj navedenih omejitev. ZZdrS 

vsebinsko enako kot ZZDej določa delo preko polnega delovnega časa, od ZZDej pa se 

razlikuje v povprečnem časovnem obdobju, ki po ZZdrS ne sme biti daljše od 6 mesecev. 

Za področje zdravstvene dejavnosti je zanimiv tudi institut dopolnilno delo, ki ga v 

mednarodnih aktih ne zasledimo, ZDR pa ga opredeljuje v 146. členu. Gre za delo v primeru, 

ko ima delavec že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom pri enem ali več 

delodajalcih, poleg tega pa ima pravico delati še pri drugem delodajalcu za največ 8 ur na 

teden. Možnost dopolnilnega dela pa je omejena in je dopuščena le, ko gre za opravljanje 

deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-               

-izobraževalnih, kulturno-umetniških in raziskovalnih del. ZZdrS vsebinsko enako določa 

dopolnilno delo v 41. c členu. Določila nacionalne zakonodaje sledijo omejitvi 6. člena 

Direktive 2003/88/ES, saj se z dopolnilnim delom, ki v direktivi ni določen, ne presega 48-          

-urnega delovnega časa. 

Nočno delo je bilo opredeljeno že s Konvencijo št. 89 o nočnem delu žensk v industriji (v 

nadaljevanju Konvencija MOD št. 89, Uradni list RS, št. 54/92), v skladu s katero se šteje za 

nočno delo najmanj sedem nepretrganih ur dela med 22. in 7. uro zjutraj, v primeru, da se 

nočni čas prične po 23. uri, pa je obvezno posvetovanje s predstavniki delodajalcev in 

delavcev. Konvencija št. 90 o nočnem delu otrok v industriji (v nadaljevanju Konvencija 

MOD št. 90, MOD 1948) posebej ureja nočni delovni čas za otroke, mlajše od 16 let, in sicer 

med 22. in 6. uro zjutraj, medtem ko za starejše otroke določitev nočnega časa prepušča 

nacionalnim zakonodajam. V Priporočilu MOD št. 178 o nočnem delu (v nadaljevanju 

Priporočilo MOD št. 178, MOD 1990) je opredeljen pojem nočno delo, ki pomeni vsako delo, 

ki se izvaja v obdobju, ki ni krajše od sedmih zaporednih ur in vključuje časovni interval od 

24. do 5. ure. Podobno kot Konvencija 89 opredeljuje nočno delo tudi Direktiva 2003/88/ES, 

ki v 2. členu definira nočni čas kot vsako obdobje, ki ni krajše od sedmih ur in v vsakem 

primeru vključuje čas med 24. in 5. uro zjutraj, se pravi, da časovno nekoliko krajše definira 

pojem nočnega časa glede na zgoraj navedeni konvenciji. Glede nočnega časa ZDR sledi 

določilom Direktive 2003/88/ES, Konvencije št. 89 in še neratificirane Konvencije MOD 171 

o nočnem delu (v nadaljevanju Konvencija MOD št. 171, MOD 1990). 149. člen ZDR 

opredeljuje nočno delo kot delo v času med 23. in 6. uro naslednjega dne, v primeru nočne 

delovne izmene se šteje za nočno delo osem nepretrganih ur v času med 22. in 7. uro 

naslednjega dne. ZDR s to določbo opredeljuje 8 ur nočnega dela za razliko od navedenih 

konvencij in direktive, ki kot minimalno trajanje nočnega dela določajo 7 ur. 



 15 

Konvencije definicije delavca, ki dela ponoči ne vsebujejo, tako da najdemo prvo definicijo v 

Direktivi 93/104/ES, kjer je tovrstni delavec opredeljen kot vsak delavec, ki v nočnem času 

opravi najmanj tri ure svojega dnevnega delovnega časa ali vsaj določen delež polnega 

delovnega časa, kar pa določi država članica v zakonu, kolektivni pogodbi ali s sporazumi 

skupaj s socialnimi partnerji. ZDR je leta 2003 na novo določil pojem nočni delavec, in sicer 

ga opredeljuje kot delavca, ki dela ponoči vsaj tri ure svojega dnevnega delovnega časa, v 

skladu z direktivo pa določa za nočne delavce tiste, ki delajo ponoči vsaj tretjino polnega 

letnega delovnega časa. 

Pojma izmenskega dela in delavca, ki dela v izmeni zasledimo le v Direktivi 93/104/ES in 

Direktivi 2003/88/ES, kjer je izmensko delo definirano kot katera koli metoda organizacije 

dela v izmenah, pri čemer si delavci izmenično sledijo na istih delovnih mestih po določenem 

vzorcu, ki je lahko prekinjen in neprekinjen, vključno s kroženjem, zaradi česar delavci delajo 

ob različnih urah v določenem dnevnem ali tedenskem obdobju. Delavec, ki dela v izmeni, 

pomeni vsakega delavca, čigar urnik dela vključuje izmensko delo. V nacionalni zakonodaji 

na nivoju zakonov ne najdemo omenjenih definicij, saj ZDR ne vsebuje niti definicije 

izmenskega dela niti delavca, ki dela v izmenah, enako velja za ZZDej in ZZdrS. Vsebuje pa 

ga KPDZSV v 33. členu, saj opredeljuje delo v izmenah kot delo, pri katerem se z dvo- ali 

triizmenskim delom zadovoljujejo potrebe, da se določeno dejavnost izvaja neprekinjeno. 

V mednarodnih aktih ne najdemo pojmov enakomernega in neenakomernega delovnega časa, 

to definicijo zasledimo v ZDR, ki dopušča enakomerno in neenakomerno razporeditev 

delovnega časa (147. člen). Pri enakomerni razporeditvi delovnega časa delo ne sme biti 

razporejeno na manj kot štiri dni v tednu, pri neenakomernem delovnem času pa delovni čas 

ne sme trajati več kot 56 ur na teden. V primeru enakomerne razporeditve lahko polni delovni 

čas traja največ 40 ur tedensko. V primeru neenakomerne razporeditve ali/in začasne 

prerazporeditev delovnega časa pa je v obdobju povečanega obsega dela delovni čas lahko 

daljši kot 40 ur na teden, vendar ne sme trajati več kot 56 ur na teden, povprečno časovno 

obdobje pa ne sme biti daljše od šestih mesecev. Zelo podobno povzema določbo 

neenakomernega delovnega časa tudi 24. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS, 

Uradni list RS, št. 57/08, št. od 86/08 do 31/10), ki opredeljuje delo v neenakomerno 

razporejenem delovnem času, v kolikor je polni delovni čas javnega uslužbenca razporejen na 

manj kot štiri dni v tednu, dodaja pa še primer, ko je polni delovni čas javnega uslužbenca 

razporejen na več kot pet zaporednih dni v tednu. 

Tedenski počitek je opredeljen že v Konvenciji MOD št. 14 o tedenskem počitku (v 

nadaljevanju Konvencija MOD št. 14, Uradni list RS, št. 54/92), ki določa, da imajo vsi 

delavci v industrijskih podjetjih v vsakem obdobju sedmih dni obdobje počitka, ki naj traja 

najmanj 24 zaporednih ur. Tovrstni počitek naj bi sovpadal z dnevi, ki so že po tradiciji in 

običajih države ali okrožja prosti dnevi. Enako kot konvencija določa tedenski počitek 

Direktiva 2003/88/ES, s tem da določa še 14-dnevno povprečno časovno obdobje, dodaja 
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pravico do minimalnega dnevnega počitka, in sicer 11 zaporednih ur v 24-urnem obdobju, in 

možnost, da se, če pa objektivni, tehnični ali organizacijski pogoji dela to upravičujejo, lahko 

določi minimalni čas tedenskega počitka 24 ur. ZDR je glede dnevnega počitka usklajen z 

Direktivo 2003/88/ES, saj v 155. členu določa počitek med zaporednima delovnima dnevoma 

tako, da ima delavec v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur, 

se pravi uro več od Direktive 2003/88/ES. Pri neenakomerno razporejenem ali začasno 

prerazporejenem delovnem času pa ZDR določa enako kot Direktiva 2003/88/ES, saj ima v 

obdobju 24 ur delavec pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 11 ur. Tedenski 

počitek je tudi v ZDR določen v trajanju 24 ur. Če mora delavec zaradi objektivnih, tehničnih 

in organizacijskih razlogov delati na dan tedenskega počitka, se mu v skladu s 156. členom 

ZDR zagotovi tedenski počitek na kakšen drug dan v tednu. Z ZDR je določeno tudi 

minimalno trajanje tedenskega počitka, ki se upošteva kot povprečje v obdobju 14 zaporednih 

dni. ZZDej in ZZdrS opredeljujeta dnevne in tedenske počitke enako kot Direktiva 

2003/88/ES in ZDR, povprečno časovno obdobje pa je v obeh zakonih daljše, in sicer dva 

meseca. 

Pravica do odmora je bila prvič opredeljena v Direktivi 93/104/ES, ki je določala, da ima 

vsak delavec, čigar delovni dan je daljši od šestih ur, pravico do odmora, ki pa ga je treba 

dogovoriti v kolektivnih pogodbah in sporazumih skupaj s socialnimi partnerji, kar je povzela 

tudi trenutno veljavna Direktiva 2002/88/ES. Odmore med delovnim časom nekoliko 

natančneje določa ZDR v 154. členu, in sicer tako, da ima delavec med dnevnim delom (v 

primeru polnega delovnega časa) pravico do odmora, ki traja 30 minut. Opredeljen je tudi 

odmor v primeru krajšega delovnega časa, ki obsega najmanj štiri ure na dan, ko ima delavec 

pravico do odmora med dnevnim delovnim časom v sorazmerju s časom, prebitim na delu. 

ZDR tudi določa, da se dolžina odmora v primeru neenakomerne razporeditve ali začasne 

prerazporeditve delovnega časa določi sorazmerno dolžini dnevnega delovnega časa ter da se 

odmor lahko določi šele po eni uri dela in najkasneje eno uro pred koncem delovnega časa. 

Specialni akti ne urejajo področja odmorov. 

Definicija stalne pripravljenosti je v slovenski zakonodaji opredeljena v ZZDej in pomeni 

dosegljivost izven delovnega mesta po telefonu ali s pomočjo drugih sredstev, in sicer z 

namenom, da je zagotovljena možnost svetovanja in v primeru potrebe prihod na delovno 

mesto. Najdaljši sprejemljivi čas prihoda na delovno mesto določi delodajalec. Plačilo za ure 

pripravljenosti se uredi s kolektivno pogodbo. Ure pripravljenosti se ne štejejo v delovni čas. 

Vsebinsko enako definicijo opredeljuje tudi Pravilnik o organizaciji neprekinjenega 

zdravstvenega varstva (v nadaljevanju Pravilnik NZV, Uradni list RS, št. 94/2010). 

Dežurstvo je opredeljeno v 42. členu ZZdrS kot posebna oblika dela, s katero se zagotavlja 

NZV, in v 34. členu KPDZSV kot posebni delovni pogoj delovnega mesta, ko mora biti 

delavec prisoten v zavodu, da lahko opravlja nujne storitve. Vsebinsko enako kot KPDZSV 

opredeljuje dežurstvo tudi 69. člen KPZdrZ, le da se pojem delavec nadomesti z zdravnikom, 
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nujne storitve pa z nujnimi zdravniškimi storitvami. Pojem dežurstva je opredeljen tudi v 

Pravilniku NZV, dežurstvo je definirano kot posebna oblika dela, s katero se zagotavlja 

NNMP, pri čemer je zdravstveni delavec prisoten v zavodu, da lahko opravlja NNMP, se 

pravi, da gre za združitev definicije iz ZZdrS in KPDZSV.  

2.2 Delovni čas z vidika delavca in delodajalca 

Pravna ureditev delovnega časa v prvi vrsti ureja varstveni vidik delavcev z namenom zaščite 

zdravja in psihofizičnih sposobnosti delavcev, istočasno pa delodajalcu omejuje možnosti 

organiziranja delovnega procesa in določa stroške dela pri različnih razporeditvah delovnega 

časa. Kaltnekar (2000, 12) meni, da so temeljni cilji urejanja delovnega časa čim večja 

humanizacija dela in boljše počutje delavcev ter večji delovni učinek. Pri delovnem času se 

torej srečujemo z dvema zahtevama, na eni strani je to pravica delavca do čim bolj 

spremenljivega in humanega delovnega časa, na drugi pa interes delodajalca, ki mu 

razporeditev delovnega časa predstavlja ekonomski vidik, ki je tesno povezan s 

produktivnostjo dela in tudi s samo izrabo delodajalčevih kapacitet. 

Pri delovnem času je z vidika delavca zelo pomemben vidik socialnega varstva, saj 

predstavlja spoštovanje zasebnega in družinskega življenja. Predvsem je to pomembno pri 

tistih, ki so si že ustvarili družino in želijo z njo preživeti več prostega časa. Zaposlenim 

staršem spremenljiv delovni čas olajša usklajevanje dela in družinskih obveznosti, saj delavcu 

omogoča izbiro začetka in tudi trajanja delovnega časa na način, ki mu najbolj odgovarja. 

Govorimo o spremenljivem delovnim času, ki je v zadnjem času precej aktualen predvsem 

zaradi spremenjenih razmer na trgu dela, ki so posledica gospodarske krize. S spremenljivim 

delovnim časom se delodajalec lažje prilagodi zahtevam trga, če so s spremenljivim delovnim 

časom zadovoljni tudi delavci, pa nedvomno predstavlja to tudi večjo učinkovitost dela, saj 

taka oblika dela lahko pomeni boljše usklajevanje zasebnega in družinskega življenja. Da ima 

vsakdo pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, pa določa tudi 8. 

člen EKČP. 

Delovni čas je tudi tesno povezan z varovanjem zdravja delavcev in ohranjanjem delovne 

sposobnosti delavca, saj predstavlja delovno okolje s svojimi specifičnimi razmerami in 

zahtevami enega od dejavnikov, ki vidno zaznamujejo zdravje zaposlene populacije (Toth 

2003, 71). Na dejavnike zdravega dela pri delodajalcih pa v prvi vrsti vpliva država, in sicer s 

pomočjo hierarhično najvišjih pravnih norm kot tudi z zakonskimi in podzakonskimi predpisi. 

Že Ustava Republike Slovenije (URS, Uradni list RS, št. od 33/91 do 68/06) v 72. členu 

dodeljuje državi obveznost, da skrbi za zdravo življenjsko okolje. Delavci preživijo najmanj 

tretjino časa v delovnem okolju, zaradi določil zdravstvene zakonodaje pa je ta delež pri 

zdravnikih še večji. Delovno okolje, ki vključuje nočno, izmensko in nadurno delo, zagotovo 

vpliva na zdravje delavca in ne zagotavlja zdravega življenjskega okolja. Delovnopravna 

zakonodaja mora zato skrbeti za varstveni vidik delavcev s tem, da omejuje dolžino  
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delovnega časa, zagotavlja odmore in počitke, določa pravice delavcev v zvezi z varnim in 

zdravim delom ter določa ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Tukaj velja 

omeniti Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju ZVZD-1, Uradni list RS, št. 

43/2011), s katerim se vsebinsko prenaša v pravni red RS Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 

12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri 

delu (Uradni list RS, št. 183/89), v skladu s katerim imajo delavci pravico do dela in 

delovnega okolja, ki jim zagotavlja varnost in zdravje pri delu. 

Z vidika delodajalca predstavlja pravna ureditev delovnega časa v prvi vrsti ekonomsko 

kategorijo, saj zakonsko določeni okviri delovnega časa vplivajo na možnosti organiziranja in 

razporejanja delovnih procesov. Razporeditev delovnega časa vpliva na boljše ali slabše 

izkoriščanje delavčevih zmogljivosti in s tem na produktivnost oziroma delovni učinek. Poleg 

tega vpliva razporeditev delovnega časa tudi na višje stroške dela, saj so s kolektivnimi 

pogodbami in podzakonskimi akti določene višine dodatkov za različne oblike dela in 

delovnega časa, kot so izmensko delo, delo v deljenem delovnem času, delo v 

neenakomernem delovnem času, nočno delo, delo ob nedeljah in praznikih ter nadurno delo. 

Delodajalec je dolžan spoštovati omejitve in določbe v zvezi z delovnim časom, saj je 

nezakonito določanje in odrejanje delovnega časa delavcem v skladu z 230. členom ZDR 

opredeljeno kot prekršek in je sankcionirano z denarno kaznijo od 1500 do 4000 evrov.  

Urejanje delovnega časa tako poteka med dvema na prvi pogled nasprotujočima si interesoma 

med delavcem in delodajalcem. Vendar pa zakonodajno področje, ki varuje delavčevo zdravje 

in spoštuje njegov prosti čas za usklajevanje družinskih obveznosti in interesnih aktivnosti, 

posledično spodbuja motiviranost delavcev za delo. Večja motiviranost delavcev pa 

praviloma vodi v večjo delovno učinkovitost, kar je nedvomno interes delodajalca. 

Podobnega mnenja so tudi v Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO 1999, 16), kjer se 

zavzemajo za zdravo delovno okolje in za vlaganje v varno zaposlitev, saj menijo, da tovrstna 

ureditev dolgoročno dviguje učinkovitost dela in da bi z varnim in zdravim delom privarčevali 

približno 2–3 % bruto domačega proizvoda (BDP). Varno in zdravo delo pa nedvomno 

pomeni tudi spoštovanje delovnopravne zakonodaje s področja delovnega časa. 

2.3 Vpliv nadurnega in nočnega dela na zdravje delavcev 

Potreba po počitku in zadostnem spanju je ena izmed osnovnih fizioloških potreb vsakega 

delavca. Prekomerno nadurno delo in pogoste motnje biološkega ritma lahko v daljšem časovnem 

obdobju vplivajo tudi na zdravje delavcev. Maslach in Leither (2002, 41) trdita, da je 

podaljševanje delovnega tedna izčrpavajoče in da dolgi in napeti delavniki izčrpajo delavcem 

vso energijo. Delovnopravna zakonodaja zaradi zagotavljanja varnega in zdravega dela 

časovno omejuje nadurno delo tako z določitvijo maksimalnega števila nadur na tedenski, 

mesečni in letni ravni kot z določbo posebnega dodatka za nadurno delo, kar posredno tudi 

predstavlja omejitev nadurnega dela, in sicer predvsem z ekonomskega vidika delodajalca.  
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Strokovnjaki z Medicinske fakultete iz Massachussettsa (Dembe in drugi 2005) so v svoji 

trinajstletni raziskavi, katere cilj je bil analizirati vpliv nadurnega dela na poškodbe pri delu in 

obolevanje delavcev, na reprezentativnem vzorcu nekaj manj kot 90.000 ljudi ugotovili, da je 

na delovnih mestih, na katerih se izvaja nadurno delo, za skoraj dve tretjini višja nevarnost 

poškodb pri delu v primerjavi z delovnimi mesti, kjer ni nadur. Nekoliko nižjo stopnjo 

nevarnosti za poškodbe pri delu so ugotovili pri najmanj 12-urnem delovnem času, kjer se je 

stopnja nevarnosti povečala za 37 %, kjer pa je delovni čas trajal najmanj 60 ur na teden, se je 

stopnja nevarnosti povečala za slabo četrtino. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se tveganje za 

poškodbe poveča s podaljšanjem delovnega časa, kljub temu da je delovni čas na bolj 

ogroženih delovnih mestih pod nadzorom.  

Narava zdravstvene dejavnosti zahteva kontinuiran delovni proces, zato je uvedba tako 

nadurnega kot nočnega dela za delodajalca neizogibna. Raziskava Zdravniške zbornice 

Slovenije iz leta 2007 (Rotar Pavlič 2009), narejena na vzorcu 1038 zdravnikov, kaže, da so 

prisiljeni delovniki prek opredeljenega delovnega časa in nefleksibilne delovne ure stresni 

dejavniki, ki povzročajo zdravstvene težave in obolenja. Največji vzrok za nadurno delo je 

delo s pacienti v ambulanti (primarna raven zdravstvene dejavnosti), sledijo znanstveno-

raziskovalno delo, delo s pacienti v bolnišnici (sekundarna raven zdravstvene dejavnosti), 

delo zunaj zdravstvenega sistema in delo s študenti ter specializanti. Izkazalo se je, da so bila 

najpogostejša obolenja zdravnikov v času anketiranja bolečine v vratu, v križu in v sklepih, 

glavobol ter nespečnost oziroma depresija.  

Poleg nadurnega dela, ki povzroča utrujenost in stres, Bilban (2009, 26) meni, da so tudi 

organizacijski dejavniki, kot so delo v izmenah, nočno delo in nedoločen delovni čas, izvor 

psihičnega stresa. Nočno delo je oblika dela, pri kateri so zaradi nevarnosti in škodljivih 

vplivov na delavca z zakonom zahtevane določene ugodnosti in varnostni ukrepi. 

Mednarodne organizacije in strokovne institucije prav zaradi neskladnosti nočnega dela z 

biološkim ritmom delavca tovrstno obliko dela posebej obravnavajo. Delovnopravna 

zakonodaja vrednoti nočno delo kot poseben pogoj dela, zato pripada delavcu za delo v takih 

pogojih dodatek, ki je določen s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Tudi Carpentier in 

Cazamian (1977, 22) se strinjata, da je pri pravni ureditvi nočnega dela še posebej poudarjen 

varstveni vidik urejanja delovnega časa, saj le-to predstavlja poseben, zahtevnejši delovni pogoj; 

nadaljujeta, da je nočno delo neprimerno bolj utrujajoče kot istovrstno delo podnevi in je za veliko 

večino delavcev škodljivo, zato mora biti omejevano.  

Nočno delo je v zdravstveni dejavnosti pogosta oblika dela, vendar zdravstveni delavci, med 

katere spadajo tudi zdravniki, nimajo statusa nočnega delavca, ker ne delajo 1/3 delovnega 

časa ponoči, zato jim tudi ne pripadajo pravice iz posebnega varstva, ki jih določata tako 

mednarodna kot nacionalna zakonodaja (daljši dopust, ustrezna prehrana med delom, 

strokovno vodstvo delovnega procesa). 
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V zdravstveni dejavnosti se izvaja NZV, zato so zdravstveni delavci dolžni izvajati dvo- ali 

triizmensko delo. Bilban (1999, 411) pravi, da je fiziološko gledano najprimernejši delovni 

čas med osmo in osemnajsto uro ter z vmesnim počitkom, ki traja približno eno uro, kar pa je 

v zdravstveni dejavnosti zelo težko izvedljivo. Nadaljuje, da dvo- ali triizmensko delo za 

delavca ni ugodno, saj je treba pogosto menjati življenjski ritem, pri čemer je navadno moteno 

spanje podnevi, motene pa so tudi druge fiziološke funkcije. Carpentier in Cazamian (1977, 

35) menita, da se delavcem, ki opravljajo nočno delo, lahko pojavijo tudi težave psihološke 

narave, kot so depresija, stres, nespečnost, živčne motnje ipd. Pogosto gre za psihosomatske 

bolezni, nadaljuje, ki se odražajo najpogosteje na boleznih prebavil, srca in ožilja, lahko pa 

nastopijo tudi težave z vidom, izguba apetita in težave s prebavili (npr. čir na želodcu).   

Delavci različno doživljajo nočno delo, saj tudi Bilban (1999, 411) pravi, da izkušnje kažejo, 

da se nekateri delavci lahko prilagodijo nočnemu delu, nekateri pa sploh ne. Po njegovem 

mnenju je nočno delo telesni in duševni napor, ki vpliva na biološki ritem, spanje, družinsko 

ter družabno življenje delavcev, tudi on opozarja, da mnogi delavci zbolijo zaradi 

psihosomatskih bolezni in duševnih motenj ter da se pojavljajo motnje spanja in 

prehranjevanja.  

Zaradi težjih pogojev dela (psihofizične obremenitve) je v skladu s kolektivnimi pogodbami s 

področja zdravstvene dejavnosti nočno delo bolje plačano, saj v tem času pripada 

zdravstvenemu delavcu dodatek za nočno delo. Prav zaradi finančnega vidika so ga delavci 

(kljub nehumanosti tovrstnega dela) pripravljeni sprejeti, saj jim predstavlja denarno korist.  

Na osnovi zgoraj navedenih raziskav in mnenj strokovnjakov je možno zaključiti, da imata 

tako nadurno kot nočno delo na delavca izredno negativen vpliv, ki se kaže tako s povečanjem 

nevarnosti za poškodbe pri delu kot s precejšnjim tveganjem za različne psihofizične bolezni. 

Iz raziskave Zdravniške zbornice Slovenije (Rotar 2009, 27) je razvidno, da se pri poklicni 

skupini zdravnikov pogosto pojavlja stres prav zaradi prisiljenih delovnikov in 

nefleksibilnega delovnega časa. Zaradi tega bi bilo nujno potrebno omejevanje tovrstnih oblik 

dela, kar pa zaradi narave dela poklicne skupine zdravnikov, ki določa zagotavljanje NZV, ni 

najbolj enostavno. Prav zaradi tega delovnopravna zakonodaja pri zdravnikih omogoča 

precejšnje odstopanje od minimalnih standardov za varno in zdravo delo, saj je zagotavljanje 

NZV v javnem interesu, narava dela pa omogoča zdravnikom znotraj zagotavljanja nekaterih 

oblik NZV tudi počitek oziroma spanje, kar bo podrobneje razloženo v podpoglavju 4.9.   
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3 MEDNARODNA PRAVNA UREDITEV DELOVNEGA ČASA 

Bistvena značilnost mednarodnega prava je njegova univerzalnost, saj se z osnovnimi pravili 

in načeli uporablja vsepovsod, kar je tudi njegova edinstvenost (Sancin 2009, 34). Področje 

delovnega prava urejajo različni pravni viri tako mednarodni kot nacionalni. Najpomembnejši 

mednarodni dokumenti za področje delovnega prava so sprejeti na univerzalni ravni v okviru 

Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju OZN) in MOD in na regionalni, evropski 

ravni v okviru SE in EU (Kresal 2009, 20). 

3.1 Organizacija združenih narodov 

OZN je najpomembnejša mednarodna organizacija, ki je bila ustanovljena 26. oktobra 

1945 v San Franciscu s podpisom Ustanovitvene listine Združenih narodov (OZN 1945). 

Temeljni namen ustanovitve OZN je bil predvsem ureditev povojnega mednarodnega sistema 

oziroma reševanja mednarodnega miru in varnosti. V začetku svojega delovanja se je OZN 

ukvarjala predvsem s človekovimi pravicami in svoboščinami na splošno. Generalna 

skupščina Združenih narodov je 10. decembra 1948 z resolucijo 217 A (III) sprejela Splošno 

deklaracijo, s katero so začrtane in priznane osnovne človekove pravice in svoboščine vsem 

članom človeške družbe. Na temelju sprejete deklaracije so bili sprejeti mednarodni pakti in 

konvencije, nato pa so bili ustanovljeni različni odbori, ki spremljajo izvajanja oz. 

uresničevanja človekovih pravic na ravni držav.  

Pomen Splošne deklaracije o človekovih pravicah za mednarodno pravo 

Splošna deklaracija ni pravno zavezujoča, vendar pa ima pomembno vlogo pri razvoju 

mednarodnega prava, saj so z njo začrtane osnovne človekove pravice in svoboščine. Gre za 

politično zavezujoč dokument, ki ga je sprejelo 193 držav (OZN 1945) in se s tem moralno in 

stvarno zavezalo k priznavanju 30 določb osnovnih človekovih pravic.  

Splošna deklaracija služi kot model za številne mednarodne pogodbe ter je vključena v ustave 

in zakonodajo številnih držav, saj se je mednarodna skupnost obvezala varovati dostojanstvo 

in osnovne človekove pravice vseh nas in postavila temelj številnim mednarodnim 

sporazumom, resolucijam, konvencijam o človekovih pravicah. Pomembno je vplivala na 

začetek in razvoj mednarodnega prava oziroma zavezujočega sistema za uveljavljanje 

človekovih pravic, posledično pa tudi na mednarodne in nacionalne pravne akte s področja 

delovnega prava.  
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Vpliv deklaracije na pravno ureditev delovnega časa 

Splošna deklaracija je z vidika delovnega časa pomembna predvsem zaradi določbe 24. člena, 

ki pravi, da ima vsakdo pravico do počitka in prostega časa, vključno z razumno omejitvijo 

delovnih ur, in pravico do občasnega plačanega dopusta. Gre za pomembno pravico, saj 

priznava delavcu pravico do počitka po delu in s tem pravico do omejitve delovnega časa, 

poleg tega pa je pomembna tudi s socialnega vidika delavca, ker priznava pravico do prostega 

časa in do občasno plačanega dopusta. To pravico do počitka in prostega časa povzema v 

okviru evropskega delovnega prava Direktiva 2003/88/ES, ki že v preambuli navaja, da 

morajo imeti vsi delavci ustrezen počitek, ki pa ga je treba izraziti v časovnih enotah. Prav 

tako je v direktivi izražena zahteva po tem, da se omeji trajanje tako nočnega kot nadurnega 

dela, poudarjena je tudi dolžnost delodajalcev, ki organizirajo delovni čas z nadurnim in 

nočnim delom, da o tem obvestijo pristojne organe. Pravico do dnevnega in tedenskega 

počitka zasledimo v 3. in 5. členu, omejitev delovnih ur, pravico do letnega dopusta pa v 6. 

oziroma 7. členu. S prenosom Direktive 2003/88/ES v nacionalne zakonodaje držav članic, so 

pravice iz Splošne deklaracije glede delovnega časa določene tudi v številnih državah EU. 

Države članice so namreč dolžne prenesti določbe direktiv v svoj pravni red in s postopkom 

notifikacije nacionalnih predpisov uradno obveščati Evropsko komisijo o sprejetih določbah 

direktive v svoj pravni red. Iz Poročila Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Svetu 

EPSCO (angl. Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council; Svet 

ministrov za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in potrošnike), Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru in Odboru regij glede izvajanja določb Direktive 2003/88/ES v državah 

članicah (EUR-lex 2010) je razvidno, da večina držav spoštuje omejitve in pravice, kljub 

temu pa iz poročila izhaja, da vseh določb nekatere države članice še niso vnesle v svoj pravni 

red, kar bo podrobneje razloženo v podpoglavju 3.4 z naslovom Evropska unija. 

3.2 Mednarodna organizacija dela 

MOD je bila ustanovljena z Versajsko pogodbo 11. aprila 1919 v okviru versajskega 

mirovnega procesa, ki je potekal ob koncu prve svetovne vojne. Ustava Mednarodne 

organizacije dela (MOD 1945) že v uvodu določa, da se bo MOD zavzemala za urejenje 

področja delovnega časa, še posebej z določitvijo maksimalnega delovnega dneva in 

delovnega tedna. Izboljševanje delovnih razmer in življenjskih standardov MOD uresničuje s 

sprejemanjem številnih konvencij in priporočil. 

Konvencija je instrument, ki ga ratificirajo države članice, kar pomeni, da zavezuje državo, ki 

jo ratificira, ter vzpostavlja njeno obveznost, da spoštuje določene zahteve. Priporočilo je 

instrument, ki nima zavezujoče pravne narave, temveč usmerja države pri oblikovanju njihove 

politike in pravne ureditve (Kresal 2009, 21). Konvencije so zavezujoče le za države članice, 

ki jih ratificirajo. Po preteku 10 let se lahko države članice z enoletnim odpovednim rokom 

odpovedo konvenciji. 
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Trenutno je v okviru MOD sprejetih 189 konvencij in 201 priporočilo (MOD 2013). V okviru 

MOD so bile sprejete številne konvencije in priporočila, ki posegajo na področje delovnega 

časa in so v nadaljevanju podrobneje predstavljene po kronološkem zaporedju. 

3.2.1  Konvencija MOD št. 1 o delovnem času v industriji     

MOD je na generalni konferenci v Washingtonu 29. oktobra 1919 z namenom sprejetja načela 

8-urnega delavnika oziroma 48-urnega tedenskega delovnega časa kot prvo sprejela 

Konvencijo o delovnem času v industriji, ki velja predvsem za področje težkih industrijskih 

panog, kot so rudarstvo, kamnolomstvo, gradbeništvo in transportna dejavnost. V teh panogah 

so delovne razmere zaradi razvijajoče se industrije postajale vedno slabše. Delavci so delali 

tudi do 18 ur dnevno in to v nehumanih ter pogosto nemogočih delovnih razmerah. Zaradi 

nizkih mezd so se v izkoriščevalsko delo vključevale tudi ženske in otroci (Marx 1976, 105). 

Zdravstveno stanje delavcev v industriji je bilo izredno slabo, veliko je bilo delovnih nesreč, 

stopnja umrljivosti je bila visoka, zato je bil sprejem mednarodne delovne zakonodaje na tem 

področju nujen. Sprejem konvencije je bil zelo pomemben z vidika urejanja delovnega časa, 

saj je natančno opredeljevala in omejevala delovni čas oseb, ki so delale v katerem koli 

javnem oz. zasebnem industrijskem podjetju ali njihovi podružnici tako, da njihov delovni čas 

ni smel presegati 8 ur na dan in 48 ur na teden.  

Konvencija MOD št. 1 v 2. členu določa tudi izjeme. Prva izjema, pri kateri omejitve 

delovnega časa ne veljajo, so lastniki podjetij, družinski člani lastnikov, managerji ter 

nadzorniki. Višji obseg delovnega časa se lahko določi tudi z zakonom ali dogovorom med 

predstavniki delodajalcev in delavcev, vendar delovni čas ne sme preseči dnevne omejitve za 

več kot eno uro na dan, s tem da je delovni čas preostale dni v tednu ustrezno krajši. Že prva 

konvencija pa dopušča povprečno časovno obdobje v primerih, ko delavci, ki delajo v 

izmenah, presežejo dnevno delovno obvezo in so jo dolžni izravnati v treh tednih.   

Delovni čas je lahko presežen tudi v primerih nesreč, višje sile ali nujnega dela, ki ga je treba 

opraviti, da ni povzročena škoda, določa 3. člen Konvencije MOD št. 1. Zaradi delovnih 

procesov, ki jih je zaradi narave dela treba izvajati neprekinjeno, je v 4. členu dopuščena 

možnost daljšega delovnega časa, ki pa v povprečju ne sme presegati 56 ur na teden, s tem da 

takšna ureditev delovnega časa ne sme vplivati na z zakonodajo določene proste dni, če 

delavec koristi višek ur v obliki prostih dni. 

Konvencija MOD št. 1 določa tudi dolžnost socialnega dialoga v primeru odstopanj od 

osnovnih določb. Vlada lahko s predpisom, ki mora biti predhodno usklajen s predstavniki 

delavcev in delodajalcev, določi daljše časovno obdobje. V tem obdobju lahko delavci 

opravljajo daljšo dnevno delovno obveznost od določene, če se ugotovi, da se omejitve iz 

predhodnih določb ne morejo uporabljati, vendar povprečje v določenem obdobju ne sme 

presegati 48 ur na teden (5. člen).  
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Konvencija MOD št. 1 dopušča tudi možnost, da vlada s predpisi določi stalne ali občasne 

izjeme v določenih panogah, ki pa morajo biti prav tako usklajene s predstavniki delodajalcev 

in delojemalcev. V takih primerih mora biti določeno maksimalno število nadur in plačilo 

nadurnega dela, ki ne sme biti nižje od 1,25-kratnika rednega dela (5. člen). 

Delodajalec je v zvezi z delovnim časom dolžan na vidnih mestih v delovni organizaciji 

objaviti začetek in konec delovnega časa, izmenskega dela ter podatek, kje se izmensko delo 

izvaja. Na enak način mora delodajalec objaviti tudi počitke. Delodajalec je dolžan delovni 

čas organizirati tako, da ure dela ne presegajo omejitev, ki jih določa Konvencija MOD št. 1, 

prav tako je dolžan tudi voditi evidence o delovnem času in nadurah, in sicer v predpisani 

obliki ter v skladu z zakonodajo (8. člen). 

Konvencija MOD št. 1 RS v zvezi z delovnim časom pravno ne zavezuje, saj je Državni zbor 

ni ratificiral. Vendar v ZDR najdemo nekatere elemente, ki so bili določeni že v prvi 

konvenciji. Zelo podobno ZDR v 143. členu določa izjeme, ko je nadurno delo možno, in 

sicer v primerih, da je potrebno nadaljevanje delovnega procesa oziroma da bi se preprečila 

materialna škoda. ZDR v 147. členu tudi določa začasno prerazporeditev polnega delovnega 

časa, ki ne sme trajati več kot 56 ur na teden in ga je treba uskladiti v obdobju, ki ne sme biti 

daljše od šestih mesecev. Z ZDR je omejeno tudi število nadur (143. člen), medtem ko je 

plačilo nadurnega dela določeno s kolektivnimi pogodbami. 45. člen KPJS namreč določa 

dodatek za delo preko polnega delovnega časa v višini 30 % urne postavke javnega 

uslužbenca. V ZDR je v 97. členu določilo glede obveznega obveščanja in posvetovanja s 

sindikatom. Prav tako je vzpostavljena dolžnost delodajalcev glede vodenja delovnega časa in 

nadurnega dela, in sicer z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni 

list RS, št. 40/2006).  

Iz navedenega lahko ugotovimo, da temeljne elemete glede delovnega časa, ki jih je MOD že 

leta 1919 vključila v Konvencijo MOD št. 1, sicer le za področje težke industrije, najdemo 

tudi v nacionalni zakonodaji. 

3.2.2 Konvencija MOD št. 14 o tedenskem počitku 

Upravni odbor Mednarodne organizacije dela, ki se je sestal na svojem tretjem zasedanju 25. 

oktobra 1921 v Ženevi, je opredelil minimalne standarde tudi v zvezi s tedenskim počitkom 

zaposlenih v industriji, zato je sprejel Konvencijo MOD št. 14 o tedenskem počitku v 

industriji. 

Konvencija MOD št. 14 zelo podobno kot Konvencija MOD št. 1 opredeljuje industrijsko 

panogo in se sklicuje na omejitve delovnega časa, ki so v prvi konvenciji natančno 

opredeljene (8 ur na dan in 48 ur na teden). V 2. členu je določeno, da imajo vsi delavci v 

industrijskih podjetjih, javnih ali zasebnih, ali v kateri koli podružnici, razen če ni drugače 
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določeno, v vsakem obdobju sedmih dni obdobje počitka, ki traja najmanj 24 zaporednih ur. 

Takšen počitek naj bi bil priznan vsem delavcem in kadar je le mogoče, naj bi se določil tako, 

da sovpada z dnevi, ki so že po tradiciji in običajih države ali okrožja prosti dnevi. 

Tudi ta konvencija določa izjeme, pri katerih določbe o tedenskem počitku niso zavezujoče, 

pri čemer je potrebno posvetovanje s pristojnimi združenji delodajalcev in delavcev, če gre za 

izjemo, ki ni opredeljena v konvenciji.  

Da bi olajšali uporabo določb Konvencije MOD št. 14, 7. člen določa, da je dolžan vsak 

delodajalec, direktor ali vodja v primeru, da je omogočen tedenski počitek vsem delavcem, z 

zakonosko določenim načinom objaviti na vidnem mestu ure in dneve počitkov. Če pa čas 

počitka ni določen za vse delavce enako, je dolžnost delodajalca, direktorja ali vodje 

vzpostaviti takšno organizacijo dela, da bo zagotovljen čas počitka tudi tem delavcem, in ga v 

skladu z zakonodajo tudi objaviti. 

Konvencija MOD št. 14 je zavezujoča za RS, saj jo je RS ratificirala 14. 11. 1992 z Aktom o 

notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb zračnem 

prometu, konvencij mednarodne organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske 

organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb 

(Uradni list RS, št. 54/92), zato so njene določbe v zvezi s tedenskim počitkom upoštevane v 

156. členu ZDR. ZDR pa ne povzema določbe konvencije, da naj bi se, če je le mogoče, 

tedenski počitek določil tako, da sovpada z dnevi, ki so že po tradiciji in običajih države ali 

okrožja prosti dnevi, saj izrecno (gramatikalno) ne določa nedelje kot po tradiciji države 

prosti dan, je pa za delo v nedeljo v skladu s KPJS predviden dodatek za delo v posebnih 

pogojih dela, iz česar je možno sklepati, da zakonodaja posredno opredeljuje nedeljsko delo 

kot delo v posebnih pogojih dela. Krašovec (2008, 577) pravi, da je bilo v predlogu ZDR za 

prvo obravnavo določeno, da se za dan tedenskega počitka praviloma šteje nedelja. Vendar pa 

je bila zaradi sodbe Evropskega sodišča številka C-84/94 ta določba kasneje črtana, saj je 

sodišče zagovarjalo stališče, da je treba pri določitvi dneva tedenskega počitka po eni strani 

upoštevati različnost kulturnih, etničnih in verskih elementov v državah članicah, po drugi 

strani pa z vidika varnosti in zdravja delavcev nedelja ni bolj primerna kot kateri drug dan v 

tednu (Krašovec 2008, 577). 

3.2.3 Konvencija MOD št. 30 o delovnem času (trgovina in uradi) 

Kot tretjo konvencijo, neposredno povezano z delovnim časom, je MOD 28. junija 1930 v 

Ženevi sprejela Konvencijo MOD št. 30, ki natančno določa, za katere javne ali zasebne 

ustanove se uporablja. Konvencija MOD št. 30 se ne uporablja za ustanove za zdravljenje ali 

oskrbo bolnih, slabotnih, obubožanih ali duševno neprištevnih.  
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Konvencija MOD št. 30 podobno kot Konvencija MOD št. 1 določa izjeme, pri katerih se 

določbe konvencije ne uporabljajo oziroma katere lahko odstopajo od omejitev delovnega 

časa. Tudi pri tej konvenciji so izvzete ustanove, v katerih so delavci samo družinski člani 

delodajalca, ter osebe, ki zasedajo vodstvene položaje. Ker gre za konvencijo, ki pokriva 

dejavnost trgovine in uradništva, so med izjemami določeni tudi potniki in predstavniki, če 

opravljajo svoje delo zunaj ustanove, ter osebe, ki izvajajo javna pooblastila. 

V Konvenciji MOD št. 30 je opredeljen pojem delovnega časa, ki ga v Konvenciji MOD št. 1 

ne zasledimo, in pomeni čas, v katerem so zaposlene osebe na voljo delodajalcu ter ne 

vključuje počitka izven delovnega časa (2. člen). 

Omejitev delovnega časa je po določilih Konvencije MOD št. 30 enaka kot v Konvenciji 

MOD št. 1, saj ne sme presegati 48 ur na teden in 8 ur na dan. Tudi tukaj so določene izjeme, 

vendar število delovnih ur na dan ne sme presegati 10 ur. Konvencija MOD št. 30 navzgor 

omejuje dnevni delovni čas, kar v Konvenciji MOD št. 1 ni določeno. 

V primeru splošne prekinitve dela zaradi višje sile, ko prihaja do manjka delovnih ur, je 

nadoknadenje ur mogoče le pod pogoji, da se le-te nadoknadijo v obdobju, daljšem od 30 dni, 

oziroma v razumnih rokih, pri čemer delovni čas v dnevu ne sme presegati 10 ur. Konvencija 

MOD št. 30 v teh primerih v 5. členu določa dolžnost pristojnega organa, da obvesti o naravi 

in datumu splošne prekinitve dela, o številu delovnih ur, ki so bile izgubljene, in začasnih 

spremembah delovnega časa, ki morajo biti predvidene v delovnem urniku. 

Državni organ je dolžan s predpisi določiti stalne in začasne izjeme (6. in 7. člen) ter v 

primeru stalnih izjem tudi dodatno število ur, ki je še dovoljeno na dnevni ravni, v primeru 

začasnih izjem pa število dovoljenih ur na letni ravni. Določena je tudi nadurna postavka, ki 

za delo v določenih izjemah ne sme biti nižja od 1,25-kratnika rednega dela. Ob tem velja 

poudariti določbo 10. člena, v skladu s katero se lahko določijo tudi krajši delovni časi in višje 

stopnje izplačil nadurnega dela, če katera od držav članic iz kateregakoli razloga to želi.  

Tako kot prva konvencija tudi Konvencija MOD št. 30 določa usklajevanje s predstavniki 

delavcev in delodajalcev v primeru izjem. Spoštovanje določb te konvencije pa se lahko 

odloži le v primeru vojne ali drugega izrednega dogodka, ki ogroža nacionalno varnost. 

Tudi v tej konvenciji je določena dolžnost delodajalca, da v zvezi z delovnim časom in počitki 

na vidnih mestih v delovni organizaciji objavi začetek in konec delovnega časa, izmenskega 

dela ter kje se izmensko delo izvaja. Delodajalec je dolžan voditi evidence o nadurnem 

delovnem času in izplačilih v primerih začasnih izjem, in sicer v obliki, predpisani s strani 

pristojnega organa. Opravljanje dela izven delovnega časa in nespoštovanje počitkov je po 

določbi 11. člena kaznivo dejanje, ki ga države članice lahko določijo z nacionalno 

zakonodajo. 
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RS Konvencije MOD št. 30 ni niti ratificirala niti je ni nasledila z aktom o notifikaciji, kljub 

temu pa zasledimo v nacionalni zakonodaji podobne določbe, kakor jih vsebuje ta konvencija. 

Ta omejuje dnevni delovni čas na 10 ur dnevno, kar zasledimo tudi v ZDR. V ZDR je dnevni 

delovni čas omejen za pomorščake na največ 14 ur na dan (221. člen), za otroke, mlajše od 15 

let, ki opravljajo lažje delo v času šolskih počitnic, na ne več kot sedem ur na dan (217. člen) 

in za delavce, mlajše od 18 let, ki ne smejo dnevno delati več kot 8 ur na dan (196. člen). 

Omejitev dnevnega delovnega časa določata tudi 52. c člen ZZDej in 41. d člen, ki omejujeta 

dnevni delovni čas v primeru zagotavljanja dežurstva na 16 ur. 

3.2.4 Konvencija MOD št. 47 o štirideseturnem tedenskem delovnem času 

22. junija 1935 je bila v Ženevi sprejeta Konvencija MOD št. 47 o štirideseturnem tedenskem 

delovnem času (v nadaljevanju Konvencija MOD št. 47, MOD 1935). Sprejem konvencije je 

bil posledica visoke stopnje brezposelnosti, zaradi katere je bilo na milijone delavcev po vsem 

svetu brez dela. S sprejeto Konvencijo MOD št. 47 so skrajšali tedenski delovni čas, in sicer z 

48 na 40 ur, ker so želeli znižati stopnjo brezposelnosti. Krajšanje delovnega časa so 

utemeljevali s tem, da delavci, ki so se zaradi brezposelnosti znašli v veliki stiski, za nastalo 

situacijo niso sami odgovorni, zato je konvencija namenjena znižanju stopnje brezposelnosti. 

Vsaka članica MOD, ki je ratificirala to konvencijo, odobrava načelo 40-urnega delovnega 

tedna, ki se uporablja na tak način, da se ne bi zmanjšal življenjski standard, ki se je v času 

sprejema konvencije zaradi visoke stopnje brezposelnosti zniževal.  

RS Konvencije MOD št. 47 ni niti ratificirala niti nasledila z aktom o notifikaciji, ampak je 

zakonsko ureditev delovnega časa uredila v skladu z Direktivo 2003/88/ES in Evropsko 

socialno listo. V RS od leta 2003 polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden (142. 

člen ZDR).  

3.2.5 Konvencija MOD št. 79 o nočnem delu mladih (neindustrijski poklici) 

Konvencija MOD št. 79 o nočnem delu mladih (neindustrijski poklici) (v nadaljevanju 

Konvencija MOD št. 79, MOD 1946) je bila sprejeta 9. oktobra 1946 z namenom, da se 

sprejme nekatere predloge v zvezi z omejitvijo nočnega dela otrok in mladih v neindustrijskih 

poklicih. Konvencija MOD št. 79 izvzema gospodinjsko delo v zasebnih gospodinjstvih in 

zaposlovanje na delovnih mestih, ki niso škodljiva ali nevarna za otroke ali mladostnike v 

izključno družinskih podjetjih (1. člen). 

V 2. členu Konvencija MOD št. 79 določa, da otroci, mlajši od 14 let, ki so delavci s polnim 

ali krajšim delovnim časom, in šoloobvezni otroci, starejši od 14 let, ne smejo delati ponoči, v 

obsegu najmanj 14 zaporednih ur, vključno z intervalom med 20. in 8. uro. Nacionalna 

zakonodaja ali predpisi lahko nekoliko drugače opredelijo navedeno določbo, vendar ne po 

20.30 uri in ne pred 6. uro zjutraj. 
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Otroci, starejši od 14 let, ki niso več šoloobvezni, in mladi pod 18 let, ne smejo biti na 

delovnih mestih, na katerih se izvaja nočno delo, in sicer v obdobju najmanj 12 zaporednih ur, 

ki vključuje interval med 22. in 6. uro, razen pri izjemah v določenih dejavnostih in ob 

določenih obdobjih, kjer se lahko navedeni interval premakne med 23. in 7. uro. 

V državah, kjer je delo preko dneva še posebej težavno, je lahko nočni intreval krajši od 

predpisanega, če se počitek nadomesti tekom dneva. Prepoved nočnega dela je lahko začasno 

preklicana v primeru šestnajstletnikov in več, kadar grozi resna nevarnost oziroma je ogrožen 

nacionalni interes.  

Z nacionalno zakonodajo ali predpisi se lahko pooblasti ustrezni organ za izdajo dovoljenj, da 

bi mlade osebe, stare 16 let in več, delale ponoči, in sicer v primerih, ko potrebe poklicnega 

usposabljanja tako zahtevajo, vendar obdobje počitka ne sme biti krajše kot 11 zaporednih ur 

na dan. Prav tako lahko nacionalni zakoni ali predpisi določijo organ za dodelitev posameznih 

dovoljenj – licenc za mlajše od 18 let, ki delajo ponoči kot izvajalci na javnih veselicah ali v 

kinematografih. Minimalna starost, pri kateri je lahko taka licenca podeljena, mora biti 

določena z nacionalno zakonodajo ali predpisi. Pogoji za dodelitev dovoljenj so naslednji: da 

se delo ne sme izvajati po polnoči, da so predpisani strogi zaščitni ukrepi za zaščito zdravja in 

morale, da se zagotovi delo tako, da ni moteno izobraževanje, ter da ima otrok ali mladostnik 

lahko zaporedno počitka vsaj 14 ur. 

Tudi te konvencijo RS ni ratificirala in sprejela v nacionalni pravni red. ZDR na tem področju 

spoštuje Direktivo 94/33/ES z dne 20. 8. 1994 o varstvu mladih pri delu (Uradni list EU, št. 

216/94), ki omejuje nočno delo delavcev mlajših od 18 let, hkrati pa dopušča izjeme v točno 

določenih okoliščinah in določa obveznosti delodajalca v primerih, ko zaposluje mladoletne 

osebe. 

3.2.6 Konvencija MOD št. 89 o nočnem delu žensk v industriji 

Konvencija MOD št. 89 je bila sprejeta že leta 1919, in sicer na prvi konferenci MOD. Že 

takrat so se začeli pojavljati prvi dvomi o upravičenosti omejitve dostopa žensk do nočne 

zaposlitve v smislu diskriminacije žensk v zvezi z zaposlitvijo in nočnim delom. Kasneje je 

bila revidirana leta 1934 in 1948, Republika Slovenija jo je leta 1992 nasledila z Aktom o 

notifikaciji nasledstva.  

Konvencija 89 določa okvire za določanje delovnega časa ter prepoveduje nočno delo žensk v 

industrijskih podjetjih. V 2. členu opredeljuje pojem nočnega dela, ki pomeni obdobje 

najmanj 11 zaporednih ur, vključno z intervalom, ki ga določi pristojni organ in mora obsegati 

najmanj sedem nepretrganih ur med 22. in 7. uro. Pristojni organ lahko predpiše različne 

intervale na različnih področjih in v različnih dejavnostih, vendar je pred tem potreben posvet 

delodajalcev in predstavnikov delavcev, če se nočni čas začne po 23. uri. 
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Konvencija MOD št. 89 v 3. členu prepoveduje zaposlovanje žensk v nočnem času v javnih 

ali zasebnih industrijskih podjetjih, razen v primerih, ko gre za družinske člane lastnika 

podjetja, ne velja pa za ženske na vodilnih delovnih mestih in ženske, delavce v zdravstvenih 

in socialnih dejavnostih. Izjema so lahko tudi primeri višje sile in morebitne škode, ki bi 

nastala ob upoštevanju prepovedi (4. člen), ter v primeru resne ogroženosti nacionalnega 

interesa, kar določi vlada ob posvetovanju s predstavniki delodajalcev in delavcev (5. člen). 

Nočno obdobje se lahko tudi skrajša na 10 ur v 60 dneh v letu, in sicer v industrijskih 

podjetjih, katerih narava dela je vezana na letne čase, in v vseh primerih, kadar izjemne 

okoliščine to zahtevajo (6. člen) ali kadar gre za državo s takim podnebjem, kjer je dnevno 

delo še posebej težavno, s tem da morajo biti zagotovljeni dnevni počitki (7. člen).  

V času sprejema prve konvencije o nočnem delu žensk v industriji leta 1919 je velik del 

slovenske države spadal pod Avstro-Ogrsko, zato je že istega leta pričela veljati prepoved 

nočnega dela žensk v industriji tudi pri nas. V skladu s Konvencijo MOD št. 89 je nočno delo 

žensk v industriji in gradbeništvu prepovedano s 153. členom ZDR, ki določa izjeme v primerih, 

ko gre za družinske članice, za delavke na vodilnih mestih ali če opravljajo delo v zvezi z 

zagotavljanjem varnosti, zdravja ali socialnega varstva delavcev. Izjema je tudi delo, ki je nujno 

zaradi višje sile ali da se prepreči škoda, in če gre za delo, ki je v nacionalnem interesu, kar mora 

predhodno odobriti minister, pristojen za delo. 

Na temelju Direktive 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 (Uradni list EU, št. 207/06) je Konvencija MOD št. 89 

diskriminatorna v delu, ki prepoveduje zaposlitev žensk v nočnem času (3. člen), kar je 

potrdilo tudi sodišče EU v sodbah C-345/89 v primeru Alfred Stoeckel in C-158/91 v primeru 

Jean-Claude Levy (Krašovec 2008, 565), zato je bila leta 1990 sprejeta Konvencija MOD št. 

171 o nočnem delu, ki ureja nočno delo za vse delavce ne glede na spol, dejavnosti in poklic 

in je v podpodpoglavju 3.2.10 z naslovom Konvencija MOD št. 171 o nočnem delu tudi 

podrobneje predstavljena.  

Konvencija MOD št. 89 je pomembna za zdravstveno dejavnost, ker kot izjemo pri prepovedi 

nočnega dela žensk določa tudi zdravstveno dejavnost, kar določa tudi ZDR v 153. členu. 

3.2.7 Konvencija MOD št. 90 o nočnem delu mladih (industrija) – revidirana 

MOD je 10. julija 1948 sprejela Konvencijo MOD št. 90 (MOD 1948), ki pa je začela veljati 

leta 1951. Gre za revidirano Konvencijo št. 6 o nočnem delu mladih v industriji iz leta 1919 

(MOD, 1919), katere namen je odpraviti nočno delo otrok in mladine v industriji, s tem da 

prepoved ne velja za kmetijstvo, trgovino in druge neindustrijske dejavnosti. Slovenija je 

navedeno prevzela v svoj pravni red z aktom o nasledstvu. 
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Konvencija MOD št. 90 opredeljuje pojem noči, in sicer kot obdobje najmanj 12 zaporednih 

ur, se pravi nekoliko drugače kot Konvencija MOD št. 79, ki noč opredeljuje z obdobjem 

najmanj 14 zaporednih ur, in tudi kot Konvencija MOD št. 89, ki določa kot nočni čas 

najmanj 11 zaporednih ur. 

Konvencija MOD št. 90 vsebinsko deli mlade na otroke do 16. leta in na mladostnike v 

starosti 16–18 let. Pri otrocih do 16. leta se za noč šteje obdobje med 22. in 6. uro. Pri tistih, 

ki so že dopolnili 16 let, vendar so mlajši od 18 let, pa se za noč šteje sedem zaporednih ur 

med 22. in 7. uro. Tako kot v prejšnjih konvencijah, ki opredeljujejo nočno delo, lahko 

pristojni organ predpiše različne intervale na različnih področjih, vendar se je dolžan 

posvetovati s predstavniki delodajalcev in delojemalcev, če se za nočno obdobje šteje obdobje 

po 23. uri. 

Konvencija MOD št. 90 prepoveduje zaposlitev mladih do 18 let v nočnem času v vseh javnih 

ali zasebnih industrijskih podjetjih ali kateri koli podružnici, razen v primerih izjem. Kot 

izjeme konvencija opredeljuje delo vajencev, ki se poklicno usposabljajo v določenih 

panogah, v katerih se delo opravlja neprekinjeno. V teh primerih je potreben posvet z 

delodajalci in delavskimi organizacijami, izpolnjena pa morata biti pogoja, da so mladi 

dosegli starost 16 let in da se jim omogoči počitek vsaj 13 zaporednih ur med dvema 

delovnikoma. 

Za nočno delo v pekarski industriji se za namene pripravništva ali poklicnega usposabljanja 

mladih, ki so dopolnili 16 let, obdobje nočnega dela spremeni s strani pristojnega organa v 

intervalu najmanj sedmih zaporednih ur med 22. in 7. uro, ki ga določi pristojni organ. 

Tudi ta konvencija (podobno kot Konvencija MOD št. 79 in Konvencija MOD št. 89) določa 

možnost skrajšanja obdobja nočnega časa v državah s takšnim podnebjem, kjer je delo čez 

dan še posebej težavno, s tem da se nadomestni počitek zagotovi tekom dneva. Izjema so tudi 

izredne razmere, ki jih ni mogoče predvideti, izredni nadzori ali v primeru resne nevarnosti, 

pri kateri je ogrožen javni interes. 

Konvencija MOD št. 90 v 6. členu določa vsebino zakonov in predpisov, ki urejajo 

uveljavitev konvencije pri posameznih državah članicah. Med drugim je treba opredeliti 

osebe, ki so odgovorne za izvajanje konvencije, predpisati ustrezne kazni za vsako kršitev, 

zagotoviti nadzor, delodajalci pa so dolžni voditi evidenco z imeni in priimki vseh oseb do 18. 

leta in njihove datume rojstva. 

Konvencijo MOD št. 90 je Slovenija nasledila z aktom o notifikaciji, kar pomeni da jo je 

dolžna spoštovati. Tako ZDR v 197. členu prepoveduje opravljanje nočnega dela med 22. in 

6. uro zjutraj osebam, ki še niso dopolnile 18 let. ZDR določa še izjemo na posameznih 

področjih dela, kjer se prepoved nanaša na delo med 24. in 4. uro zjutraj in možnost odreditve 

dela ponoči v primeru višje sile. Tudi ZDR (podobno kot Konvencija MOD št. 79) starostno 
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deli otroke, vendar ne na otroke do 16. leta in starejše od 16 let, ampak na kategoriji do 15. 

leta in do 18. leta starosti. Prepoved opravljanja nočnega dela otrok do 15. leta med 20. in 6. 

uro zjutraj najdemo v 2. odstavku 217. člena ZDR. 

3.2.8 Konvencija MOD št. 103 o varstvu materinstva 

V zvezi z delovnim časom je MOD sprejel tudi Konvencijo MOD št. 103 o varstvu 

materinstva (v nadaljevanju Konvencija MOD št. 103, MOD 1952), ki v 5. členu določa 

doječi ženski pravico do prekinitve dela za eno ali več obdobij, katerih trajanje določi 

nacionalna zakonodaja, te prekinitve pa morajo biti vračunane v delovnik in tudi plačane, če 

tako določa nacionalna zakonodaja. 

Določba Konvencije MOD št. 103 je vnesena v 193. člen ZDR, ki določa pravico doječe 

matere do odmora za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro. Prenos določbe 

glede pravice do prekinitve dela pa se v nacionalni zakonodaji razlikuje od Konvencije MOD 

št. 103, saj v 193. členu ZDR ni posebej določeno, da morajo biti te prekinitve vračunane v 

delovni čas in tudi plačane, ampak je glede pravice do nadomestila plače za čas odmora za 

dojenje določeno, da se uresničuje v skladu s predpisi, ki urejajo starševski dopust. To 

pomeni, da odmor za dojenje ni obravnavan kot odmor med delovnim časom, ampak usmerja 

k posebnemu zakonu, in sicer Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni 

list RS, št. od 97/2001 do 40/2012 – ZUJF), ki pa ne določa nadomestila doječi materi za čas 

odmora med dojenjem. Iz tega izhaja, da ureditev vprašanja glede plačila nadomestila za čas 

odmora za dojenje v zakonodaji ni nedvomno urejena. Namen mednarodne zakonodaje je 

namreč zaščititi doječe matere, ki se morajo vrniti na delovno mesto še preden otrok dopolni 

šest mesecev, medtem ko je situacija v Sloveniji drugačna, saj se delavke običajno vrnejo na 

delovno mesto po otrokovem dopolnjenem 11. mesecu starosti, ko se otrok ne prehranjuje več 

izključno z dojenjem, pravi Gliha (2010, 11) in predlaga zakonsko spremembo, na osnovi 

katere bi bile do pravice do odmora upravičene le delavke, ki dojijo in ki se vrnejo na delovno 

mesto pred dopolnjenim otrokovim šestim mesecem.  

3.2.9 Konvencija MOD št. 106 o tedenskem počitku (trgovina in uradi) 

Konvencija MOD št. 106 o tedenskem počitku (trgovina in uradi) (v nadaljevanju Konvencija 

MOD št. 106, MOD 1957) zelo podobno kot Konvencija MOD št. 14 določa pravico do 

neprekinjenega počitka, ki vsebuje najmanj 24 ur počitka v obdobju sedmih dni, s tem da se 

nanaša na dejavnost trgovine in uradov. Enako tudi določa, da naj bi bil počitek priznan vsem 

delavcem in če je le mogoče, naj bi se določil tako, da sovpada z dnevi, ki so že po tradicij in 

običajih države ali okrožja prosti dnevi. 
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V 7. členu je natančno opredeljeno, v katerih primerih določb o tedenskem počitku ni mogoče 

spoštovati in kateri ukrepi se sprejmejo v teh primerih. Pomembno je, da so tudi za izjeme 

določeni tedenski počitki v najmanj enakem obsegu, kot je določeno v tej konvenciji.  

Konvencija MOD št. 106 določa tudi začasne izjeme, ki so opredeljene kot popolne ali delne 

(začasna ukinitev ali zmanjšanje počitka) in jih odobri pristojni organ v skladu z nacionalno 

zakonodajo in prakso. Izjeme glede počitka so primeri nesreče, višje sile, nujnega dela v 

prostorih ali na opremi, primeri neobičajnega povečanja obsega dela zaradi posebnih 

okoliščin in kadar se s povečanim obsegom dela lahko prepreči izguba pokvarljivega blaga. 

Kadar gre za delno izjemo, je treba delavcem dodeliti nadomestni počitek, ki traja skupno 

najmanj enakovredno obdobje, kot ga določa ta konvencija. 

Konvencijo MOD št. 106 je Slovenija nasledila z aktom o notifikaciji. V nacionalno 

zakonodajo so prenesena določila, na temelju katerih ima delavec pravico v obdobju sedmih 

zaporednih dni do tedenskega počitka, ki traja najmanj 24 nepretrganih ur (156. člen ZDR). 

ZDR pa ne določa, kateri dan naj bi to bil, tako kot predlaga konvencija. Prav tako je v 

nacionalno zakonodajo preneseno določilo, da se v primeru zakonsko določenih razlogov, ko 

navedene pravice ni mogoče spoštovati, tedenski počitek določi na drug dan. 

3.2.10 Konvencija MOD št. 171 o nočnem delu 

26. juniju leta 1990 je bila v Ženevi, ob upoštevanju določb mednarodnih konvencij in 

priporočil o nočnem delu otrok in mladostnikov, nočnem delu mladih (v neindustrijskih, 

industrijskih in kmetijskih poklicih) ter nočnem delu žensk in varstvu materinstva, sprejeta 

Konvencija MOD št. 171. Ta konvencija razširja obseg varstva nočnih delavcev, saj se nanaša 

na delavce ne glede na spol in na skoraj vse poklice, zato je za zdravstveno dejavnost in 

delovni čas zdravnikov najpomembnejša. Ne velja le za delavce, ki delajo v kmetijstvu, 

vzgoji, ribištvu, pomorskem prometu in plovbi po celinskih vodah. 

V 2. členu je nekoliko drugače kot v Konvenciji MOD št. 89 opredeljen pojem nočnega dela, 

ki pomeni vsako delo, ki se izvaja v obdobju, ki ni krajše od sedmih zaporednih ur od 24. do 

5. ure naslednjega dne. Ta interval določi pristojni organ po posvetu z najbolj 

reprezentativnimi organizacijami delodajalcev in delavcev ali s kolektivnimi pogodbami.  

Konvencija MOD št. 89 na novo opredeljuje pojem nočnega delavca, ki pomeni zaposleno 

osebo, katere delo zahteva večje število ur nočnega dela, ki presega določeno mejo, ki jo 

določi pristojni organ po posvetu z najbolj reprezentativnimi organizacijami delodajalcev in 

delavcev ali s kolektivno pogodbo. 

Država članica, ki ratificira Konvencijo MOD št. 171, lahko ob posvetovanju s predstavniki 

delavcev in delodajalcev opredeli kategorije delavcev, ki predstavljajo izjemo, če bi sprejete 

določbe predstavljale večje probleme. 
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Konvencija MOD št. 89 v 3. členu določa posebne varnostne ukrepe za nočne delavce z 

namenom varovanja njihovega zdravja, izpolnjevanja družinskih in družbenih obveznosti ter 

zagotovitve možnosti poklicnega napredovanja. Predvidena so ustrezna nadomestila, posebne 

ukrepe pa določa tudi na področju porodniškega varstva. 

Nočni delavci imajo pravico do brezplačnih zdravniških pregledov in svetovanja o tem, kako 

zmanjšati ali preprečiti zdravstvene težave, povezane z njihovim delom pred samim nastopom 

dela, v rednih časovnih presledkih in če se pojavijo zdravstvene težave (4. člen). Na delovnih 

mestih mora biti primerna oprema za prvo pomoč (5. člen), nočni delavci imajo tudi pravico 

do premestitve v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja (6. člen).  

V 7. členu je posebej urejeno varstvo nosečih in doječih žensk. V času nosečnosti in določen 

čas po porodu je delavkam treba zagotoviti delo podnevi. Zagotovljen jim mora biti dohodek, 

ki njim in njihovim otrokom omogoča dostojno življenje. 

Nočnim delavcem pripada tudi pravica do plačila za delo v nočnem času in posebne socialne 

pravice (8. in 9. člen). 

Dolžnost delodajalca je (10. člen), da se pred uvedbo nočnega dela posvetuje s predstavniki 

delavcev o vseh podrobnostih, urnikih in oblikah organiziranosti nočnega dela, ki morajo biti 

čim bolj prilagojeni nočnim delavcem, da ohranjajo zdravje in nujne socialne storitve. V 

obratih, kjer se izvaja nočno delo, morajo tovrstna posvetovanja potekati redno. 

RS Konvencije MOD št. 171 še ni ratificirala, RS ima to področje usklajeno z Direktivo 

2003/88/ES, ki tudi podrobno določa nočni čas in pravice nočnih delavcev. 

3.2.11 Priporočilo MOD št. 178 o nočnem delu 

V Priporočilu MOD št. 178, ki je bilo sprejeto 26. junija 1990, je v 1. poglavju opredeljen 

pojem nočnega dela, ki pomeni vsako delo, ki se izvaja v obdobju, ki ni krajše od sedmih 

zaporednih ur, in vključuje interval od 24. do 5. ure. Ta interval določi pristojni organ po 

posvetovanju z najbolj reprezentativnimi organizacijami delodajalcev in delavcev ali na 

osnovi kolektivne pogodbe. 

Nadalje Priporočilo MOD št. 178 opredeljuje pojem nočnega delavca, ki pomeni zaposleno 

osebo, katere delo zahteva izvedbo večjega števila ur nočnega dela, ki presega določeno mejo, 

katero določi pristojni organ po posvetu z najbolj reprezentativnimi organizacijami 

delodajalcev in delavcev ali s kolektivnimi pogodbami. 

Priporočilo ne velja za delavce v kmetijski dejavnosti, vzgoji, ribištvu, pomorskem prometu 

in plovbi po celinskih vodah. 
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V drugem poglavju je opredeljen redni delovni čas za nočne delavce, ki ne sme presegati 8 ur 

v 24-urnem obdobju, razen v primeru takšnega dela, ki zahteva zgolj prisotnost ali čakanje na 

delo. Redni delovni čas za nočne delavce v nobenem primeru ne sme presegati povprečja ur 

tistih delavcev, ki opravljajo enako delo z enakimi zahtevami podnevi. 

Nočni delavci so upravičeni do najmanj enakih ugodnosti kot ostali delavci in do povečanega 

letnega dopusta. Nočno delo je treba organizirati tako, da se, če je le mogoče, prepreči 

nadurno nočno delo pred dnevnim delovnim časom in po njem.  

Na delovnih mestih s posebnimi nevarnostmi za delo ali s težkimi fizičnimi ali psihičnimi 

obremenitvami nočni delavci ne bi smeli opravljati nadurnega dela pred ali po dnevnem 

obdobju dela, ki vključuje nočno delo, razen v primeru višje sile ali nesreče. 

Če izmensko delo vključuje nočno delo, nista dovoljeni dve zaporedni izmeni, razen v 

primeru višje sile ali nesreče, delavec pa mora imeti vsaj 11 ur počitka med dvema izmenama. 

Delovni čas, ki vključuje nočno delo, mora vsebovati tudi malico ali odmor, da bi delavcem 

zagotovili počitek.  

Priporočilo je pravno nezavezujoč dokument za države članice in zagotavlja dodatne 

usmeritve glede opravljanja nočnega dela. Kljub temu da za RS priporočilo ni zavezujoče, pa 

so usmeritve o nočnem delu upoštevane v določbah ZDR.  

3.3 Svet Evrope 

SE je bil ustanovljen 5. maja 1949 z Londonskim sporazumom. Sedež Evropske regionalne 

organizacije je v Strasbourgu, temeljni namen ustanovitve pa je varstvo človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin. Članica SE lahko postane vsaka evropska država, če sprejema načelo 

vladavine prava in jamči človekove pravice in temeljne svoboščine vsakomur, ki je pod njeno 

oblastjo.  

V okviru SE sta bila sprejeta dva pomembna akta, ki sicer nista s pravnega vidika neposredno 

zavezujoča, vendar predstavljata močno moralno zavezo držav članic. To sta Evropska 

konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljenjih svoboščin in Evropska socialna listina, 

ki sta izredno pomembni za področje delovnega prava. 

3.3.1 Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

EKČP je bila sprejeta 4. novembra 1950 v Rimu, po zgledu Splošne deklaracije, z namenom 

doseganja večje enotnosti med državami članicami SE ter s ciljem varstva in nadaljnjega 

razvoja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. EKČP je začela veljati leta 1953, od takrat 
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pa je bilo sprejetih 14 protokolov, s katerimi je bila konvencija dopolnjena ali popravljana. 

EKČP je predstavljala temelj za ustanovitev Evropskega sodišča za človekove pravice.   

EKČP določa predvsem varstvo človekovih pravic in temeljih svoboščin, s področja 

delovnega prava pa bi lahko izluščili le prepoved suženjstva in prisilnega dela ter pravico do 

spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Slednja je za področje delovnega časa 

pomembna, saj v 8. členu določa, da ima vsakdo pravico do spoštovanja svojega zasebnega in 

družinskega življenja, svojega doma in dopisovanja ter da se javna oblast ne sme vmešavati v 

izvrševanje te pravice, razen če je to določeno z zakonom in je nujno v demokratični družbi 

zaradi državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje države zato, da se preprečita 

nered ali zločin, da se zavarujeta zdravje ali morala ali da se zavarujejo pravice in svoboščine 

drugih ljudi.  

3.3.2 Evropska socialna listina (spremenjena) 

ESL je bila sprejeta v Strasbourgu 3. maja 1996, veljati pa je začela 1. julija 1999. ESL 

poudarja zagotavljanje državljanskih in političnih pravic ter svoboščin, ki so dogovorjene že v 

EKČP, ter nedeljivo naravo vseh človekovih pravic, državljanskih, političnih, gospodarskih, 

socialnih ali kulturnih, ki so jih države članice dogovorile, da bi svojim prebivalcem 

zagotovile socialne pravice z namenom izboljšanja življenjskega standarda in socialne 

dobrine. ESL je sestavljena iz več delov. V I. delu ESL države članice sprejmejo za cilj svoje 

politike ustvarjanje razmer, v katerih je mogoče uresničevati načela in pravice, ki so naštete v  

31 točkah. Sama konkretizacija naštetih pravic in načel iz I. točke pa je opredeljena v II. točki. 

To so temeljne socialne pravice, med katerimi so z vidika delovnega prava še posebno 

pomembne: pravica do dela, pravica do pravičnih pogojev dela, pravica do varnih in zdravih 

delovnih pogojev, pravica do pravičnega plačila, pravica do organiziranja in do kolektivnega 

pogajanja ter pravica do varstva v primerih prenehanja zaposlitve idr.  

Z vidika delovnega časa je še posebej pomembna v 2. členu določena pravica do pravičnih 

delovnih pogojev. V sedmih točkah so opredeljene dolžnosti držav članic za učinkovito 

uresničevanje pravic. Države članice so dolžne določiti razumno trajanje dnevnega in 

tedenskega delovnega časa, pri čemer naj bi se delovni teden postopoma skrajševal do ravni, 

ki jo dopuščajo povečanje storilnosti in drugi pomembni dejavniki. Dolžnost držav članic je 

tudi določitev plačanih državnih praznikov in najmanj štiritedenski plačani letni dopust. 

ESL v 4. točki 2. člena določa dolžnost odpravljanja tveganj, značilnih za nevarne ali 

nezdrave poklice, kjer pa le-teh ni mogoče odpraviti ali jih dovolj zmanjšati, je treba določiti 

skrajšanje delovnega časa ali priznati dodatni plačani dopust delavcem, ki opravljajo tovrstne 

poklice. 
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Nadalje listina določa zagotavljanje tedenskega počitka, ki ga je treba, če je le mogoče, 

določiti na dan, ki je po tradiciji ali običajih v posamezni državi ali območju priznan kot dan 

počitka, in zagotavljanje pisnega obveščanja o bistvenih elementih pogodbe ali zaposlitvenega 

razmerja, pri čemer je v dodatku ESL določba, da ne velja v primeru trajanja zaposlitvenega 

razmerja, ki ni daljše od enega meseca. 

S 7. točko 2. člena ESL je zagotovljeno, da delavci, ki opravljajo nočno delo, prejemajo 

ugodnosti zaradi posebne narave svojega dela. 

Glede na to, da je delovni čas, še posebej pa nočno delo, tesno povezan tudi z varnimi 

delovnimi pogoji, velja omeniti tudi pravico do varnih in zdravih delovnih pogojev. Listina to 

pravico opredeljuje v 3. členu. Dolžnost držav članic je, da oblikujejo, izvajajo in občasno 

pregledajo skladnost državne politike na področju varnosti, zdravja pri delu ter delovnega 

okolja. Temeljni cilj te politike je izboljšanje varnosti in zdravja pri delu ter preprečevanje 

nezgod in poškodb, ki izhajajo iz dela, so z njim povezane ali povzročene, posebno še z 

zmanjšanjem vzrokov za nevarnosti, ki izvirajo iz posebnosti delovnega okolja. 

3.4 Evropska unija 

EU je bila ustanovljena s Pogodbo o Evropski uniji, ki so jo 7. februarja 1992 v Maastrichtu  

podpisale države članice EU. Ločimo primarno in sekundarno pravo EU. Primarno pravo 

izhaja iz ustanovitvenih pogodb (treaties), ki jih sklenejo države članice. Sekundarno pravo 

EU obsega pravne akte, ki jih sprejemajo organi oz. institucije EU. To so zlasti uredbe 

(regulations), ki učinkujejo neposredno v državah članicah, in direktive (directives), ki 

določajo cilje, ki jih morajo države članice doseči, način pa je prepuščen njim samim, pri 

čemer je bistveno, da na ustrezen način prenesejo vsebino zahtev iz direktiv v svoj notranji 

pravni red (Kresal 2009, 13–14). 

Slovenija je k EU pristopila 1. maja 2004 in se s tem formalno zavezala k spoštovanju 

pravnega reda EU, ki je zelo pomemben tudi za področje delovnega prava. S sprejemanjem 

direktiv se EU intenzivno vključuje v zagotavljanje izboljšav delovnega okolja in pravic 

delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom, organizacijo delovnega časa, obveznostjo 

obveščanja delavcev in enakih pravic za moške in ženske.  

3.4.1 Pravna ureditev delovnega časa v Evropski uniji 

Za pravni red EU veljajo tri temeljna načela. Načelo avtonomnosti pravnega reda EU pomeni, 

da so ustanovitvene pogodbe ustvarile nov pravni sistem, ki je tudi del prava vsake od držav 

članic in so ga zato nacionalna sodišča dolžna uporabljati. Načelo primarnosti prava EU 

pomeni, da pravna pravila, sprejeta na ravni EU, prevladajo nad pravili notranjega pravnega 

reda države članice. Država članica se ne more sklicevati na noben svoj notranji predpis (niti 
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ustavo), da bi s tem opravičila kršitev pravil prava EU – pravni akti EU prevladujejo nad 

ustavo in vsemi drugimi notranjimi predpisi države članice. Načelo neposredne uporabnosti 

prava EU pa pomeni, da norme, ki so jih sprejele institucije EU, veljajo brez posredovanja 

zakonodajnega ali drugega organa posamezne države članice (ni potreben poseben akt 

ratifikacije) (Kresal 2009, 14–15). 

Mednarodno pravo, kolikor postane del pravnega reda EU, pridobi dodatno kakovost v obliki 

prevlade in neposrednega učinka, kar pomeni, da ima v državah članicah močnejše učinke 

(Sancin 2009, 22). V EU je bilo sprejetih kar nekaj direktiv, ki urejajo področje delovnega 

časa in so po mnenju Bohinca (2012, 86) najpomembnejši predpis za prilagajanje zakonodaje 

držav članic, saj določajo cilje in usmeritve, način za dosego ciljev pa prepuščajo do 

določenega roka nacionalni zakonodaji. Poleg Direktive 2003/88/ES so bile sprejete še 

direktive, ki urejajo varstvo mladih ljudi pri delu, delovni čas pomorščakov, vprašanja 

mobilnih delavcev v civilnem letalstvu in področje, ki se nanaša na omejitve in organizacijo 

delovnega časa prevoznikov v cestnem prometu. Za področje zdravstvene dejavnosti je 

najpomembnejša Direktiva 2003/88/ES, zato določbe ostalih direktiv ne bodo podrobneje 

predstavljene.  

Najpomembnejši akt EU, ki ureja področje delovnega časa v zdravstveni dejavnosti, je 

Direktiva 2003/88/ES z dne 4. novembra 2003, ki združuje določbe prve Direktive 93/104/ES 

in spremembe Direktive 2000/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 2000 o 

spremembi Direktive Sveta z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega 

časa, s katerimi se vključijo sektorji in dejavnosti, ki so iz te direktive izključeni (Uradni list EU, 

št. 195/00). Dopolnitev slednje se je nanašala predvsem na razširitev področij, ki jih je 

predhodna direktiva izključevala, med temi je bila tudi dejavnost zdravnikov, ki se 

usposabljajo, pri katerih je treba upoštevati posebno naravo dejavnosti. Precej novosti se 

nanaša tudi na spremembe pri drugih dejavnostih, kot so delavci na morskih ribiških plovilih, 

mobilni delavci in delavci, ki delajo stran od obale, vendar v nalogi ne bodo podrobneje 

predstavljene. 

Za zdravstveno dejavnost je bil zanimiv Predlog Direktive 2003/88/ES, ki kljub večkratnim 

obravnavam na Svetu EPSCO in kompromisnim predlogom sprememb finskega in 

avstrijskega predsedstva (Svet EU 2006) ni bil sprejet zaradi nestrinjanja z dopuščeno 

možnostjo izvzema (klavzulo »opt-out«). Na temelju te določbe bi lahko posamezne države 

članice na posameznih področjih odstopale od določenih omejitev tedenskega delovnega časa. 

Senčur Peček navaja (v Bečan in drugi 2008, 689), da je s spremenjenim 22. členom Predloga 

Direktive 2003/88/ES dopuščena možnost »opt-out«, se pravi možnost, da država članica ne 

uporablja povprečnega časovnega obdobja pod pogojem, da upošteva splošna načela 

varovanja zdravja in varnosti delavcev. 

Med drugim je Predlog Direktive 2003/88/ES predvideval podaljšanje 48-urnega tedenskega 

delovnega časa na 60-urni tedenski delovni čas oziroma v primeru dežurstva maksimalno na 
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65-urni delovni čas in je drugače opredeljeval dežurstva, saj se je ponovno uvajal efektivni in 

neefektivni del dežurstva, bilo je tudi določeno, kateri del se šteje v delovni čas in se upošteva 

pri izračunu počitka. Pogajanja za sprejem Predloga Direktive so potekala do leta 2008, od 

takrat pa ni zaslediti aktivnega dogajanja na tem področju. 

Prav tako sta za zdravstveno dejavnost pomembni vsaj dve sodbi Sodišča EU. Sodišče EU v 

skladu s 173. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju Pogodbe EU, 

Uradni list EU, št. 321 E/1) nadzira pravnost ravnanja Sveta EPSCO in Evropske komisije in 

je, tako Šinkovec (1996, 31), pristojno za tožbe, ki jih vložijo države članice, Svet EPSCO ali 

Evropska komisija zaradi nepravilnosti, kot so kršitve bistvenih obličnosti, kršitve pogodb ali 

izvedbenih predpisov pri njihovi uporabi. Obe sodbi, ki se nanašata na zdravstveno dejavnost, 

bosta v podpodpoglavju 3.4.4 tudi podrobneje predstavljeni. Sodbe in razlage Sodišča EU je 

dolžna povzemati tudi zakonodaja RS, saj se na ta način skrbi tako za konsolidacijo in 

nadaljnji razvoj institucij skupnosti kot za ustvarjanje enotnega skupnega prava (Šinkovec 

1996, 31). 

3.4.2 Direktiva 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa 

Pravni temelj za sprejem Direktive 2003/88/ES predstavlja 137. člen Pogodbe EU, ki določa 

da mora EU podpirati in dopolnjevati dejavnosti držav članic z namenom izboljšati delovno 

okolje zaradi varovanja zdravja in varnosti delavcev.  

Direktiva 2003/88/ES posebej ne opredeljuje pojmov polnega in krajšega delovnega časa, saj 

imajo države članice različno urejen polni delovni čas. Po podatkih Eurpopean Fondation for 

living and working condition (Krašovec 2008, 570) države članice EU uporabljajo različen 

pristop pri zakonskem določanju polnega delovnega časa od 35 do 48 ur na teden, medtem ko 

je dogovorjeni polni delovni čas v kolektivnih pogodbah krajši in se giblje od 35 do 40 ur. Iz 

primerjave zakonodaje glede tedenskega delovnega časa z drugimi državami izven EU je 

razvidno, da imajo tako Japonska kot Združene države Amerike in Kitajska zakonsko omejen 

40-urni delovni čas, s tem da je na Japonskem dovoljeno največ 10 ur nadurnega dela na 

teden. Brazilija pa ima zakonsko omejen 44-urni delovni čas. (Eurofound 2008, 27.)  

Predlagatelji Direktive 2003/88/ES so ob sprejemu upoštevali, da morajo imeti vsi delavci 

ustrezen počitek, ki ga je treba izraziti v časovnih enotah, to je v dnevih, urah in/ali njihovih 

delih. Zagotoviti so želeli minimalni dnevni, tedenski in letni počitek ter ustrezne odmore in 

določiti zgornjo mejo tedenskega delovnega časa. 

Človeško telo je ponoči bolj občutljivo za neugodne vplive okolja, kar slabo vpliva na zdravje 

delavcev, zato je bil namen direktive omejiti trajanje nočnega in nadurnega dela. 

Direktiva 2003/88/ES določa delavcem pravico do minimalnega dnevnega počitka, tj. 11 

zaporednih ur v 24-urnem obdobju, in pravico do najmanj 24-urnega neprekinjenega počitka v 
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sedemdnevnem obdobju. Samo če objektivni tehnični in organizacijski pogoji to opravičujejo, 

se lahko določi minimalni čas počitka 24 ur. 

Prav tako je zagotovljena pravica do odmora vsakemu delavcu, ki dela več kot šest ur, s tem 

da se podrobnosti, kot so trajanje in pogoji dodelitve, določijo v kolektivnih pogodbah in 

sporazumih med socialnimi partnerji ali z nacionalno zakonodajo. 

Glede najdaljšega tedenskega časa je zaradi potrebe po varovanju zdravja in varnosti delavcev 

zagotovljeno, da je tedenski delovni čas omejen z zakonskimi in podzakonskimi ali upravnimi 

akti, ali s kolektivnimi pogodbami, ali sporazumi med socialnimi partnerji, vendar povprečni 

delovni čas za vsako sedemdnevno obdobje, vključno z nadurami ne sme presegati 48 ur.  

Nočni čas običajnega dela delavcev, ki delajo ponoči, v povprečju ne sme presegati osem ur v 

katerem koli 24-urnem obdobju, s tem da so v direktivi še posebej opredeljeni delavci, ki 

delajo ponoči in katerih delo vključuje posebna tveganja ali težke fizične ali psihične 

obremenitve in ne smejo delati več kot osem ur v katerem koli 24-urnem obdobju, v katerem 

opravljajo nočno delo. Takšna delovna mesta se določi v nacionalni zakonodaji in/ali praksi 

ali v kolektivnih pogodbah ali sporazumih, sklenjenimi med socialnimi partnerji, ob 

upoštevanju posebnih učinkov in tveganj nočnega dela ter se jim zagotovi brezplačen 

zdravniški pregled pred nastopom dela in v rednih časovnih presledkih. Enako kot konvencije, 

ki urejajo nočni čas, tudi Direktiva 2003/88/ES določa, da imajo delavci, ki delajo ponoči in 

imajo zdravstvene težave, ki so povezane z opravljanjem nočnega dela, pravico do 

razporeditve na delo, ki poteka podnevi in za katerega so usposobljeni. 

Za delo v nočnem času lahko države članice predpišejo za posamezne kategorije delavcev, ki 

so izpostavljeni tveganjem glede varnosti in zdravja, določena jamstva, ki morajo biti 

opredeljena v nacionalni zakonodaji in/ali praksi. Prav tako morajo države članice sprejeti 

ukrepe glede dolžnosti obveščanja pristojnega organa za delodajalce, ki redno organizirajo 

delovne procese v nočnem času. Delavcu, ki dela ponoči in v izmenah, mora biti zagotovljena 

varnost in varovanje zdravja glede na naravo dela, ki je enakovredna tisti, ki jo uživajo drugi 

delavci, predvsem pa mora biti ves čas dostopna.  

Direktiva 2003/88/ES določa tudi referenčna obdobja, ki jih države članice lahko določijo. Za 

tedenski počitek povprečno časovno obdobje ne sme biti daljše od 14 dni. Za najdaljši 

tedenski delovni čas pa povprečno časovno obdobje ne sme biti daljše od štirih mesecev, s 

tem da plačan letni dopust in odsotnost zaradi bolezni nista vključena in se ne štejeta pri 

izračunu povprečja. 

Tudi glede trajanja nočnega dela direktiva predvideva povprečno časovno obdobje, ki ga je 

treba določiti po posvetu s socialnimi partnerji, ali s kolektivnimi pogodbami, ali sporazumi, 

vendar če minimalni tedenski počitek 24 ur sovpada s povprečnim časovnim obdobjem, ta 

počitek ni vključen v izračun povprečja. 
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Direktiva 2003/88/ES dopušča možnost odstopanja od določb, ki urejajo dnevni počitek, 

odmore, tedenski počitek, najdaljši tedenski delovni čas, trajanje nočnega dela ter povprečno 

časovno obdobje, pri vodilnih kadrih, družinskih članih in delavcih, ki službujejo pri verskih 

obredih v cerkvah ali verskih skupnostih. Odstopanja v zvezi z dnevnim in tedenskim 

počitkom se lahko določijo z zakoni, podzakonskimi ali upravnimi akti, ali s kolektivnimi 

pogodbami, ali sporazumi, če ti delavci dobijo enakovreden nadomestni počitek. Odstopanje 

je omogočeno tudi v dejavnostih, kjer so zahtevane nepretrgane storitve. Takšna dejavnost je 

tudi zdravstvena dejavnost, ki vključuje storitve, povezane s sprejemom, z zdravljenjem in/ali 

z oskrbo v bolnišnicah ali podobnih ustanovah, vključuje pa tudi dejavnost zdravnikov na 

usposabljanju, v domovih in zaporih.  

Pri zdravnikih na usposabljanju so bila odstopanja od najdaljšega delovnega časa dovoljena v 

prehodnem obdobju petih let, in sicer od 1. avgusta 2004 do 30. julija 2009. V tem obdobju so 

morale države članice zagotoviti, da število ur v delovnem tednu v nobenem primeru ni 

preseglo povprečja 58 ur v prvih treh letih prehodnega obdobja, povprečja 56 ur v naslednjih 

dveh letih in povprečja 52 ur v morebitnem preostalem obdobju. Prehodno obdobje je bilo 

lahko pri državah članicah tudi dve leti daljše, torej do leta 2011, če so imele države težave pri 

izvrševanju določb o delovnem času. V primeru posebnih težav pri posamezni državi članici 

je bilo lahko priznano še dodatno obdobje do enega leta, s tem da je bilo vse izjeme treba 

dogovoriti s predstavniki delavcev, da so dosegli sporazum in da povprečno časovno obdobje 

najdaljšega tedenskega delovnega časa ni preseglo 12 mesecev v prvem delu prehodnega 

obdobja in 6 mesecev po tem obdobju. RS je Direktivo 2003/88/ES prevzela v svoj pravni red 

s pričetkom veljavnosti od 1. 1. 2008 dalje, zato prehodno obdobje pri nas še vedno velja. 

V sklopu drugih določb imajo države članice možnost neuporabe določbe glede najdaljšega 

tedenskega delovnega časa, pri čemer je potrebno upoštevanje splošnih načel varovanja 

zdravja in varnosti delavcev in pridobivanje soglasij delavcev za nadurno delo. Delodajalec ne 

sme škodovati delavcu, ki takšnega soglasja ne poda, voditi pa mora tudi evidenco vseh 

delavcev, ki opravljajo nadurno delo, in jo v primeru zahteve pristojnega organa tudi 

predložiti.  

Evropska komisija je varuh spoštovanja ustanovitvenih pogodb in tudi nadzornik nad 

izvajanjem vseh pravnih aktov EU, vendar ne sprejema glavnih odločitev glede politike EU, 

ampak imata to pristojnost Svet EPSCO in Evropski parlament (Bohinc 2012, 54–55). Iz 

Poročila Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Svetu EPSCO, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij iz leta 2010 (v nadaljevanju Poročilo 

Evropske komisije, EUR-lex 2010), katerega cilj je bil pregledati, kako države članice 

izvajajo Direktivo 2003/88/ES, je razvidno, da vse države niso dosledno prenesle določb 

direktive. Ob pregledu poročila je možno ugotoviti, da se največ odstopanj ugotavlja na 

področju zdravstvene dejavnosti oziroma pri poklicni skupini zdravnikov. 
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V Poročilu Evropske komisije, ki deluje kot izvršilni organ (Šinkovec 1996, 29), so 

odstopanja od Direktive 2003/88/ES ugotovili pri zdravnikih v Avstriji, kjer lahko v skladu s 

sektorsko zakonodajo zdravniki brez soglasja delajo povprečno 60 ur na teden. Nejasnost 

določb glede delovnega časa zdravnikov v Franciji dopušča možnost preseganja 48-urnega 

tedenskega delovnega časa, na Madžarskem pa je pri poklicih, ki izvajajo stalno 

pripravljenost, možen povprečni tedenski delovni čas od 60 do 72 ur (EUR-lex 2010, 2). 

Stalna pripravljenost na delovnem mestu (dežurstvo) v Direktivi 2003/88/ES ni opredeljena, 

vendar je treba v tem delu spoštovati sodne odločbe Sodišča EU, ki bodo v podpodpoglavju 

3.4.4 z naslovom Sodna praksa sodišča EU podrobneje predstavljene, na temelju katerih se 

vse ure stalne pripravljenosti (efektivne in neefektivne) štejejo v delovni čas pod pogojem, da 

zdravnik ostane na delovnem mestu. Španija in Slovaška sta odločitev Sodišča EU glede 

stalne pripravljenosti vključili le v zakonodajo, ki se nanaša na zasebni sektor, Francija, 

Poljska, Slovaška in Španija pa le v področje dejavnosti javnega zdravja. Stalna pripravljenost 

se v skladu s Sodbo C–151/02 Sodišča EU deli na efektivne in neefektivne ure, pri čemer so 

efektivne ure tiste, v katerih zdravnik dela, se pravi izvaja nujno medicinsko pomoč, 

neefektivne ure pa se smatra kot ure, ko zdravnik čaka na delo in v tem času lahko tudi 

počiva. Glede tega Evropska komisija ugotavlja, da tako Irska kot Grčija (samo v primerih 

zdravnikov v javnozdravstvenih službah) efektivne stalne pripravljenosti ne obravnava kot 

delovni čas. Danska, Grčija, Irska in Poljska ne štejejo neefektivnega dežurstva v delovni čas, 

delno (samo v posameznih dejavnostih) pa ne štejejo ur v stalni pripravljenosti v Grčiji, 

Španiji in tudi Sloveniji (policija, oborožene sile, sodniki, zapori, tožilci).  

Prenos zahtev po minimalnem dnevnem in tedenskem počitku je bil zadovoljiv, s tem da so 

bila ugotovljena izključevanja nekaterih zdravstvenih delavcev iz pravice do dnevnega in 

tedenskega počitka tudi v dejavnosti zdravstva (Grčija – zdravniki v javnem sektorju, Avstrija 

– zdravstveni delavci, Italija – služba za nujno pomoč). Belgija, Bolgarija, Estonija, 

Madžarska, Latvija, Nemčija, Romunija in Portugalska dovoljujejo odstopanja, vendar pa v 

zakonodaji ni zahteve po enakovrednem nadomestnem počitku (EUR-lex 2010, 3).  

Evropska komisija, ki ima med drugim tudi nadzorno funkcijo, varuje izvajanje pogodb in 

splošnih pravnih aktov, ki temeljijo na njih, zato ima pravico opravljati poizvedbe in 

preizkuse v državah članicah, pravi Šinkovec (1996, 30) in nadaljuje, da lahko Evropska 

komisija, če država članica krši evropsko pravo, vloži tožbo na Sodišče EU. Iz Poročila 

Evropske komisije je razvidno, da kar nekaj držav članic ni v celoti ali delno preneslo določbe 

Direktive 2003/88/ES v svoj pravni red, ker bi to po njihovem mnenju imelo negativen učinek 

predvsem pri organizaciji 24-urnega zagotavljanja zdravstvenega varstva. Predvsem pa je 

razvidno, da se največ razhajanj dogaja prav na področju zdravstvene dejavnosti v poklicni 

skupini zdravnikov. Prenos določb sodbe Sodišča EU v nacionalno zakonodajo RS in pomen 

prenosa za zdravstveno dejavnost bosta obravnavana v poglavju 4 z naslovom Pravna ureditev 

delovnega časa v RS. 
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3.4.3 Predlog spremembe Direktive 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije  

delovnega časa 

Zardi težav pri zagotavljanju NZV in pozivov delodajalcev držav članic EU glede ureditve 

prožnejših povprečnih časovnih obdobij in razporejanja nadomestnega počitka ter stalne 

pripravljenosti so delodajalci držav članic EU želeli spremembe Direktive 2003/88/ES.  

Predlog spremembe naj bi zagotovil visok standard zaščite varnosti in zdravja delavcev v 

zvezi z delovnim časom, omogočil podjetjem večjo prožnost pri urejanju delovega časa in 

delavcem dopustil večjo združljivost dela z družinskim življenjem (Senčur Peček v Bečan in 

drugi 2008, 688). 

Razloga za Predlog Direktive 2003/88/ES sta bila predvsem dva, in sicer uskladiti določila 

veljavne direktive s sodbama C–303/98 in C–151/02, ki določata, da se efektivno in tudi 

neefektivno dežurstvo na delovnem mestu štejeta kot delovni čas, in predlagati spremembo 

določila referenčnega obdobja za računanje tedenskega delovnega časa ter predlagati 

spremembe določil, ki omogočajo uporabo klavzule »opt-out« (Rijavec 2006, 15). 

Zahteve po spremembah so se nanašale tudi na najdaljši tedenski delovni čas. Pogajanja o 

spremembah direktive so potekala že od leta 2004. V septembru 2004 je Evropska komisija 

izdala predlog za spremembo Direktive 2003/88/ES (Blanpain 2006, 550), ki se je osredotočal 

na klavzulo »opt-out« glede maksimalnega povprečja tedenskega delovnega časa, na 

opredelitev »on-call« dela in na povprečno časovno obdobje za izračun maksimalnega 

povprečja delovnega časa. V letu 2008 so bile predlagane spremembe in dopolnitve direktive, 

ki jih je Svet EPSCO sprejel, vendar pa je le-tem nasprotoval Evropski parlament, ki je 

pristojen za dajanje mnenj tudi v primerih harmonizacije prava med državami članicami 

(Šinkovec 1996, 25). Spremembe so bile predlagane v času, ko so se podjetja zaradi 

vsesplošne upočasnitve gospodarske rasti v letu 2008 ukvarjala bolj s skrajševanjem kot pa s 

podaljševanjem tedenskega delovnega časa, kar je verjetno eden od vzrokov nesprejetja 

novega predloga. 

Direktiva naj bi se načeloma uporabljala za vse sektorje dejavnosti, tako javne kot zasebne. 

Ob tem je treba upoštevati tudi Direktivo 89/391/EGS o uvajanju ukrepov za spodbujanje 

izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (Uradni list EU, št. 183/89), ki opredeljuje 

področje veljavnosti z opredeljenimi izjemami v nekaterih posebnih dejavnostih javnih služb, 

kakršne so oborožene sile ali policija, ali nekaterih posebnih dejavnosti v službah civilne 

zaščite.  

Za področje zdravstvene dejavnosti je bil Predlog Direktive 2003/88/ES izredno pomemben, 

saj je prinašal pomembne spremembe v zvezi z dolžino in obliko delovnega časa. 

Najpomembnejše predlagane spremembe so se nanašale na dežurstvo, usklajevanje 

poklicnega in družinskega življenja, na možnost podaljšanja delovnega časa, možnosti 
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odstopanja od zahtev v zvezi z referenčnim obdobjem in na spreminjanje in poročanje o 

izvajanju direktive. 

Na področju zdravstva so problemi v zvezi z dežurstvi prisotni že dlje časa tako v Sloveniji 

kot v državah članicah, kar lahko razberemo tudi iz sodnih odločb, ki bodo predstavljene v 

podpoglavju 4.12. V Predlogu Direktive 2003/88/ES, ki je bil od leta 2004 do 2008 v 

obravnavi in ni bil sprejet, je bil v prvem poglavju na novo opredeljen pojem čas dežurstva, in 

sicer kot obdobje, v katerem bi moral biti delavec na razpolago na svojem delovnem mestu in 

na zahtevo delodajalca opravljati svoja dela ali naloge. Prav tako je bil dodan pojem 

neefektivni del časa dežurstva kot obdobje, v katerem naj bi delavec opravljal dežurstvo, 

vendar njegov delodajalec naj ne bi zahteval, da opravlja svoja dela ali naloge. Dodan je bil 

tudi pojem delovnega mesta, kot kraj, kjer naj bi delavec običajno opravljal svoja dela ali 

naloge, in naj bi bil določen v skladu z določilom o delovnem razmerju ali pogodbo o 

zaposlitvi, ki se uporablja za delavca. 

Predlagatelji direktive so ločili efektivni in neefektivni čas dežurstva, pri čemer naj se, tako 

Rijavec (2006, 15), po prvem predlogu neefektivni del ne bi štel za delovni čas. Izračun 

neefektivnega dela dežurstva naj bi se ob upoštevanju izkušenj na osnovi povprečnega števila 

ur ali deleža časa dežurstva uredil s kolektivno pogodbo, ali sporazumom med socialnimi 

partnerji, ali po posvetovanju s socialnimi partnerji. Neefektivnega dela časa dežurstva ne bi 

bilo mogoče upoštevati pri izračunu obdobij počitka, določenih v členih 3 (dnevni počitek) in 

5 (tedenski počitek). Evropski parlament je imel pomisleke glede tega predloga, saj je želel, 

da bi se ves čas dežurstva všteval v delovni čas, čeprav se je zavedal, da bi lahko takšna 

ureditev povzročila finančne težave v državah, kjer primanjkuje usposobljenega osebja (Rožič 

2005, 22). Zato je zadnji Predlog Direktive 2003/88/ES določal, da se tako efektivni kot 

neefektivni del dežurstva šteje v delovni čas (Rijavec 2006, 16). 

Določba v zvezi z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja je bila opredeljena kot 

nov člen v Predlogu Direktive 2003/88/ES. Države članice je napotovala, da spodbujajo 

socialne partnerje k sklepanju sporazumov, s katerimi naj bi dosegli čim boljšo usklajenost 

med poklicnim in družinskim življenjem, se pravi čim bolj prožen delovni čas. Pri tem naj bi 

bili potrebni ukrepi, kot sta pravočasno obveščanje delavcev s strani delodajalcev o vseh 

spremembah delovnega ritma ali organizacije dela in možnost, da bi lahko delavci zahtevali 

spremembe svojega delovnega urnika in ritma, s tem da bi morali delodajalci proučiti te 

zahteve in če bi bilo le mogoče, te zahteve tudi upoštevali. 

Trenutno veljavno besedilo Direktive 2003/88/ES določa, da lahko države članice odstopajo 

od 48-urne tedenske omejitve, če delavec poda soglasje in če delodajalec o tem vodi 

evidenco. Tako lahko delavec dela največ 72 ur, v primeru neenakomernega delovnega časa 

pa celo 78 ur, ker je edina omejitev nadurnega dela, podana z določbo o dnevnem in 

tedenskem počitku. Trenutno veljavna Direktiva 2003/88/ES predvideva dnevne in tedenske 

počitke v obsegu 11 oziroma 24 ur, ne specificira pa maksimalnega tedenskega delovnega 
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časa, ki ga Predlog Direktive 2003/88/ES določa z limitiranjem tedenskega delovnega časa, ki 

ne sme presegati 72 ur (Blanpain 2006, 551). Pomembna novost Predloga Direktive 

2003/88/ES je bila podaljšanje 48-urnega tedenskega delovnega časa na 60-urni tedenski 

delovni čas oziroma v primeru, da se neefektivni del dežurstva obravnava kot delovni čas, pa 

maksimalno na 65-urni tedenski delovni čas, kar bi moralo biti dogovorjeno s kolektivno 

pogodbo ali z nacionalno zakonodajo ob soglasju socialnih partnerjev. 

Podaljšanje delovnega časa nad 48 ur ne bi bilo mogoče brez soglasja delavca, soglasje bi 

lahko veljalo eno leto in bi ga imel delavec možnost s takojšnjim učinkom preklicati v prvih 

šestih mesecih po podpisu oziroma v treh mesecih po poteku poskusne dobe. Zaradi 

podrejenega položaja delavca ob sklenitvi delovnega razmerja soglasja ne bi bilo mogoče 

pridobiti od delavca ob podpisu pogodbe o zaposlitvi in v prvih štirih tednih po sklenitvi 

delovnega razmerja. 

Povprečno časovno obdobje je v trenutno veljavni zakonodaji predpisano na štiri mesece, s 

tem da lahko države članice to obdobje tudi podaljšajo na 6 ali 12 mesecev. Predlog Direktive 

2003/88/ES je nekoliko drugače določal t. i. izravnalno obdobje. V primeru, da država članica 

ne bi omogočala podaljšanje tedenskega delovnega časa na 60 oz. 65 ur, bi lahko povprečno 

časovno obdobje trajalo 12 mesecev. V nasprotnem primeru pa takšno obdobje ne bi smelo 

biti daljše od štirih mesecev, razen v izrednih primerih, ko zaradi objektivnih, tehničnih ali 

organizacijskih razlogov delovnega časa ne bi bilo možno drugače urediti. V tovrstnih 

primerih bi bilo možno z zakonodajo ali s predpisom delodajalca dovoliti izravnavo v 

obdobju šestih mesecev. 

Nazadnje je Predlog Direktive 2003/88/ES določal tudi spremljanje določb direktive tako, da 

bi morale države članice o izvršitvah posameznih določb natančno poročati.  

Predlog Direktive 2003/88/ES kljub večkratnim obravnavam na Svetu EPSCO in 

kompromisnim predlogom sprememb finskega in avstrijskega predsedstva ni bil sprejet. 

Evropska komisija je predlagala podaljšanje referenčnega obdobja za izračun povprečnega 

delovnega tedna s štirih mesecev na eno leto, vendar se Europski parlament s tem ni strinjal 

(Rožič 2005, 22). Vzrok za zavrnitev je bil, glede na navedeno, predvsem nestrinjanje z 

dopuščeno možnostjo izvzema (klavzulo »opt-out«), na temelju katere bi lahko posamezne 

države članice na posameznih področjih odstopale od določenih omejitev tedenskega 

delovnega časa. Sprememba Direktive 2003/88/ES je bila predlagana leta 2004, pogajanja pa 

so trajala do leta 2008, vendar prelog ni bil sprejet, od takrat pa ni zaslediti aktivnega 

dogajanja na tem področju.  
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3.4.4 Sodna praksa sodišča EU 

S pristopom RS k EU se za delovna razmerja poleg nacionalne zakonodaje uporabljajo tudi 

določbe prava EU, ki lahko učinkujejo posredno ali neposredno. Za enotno razlago prava EU  

skrbi Sodišče EU, ki je na temelju 234. člena Pogodbe EU pristojno za predhodno odločanje o 

posameznih vprašanjih. Sodna praksa, ki se je razvila na temelju te pogodbe, zapolnjuje 

praznine, ki nastanejo pri razlagi njenih določb in dodaja, da je danes Sodišče EU najbolj 

učinkovito supranacionalno sodno telo in v svetovni zgodovini nima nobenega tekmeca ter da 

se lahko primerja z najmočnejšimi ustavnimi sodišči kjerkoli (Sancin 2009, 212–213). Za 

vprašanja glede delovnega časa Sodišče EU odloča v primerih, ko je takšno vprašanje 

postavljeno kateremu koli sodišču države članice, ki za izrek sodbe potrebuje odločitev 

Sodišča EU. S tem je zagotovljena enotna razlaga prava EU v vseh državah članicah.  

Sodišče EU se mora izreči na zahtevo nacionalnih sodišč glede razlage ali veljavnosti določb 

skupnega prava, če je tak spor pri nacionalnem sodišču (Šinkovec 1996, 31). V povezavi z 

delovnim časom je Sodišče EU odločalo vsaj v dveh primerih, in sicer v primeru št. C–

 303/98 (Sodišče EU 2000), ko je Sindikat zdravnikov v javnem zdravstvu (sindikat 

zdravnikov) tožil Ministrstvo za zdravje Španije, in v primeru št. C–151/02 (Sodišče EU 

2003) nemške bolnišnice v Kielu proti zdravniku Norbertu Jaegerju.  

Sodba C– 303/98 (2000) Sindikat zdravnikov v javnem zdravstvu proti Ministrstvu za zdravje 

Španije 

Sodišče EU je v primeru spora med sindikatom zdravnikov in Ministrstvom za zdravje 

Španije prejelo od Višjega sodišče iz Valencie pet vprašanj v zvezi z interpretacijo Direktive 

93/104/ES in Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvedbi ukrepov za 

spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja delavcev pri delu.  

Sindikat zdravnikov je vložil tožbo zoper Ministrstvo za zdravje Španije zaradi nepriznavanja 

pravic zdravnikom, ki izvajajo dežurstvo na tem območju. Zdravniki so se (v skladu z 

nacionalno zakonodajo) bili dolžni vključevati v dežurstvo, ki je bilo organizirano kot stalna 

pripravljenost, kar pomeni, da so bili v tem času dosegljivi za nujne klice in pojasnila, v 

primeru urgentnih stanj pa so izvajali tudi intervencije. Dežurstvo je bilo organizirano tako, da 

so se neposredno po opravljenem rednem delu v ambulanti, ki je trajalo od 8. do 15. ure, 

vključili v stalno pripravljenost. Ta je trajala do 8. ure zjutraj naslednjega dne, nato pa so 

zopet opravljali redno delo v svoji ambulanti. Tovrstna organizacija izvajanja dežurstva je 

pomenila za zdravnika 31 ur neprekinjenega dela brez nočnega počitka, s tem da se je to 

periodično ponavljalo na vsakih 11 dni, v primeru odsotnosti posameznega zdravnika pa še 

pogosteje. Tovrstno dežurstvo ni bilo opredeljeno kot nadurno delo, plačano pa je bilo v 

obliki pavšala. Ure, opravljene v obliki čakanja na klic ali stalne pripravljenosti, se niso 
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vštevale v delovni čas, niti v fond nadurnega dela, zdravnikom ni bil priznan status delavca v 

izmenah, niti status nočnega delavca, zato je sindikat zdravnikov sprožil kolektivno tožbo.  

Španska vlada je s kraljevim odlokom, ki ureja delovni čas, in uredbo opredelila organizacijo 

in delovanje zdravstvenih ekip na primarni ravni v avtonomni skupnosti Valencia in s tem 

tudi izvajanje dežurstev zdravnikov na primarni ravni. Določen je bil 40-urni delovni čas 

delavcev na primarnem nivoju zdravstvenega varstva, s tem da so bili zdravstveni delavci in 

sodelavci zavezani k opravljanju dežurstva, ki se je izvajalo v obliki stalne pripravljenosti na 

domu (čakanje na klic), v skladu s kadrovskimi predpisi za zdravstvene in pomožne 

zdravstvene delavce. Na temelju sporazuma med Ministrstvom za zdravje Španije in 

reprezentativnimi sindikati je bilo dogovorjeno, da lahko delavci opravijo največ 425 nadur na 

letni ravni, razen v primeru primarnega zdravstvenega varstva na podeželju, ko je zaradi 

zagotavljanja NZV dovoljeno opraviti največ 850 nadur na leto, število nadur pa naj bi se 

postopoma zniževalo z vključevanjem dodatnih zdravnikov in specializantov.  

Zaradi navedenega je sindikat zdravnikov s kolektivno tožbo zoper Ministrstvo za zdravje 

Španije zahteval ugotovitev, da imajo vsi zdravniki, ki delajo v ekipi osnovnega 

zdravstvenega varstva v regiji Valencia, pravice, ki izhajajo iz določb Direktive 93/104/ES. 

Stališče sindikata zdravnikov je bilo, da sprejeta uredba, ki ureja organizacijo in delovanje 

zdravstvenih ekip na primarni ravni v avtonomni skupnosti Valencia, ni bila iz Direktive 

93/104/ES pravilno prenesena v špansko zakonodajo. 

Zahtevane pravice so se nanašale na delovni čas zdravnikov, ki ni smel presegati 40 oziroma 

48 ur, in na nočno delo, ki ni smelo trajati več kot osem ur v katerem koli obdobju 24 ur, če je 

ta omejitev prekoračena, pa je bilo treba zagotoviti enakovredni nadomestni počitek. Sindikat 

je zahteval tudi pravico zdravnikov do pridobitve statusa nočnega delavca in delavca v izmeni 

in s tem posebne pravice in ugodnosti, ki jih Direktiva 93/104/ES določa. 

Sodišče EU je s sklepom z dne 10. julija 1998 razsodilo, da dejavnost zdravstvenega varstva,  

znotraj katere se izvajajo tudi zdravstvene storitve zdravnikov na osnovni ravni, spada na 

področje uporabe Direktive Sveta 89/391/EGS in Direktive Sveta 93/104/ES, kar pomeni, da 

so države članice dolžne prenesti vse določbe v nacionalno zakonodajo. 

Glede delovnega časa je sodišče razsodilo, da lahko nacionalno sodišče, če ni izrecnega 

ukrepa za prenos Direktive 93/104/ES, uporabi domače pravo v delu, ki določa specifično 

delo zdravnikov v osnovnem zdravstvenem varstvu. S tem so izpolnjeni pogoji za uporabo 

določbe Direktive 93/104/ES, ki v 17. členu določa odstopanja. 

Sodišče EU je glede delovnega časa razsodilo, da se čas dežurstva zdravnikov v osnovni 

zdravstveni dejavnosti obravnava v celoti kot delovni čas in po potrebi kot nadure v smislu 

Direktive 93/104/ES, če so zdravniki prisotni v zdravstvenem zavodu. Če izvajajo stalno 
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pripravljenost in niso prisotni v zavodu, se kot delovni čas upošteva čas, povezan z dejanskim 

zagotavljanjem osnovnih zdravstvenih storitev.  

Vprašanja o nočnem delu je Sodišče EU razsodilo drugače, kot je zahteval sindikat 

zdravnikov. Menilo je, da zdravniki na primarni zdravstveni ravni, ki se redno vključujejo v 

dežurstvo ponoči, nimajo statusa nočnega delavca, kar temelji na 4. odstavka 2. člena 

Direktive 93/104/ES. Potrdilo pa je, da pomeni delo, ki ga izvajajo zdravniki na primarni 

zdravstveni ravni, medtem ko čakajo na poziv (stalna pripravljenost), izmensko delo, zato so 

zdravniki delavci, ki delajo v izmenah, kar je v skladu s petim in šestim odstavkom 2. člena 

Direktive 93/104/ESS. 

Določbo, da se plačilo za dežurstvo všteva v osnovo za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, je vseboval ZZdrS že ob sprejemu, tj. leta 1999. S spremembo ZZdrS leta 2002, 

dve leti po izdani sodni določbi C– 303/98 Sodišča EU, se je navedeno določilo spremenilo 

tako, da se vse ure v dežurstvu s stališča pravice do odmorov in počitkov štejejo v delovni 

čas. Enaka določba je bila vnesena s spremembo 53. člena ZZDej leta 2004, kar pomeni, da je 

nacionalna zakonodaja usklajena s sodno odločbo Sodišča EU. 

Sodba C–151/02 (2003) nemška bolnišnica v Kielu proti zdravniku Norbertu Jaegerju  

Sodišče EU je v primeru spora med nemško bolnišnico v Kielu in zdravnikom Norbertom 

Jagerjem prejelo od Višjega delovnega sodišče iz Schleswig-Holsteina vprašanja v zvezi z 

interpretacijo Direktive 93/104/ES, še zlasti 1. in 3. odstavka 2. člena, zaradi opredelitve 

pojma delovnega časa in pojma počitka v okviru dežurstva, ki ga zdravniki v bolnišnici 

izvajajo. 

Gre za primer zdravnika, ki je bil za približno tri četrtine svojih rednih delovnih ur vključen v 

dežurstvo v obliki čakanja na klic, to pomeni, da je v povprečju 6-krat mesečno razporejen v 

dežurstvo. Dežurstvo se je začelo ob koncu rednega delovnega dne in je trajalo 16 ur med 

tednom, 25 ur ob sobotah in 22 ur ter 45 minut ob nedeljah. Dežurstvo je bilo organizirano 

tako, da ga je zdravnik izvajal na kliniki, kjer je v času, ko ni delal, lahko spal v dodeljeni 

sobi. Povprečen čas efektivnega dela v takšni obliki dežurstva ni presegal 49 % časa 

dežurstva. Zdravnik je menil, da bi se moralo dežurstvo v celoti šteti v delovni čas. 

Bolnišnica v Kielnu je trdila, da se v skladu z ustaljeno razlago nacionalnih sodišč in večino 

strokovne literature neefektivni delovni čas v dežurstvu obravnava kot počitek, ne pa kot 

delovni čas. Trdili so tudi, da sodbe C– 303/98 ni mogoče prenesti v obravnavani primer. 

Nemška nacionalna zakonodaja je določala v primeru dežurstva tri organizacijske oblike, in 

sicer pripravljenost na delu, čakanje na klic in »stand-by« dežurstvo. Pripravljenost na delo je 

pomenilo, da je bil zdravnik prisoten na delovnem mestu, kjer je opravljal svoje delo, v 

primeru intervencije pa je bil dolžan posredovati. Čakanje na klic se je izvajalo tako, da je bil 
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zdravnik prisoten na lokaciji, ki jo je določil delodajalec in je lahko bila tudi zunaj ustanove, 

kjer je sicer zdravnik delal ter je v primeru nujnih stanj izvajal storitve zdravnika. »Stand-by« 

dežurstvo je pomenilo, da zdravnik ni bil prisoten na delovnem mestu, vendar pa je moral biti 

dosegljiv v vsakem trenutku, v primeru intervencije pa je bil dolžan opravljati storitve 

zdravnika. 

V skladu z nacionalno zakonodajo se je le pripravljenost za delo štela v polni delovni čas, 

medtem ko je bilo čakanje na klic in »stand-by« dežurstvo opredeljeno kot preostali čas, razen 

v delu, ko je zdravnik dejansko opravlja poklicne naloge. 

Stranke v postopku so si bile v nasprotju v zvezi z vprašanjem, ali je čas, porabljen pri 

zagotavljanju dežurstva, treba šteti za delovni čas ali čas počitka. 

Na prvi stopnji je delovno sodišče v Kielu s sodbo z dne 8. novembra 2001 ugodilo zahtevku 

zdravnika, saj je menilo, da se morajo ure dežurstva vštevati v delovni čas zdravnika. 

Bolnišnica v Kielu je zato vložila tožbo na Višje delovno sodišče iz Schleswig-Holsteina, ki 

je poudarilo, da pojem dežurstva ni izrecno opredeljen v nacionalni zakonodaji, se pa nanaša 

na obveznost, da je zdravnik prisoten na kraju, ki ga določi delodajalec, ter da mora biti v 

pripravljenosti za opravljanje strokovnih nalog v primeru intervencije. Ko intervencij ni, 

dežurstvo ne predvideva opravljanje drugih del in nalog, zato lahko delavec počiva. 

Višje sodišče v Kielu je menilo, da je treba ugotoviti, ali se obdobje dežurstva šteje v celoti v 

delovni čas, in zaprosilo Sodišče EU za pravno razlago naslednjih vprašanj. Prvo se nanaša na 

ure dežurstva in upravičenost štetja le-teh v delovni čas glede na to, da je zdravniku dovoljeno 

spati v času, ko mu ni treba delati. Naslednje vprašanje se je glasilo, ali so pravila 

nacionalnega prava v nasprotju z Direktivo 93/104/ES glede na to, da opredeljujejo 

neefektiven čas v dežurstvu kot obdobje počitka in ker omogočajo zmanjšanje dnevnega 

počitka 11 zaporednih ur v času dežurstva, če le-to ne preseže polovice časa počitka. 

Sodišče EU je razsodilo, da je Direktivo Sveta 93/104/ES treba razlagati tako, da je dežurstvo, 

ki ga izvaja zdravnik, ki je fizično prisoten v bolnišnici, treba obravnavati kot delovni čas v 

smislu navedene direktive, tudi če je zdravniku dovoljen počitek na svojem delovnem mestu 

med obdobjem, ko njegove storitve niso potrebne. To pomeni da Direktiva Sveta 93/104/ES 

nasprotuje ureditvi države članice, ki razvršča neefektivnost v okviru dežurstva kot preostalo 

obdobje zdravnika.  

Prav tako je Sodišče EU razsodilo, da pravna ureditev v nacionalni zakonodaji Nemčije ni 

usklajena z Direktivo 93/104/ES, ki v primeru dežurstva, pri katerem je potrebna fizična 

prisotnost v bolnišnici, ne prizna vseh ur v delovni čas. Sodišče EU je odločilo, da se 

dežurstvo, pri katerem se zahteva fizična prisotnost v bolnišnici, šteje v delovni čas, s tem da 

se v primeru, ko dežurstvu sledi redno delo, izjemoma skrajša dnevni počitek (11 zaporednih 

ur), vendar je treba zdravniku zagotoviti enakovreden počitek po opravljenem rednem delu. V 
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nobenem primeru ni dovoljeno zmanjšati dnevnega počitka tako, da bi to privedlo do 

maksimalnega tedenskega delovnega časa, ki je omejen v 6. členu Direktive 93/104/ES. 

V skladu s Sodbo C–151/02  se torej vse ure dežurstva štejejo v delovni čas, nadomestni 

počitek pa je treba zagotoviti takoj za obdobjem, v katerem je bil počitek izpuščen. In ker ima 

neposredni učinek sodbe osrednje mesto v sodni praksi Sodišča EU in je tako temeljni pravni 

učinek v konceptu pravnega reda EU, ga je treba uskladiti z nacionalno zakonodajo v državah 

članicah (Sancin 2009, 210). 

ZDR je z navedeno sodbo usklajen v določbi o dnevnem počitku, saj določa absolutno 

pravico do dnevnega počitka, ki traja najmanj 12 ur (155. člen), medtem ko glede tedenskega 

počitka določa povprečno časovno obdobje 14 zaporednih dni (156. člen), kar pa je usklajeno 

s 16. členom Direktive 2003/88/ES, ki določa, da lahko države članice določijo povprečno 

časovno obdobje, ki ni daljše od 14 dni. 

ZZDej v 52. c členu in ZZdrS v 41. d členu določata zagotavljanje minimalnih dnevnih in 

tedenskih počitkov v obdobju dveh mesecev, kar pomeni, da specialna zakona nista 

popolnoma usklajena s Sodbo C–151/02,  saj določata, da se nadomestni počitek zagotovi v 

veliko daljšem obdobju, kot ga dovoljuje navedena sodba, vendar pa je treba ob tem 

upoštevati tudi 17. člen Direktive 2003/88/ES, ki dopušča izjeme glede dnevnih počitkov tudi 

v zdravstveni dejavnosti. To pomeni, da sta specialna zakona sicer v skledu z Direktivo 

2003/88/ES, nista pa v skladu s Sodbo Sodišča EU C–151/02. 

Obe odločitvi Sodišča EU sta pomembni za urejanje nacionalne zakonodaje o delovnem času 

v zdravstveni dejavnosti, saj dopolnjujeta Direktivo 2003/88/ES, predvsem pa na področju 

zdravstvenega varstva uvajata naslednje pojme: dežurstvo, stalna pripravljenost, čakanje na 

klic, pripravljenost na delo in »stand-by« dežurstvo.  

3.4.5 Sklepne ugotovitve poglavja  

Pregled mednarodnih dokumentov s področja delovnega prava, ki ureja delovni čas, kaže na 

intenzivno dogajanje na področju instituta delovnega časa. Že leta 1919 so bile sprejete prve 

konvencije, katerih določbe so bile prenesene v nacionalne pravne akte posameznih držav, 

temu pa je sledil še sprejem zakonodaje na regionalni evropski ravni, kjer področje delovnega 

časa ureja predvsem Direktiva 2003/88/ES.  

Delovni čas v industriji je bil omejen na 8-urni delovnik in 48-urni tedenski delovni čas že s 

prvo konvencijo MOD, ki je z vidika urejanja delovnega časa pomembna predvsem zaradi 

tega, ker je bila sprejeta na mednarodni ravni, se pravi na ravni držav, ki so bile leta 1919 

članice OZN. Enajst let kasneje je bila enaka omejitev delovnega časa sprejeta še za področje 

trgovine in uradov. Visoko stopnjo brezposelnosti so v MOD leta 1935 želeli znižati tako, da 
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so sprejeli Konvencijo MOD št. 47 o 40-urnem delovnem času, kar določa tudi zakonodaja 

RS. 

Direktiva 2003/88/ES ne določa polnega delovnega časa, ampak to ureditev dodeljuje 

državam članicam, ki so ga dolžne urediti v svojih pravnih aktih, omejuje pa povprečen 

delovni čas, ki na tedenski ravni ne sme presegati 48 ur. Pravične pogoje dela ureja tudi ESL, 

ki pogodbenice zavezuje, da določijo razumno trajanje dnevnega in tedenskega delovnega 

časa, kar upošteva tudi ZDR, saj določa, da se z zakonom ali s kolektivno pogodbo lahko 

določi tudi krajši delovni čas od 40 ur, vendar ne manj kot 36 ur na teden. 

Izjeme oziroma izvzetja od določil v zvezi z delovnim časom so dopuščene v vseh pravnih 

aktih, vendar morajo vlade držav članic s predpisi določiti stalne ali začasne izjeme v 

določenih panogah, vse izjeme pa morajo biti usklajene s predstavniki delodajalcev in 

delavcev. Praviloma se nanašajo na družinske člane lastnikov, managerje in nadzornike, pri 

trgovinski dejavnosti se izjeme razširijo še na potnike in predstavnike, ki opravljajo delo 

zunaj ustanov, v Direktivi 2003/88/ES pa tudi na delavce, ki opravljajo verske obrede. Prav 

tako vse konvencije in tudi Direktiva 2003/88/ES dopuščajo odstopanje v primeru višje sile, 

nesreč ali neposrednega tveganja za nesrečo.  

Že prva konvencija dopušča izjeme tudi v primerih, ko je zaradi narave dela treba delo 

izvajati neprekinjeno, kar pomeni, da je bila zdravstvena dejavnost že s prvim mednarodnim 

pravnim aktom izvzeta iz določil in omejitev, ki so se nanašale na delovni čas. Izvzetja za to 

dejavnost pa zasledimo predvsem v Direktivi 2003/88/ES, ki dopušča odstopanja od določb 

glede dnevnega in tedenskega počitka, odmorov in najdaljšega tedenskega delovnega časa, 

vključno s povprečnim časovnim obdobjem.  

Nadurno delo opredeljujejo tako konvencije kot direktiva predvsem z vidika omejitev, višjega 

plačila za tovrstno delo in dolžnosti delodajalcev do evidentiranja nadurnega dela. Izjemo pa 

tudi v tem primeru najdemo že v prvi sprejeti konvenciji, in sicer za dejavnosti z 

neprekinjenimi delovnimi procesi, kamor spada tudi zdravstvena dejavnost, vendar delovni 

čas v povprečju ne sme presegati 56 ur na teden. Glede na takrat veljavni 48-urni delovni 

teden je znašalo odstopanje za 8 ur na teden. Izvzetje glede maksimuma nadur je določeno 

tudi v Direktivi 2003/88/ES, in sicer za zdravnike, ki so na usposabljanju in jim je priznano 

petletno prehodno obdobje, ki ga je mogoče tudi podaljšati, ko lahko zdravniki opravljajo 

precej višji obseg nadur.  

Mednarodna zakonodaja določa tudi minimalne standarde na področju tedenskega počitka, in 

sicer v obsegu 24 ur na teden, to naj bi bil dan, ki je tudi po tradiciji in običajih države prost 

dan. Slednje ni bilo preneseno v nacionalno zakonodajo dobesedno, saj ZDR ne določa 

nedelje kot dneva tedenskega počitka, res pa je, da zakonodaja posredno opredeljuje nedeljsko 

delo kot delo pri posebnih delovnih pogojih. Za zdravstveno dejavnost je za področje počitka 

pomembna Direktiva 2003/88/ES, ki v časovnih enotah določa ustrezen počitek, nadgrajena 
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pa je še s Sodbo C-303/98 Sodišča EU, v skladu s katero naj bi se počitek zagotovil takoj za 

obdobjem, v katerem je bil izpuščen. 

Mednarodna zakonodaja s področja delovnega časa zaradi varstva in zaščite delavcev pred 

neugodnimi pogoji dela omejuje tudi nočno delo tako otrok kot žensk. Zaradi kritik na račun 

diskriminacije žensk v zvezi z zaposlitvijo in nočnim delom je bila leta 1990 sprejeta 

Konvencija MOD št. 171 o nočnem delu, ki ureja nočno delo za vse delavce, ne glede na spol, 

dejavnosti in poklic. Tri leta kasneje je bilo nočno delo opredeljeno tudi z Direktivo 

1993/104/EC, kjer je bilo nočno delo tudi omejeno na povprečno največ 8 ur v 24-urnem 

obdobju. Kljub temu da je nočno delo glede na naravo dela v zdravstveni dejavnosti povezano 

tudi z delom zdravnika, je Sodišče EU s Sodbo C– 303/98 razsodilo, da zdravniki nimajo 

statusa nočnega delavca, saj je že v Konvenciji MOD št. 89 določeno, da ima status nočnega 

delavca zaposlena oseba, katere delo zahteva večje število ur, ki presega mejo, določeno v 

kolektivni pogodbi. Ker zdravniki te meje ne presegajo, jim v Sodbi Sodišča EU C– 303/98 ni 

priznalo navedenega statusa, temveč jim, glede na razpored delovnega časa, priznava status 

izmenskega delavca. 

Pri izjemah glede delovnega časa pa so v mednarodnih aktih pomembna tudi povprečna 

časovna obdobja, v katerih so delodajalci dolžni izravnati delovni čas v skladu z nacionalno 

zakonodajo. Direktiva 2003/88/ES je časovna obdobja omejila, tako da povprečno časovno 

obdobje za najdaljši tedenski delovni čas ne sme biti daljše od štirih mesecev, za tedenski 

počitek pa določa obdobje, ki ni daljše od 14 dni. V nekaterih dejavnostih (med njimi tudi 

zdravstvo) Direktiva 2003/88/ES dopušča, da je lahko z zakonom določeno tudi šestmesečno 

obdobje, medtem ko je s kolektivnimi pogajanji možno podaljšanje povprečnega časovnega 

obdobja na največ 12 mesecev. To izvzetje najdemo tudi v slovenski zakonodaji, kjer je 

tedenski delovni čas po ZDR in ZZdrS treba izravnati v šestih mesecih, po ZZDej pa v štirih 

mesecih. Povprečno časovno obdobje za zagotavljanje minimalnega tedenskega počitka po 

ZDR znaša 14 dni (3. odstavek 156. člena), po ZZDej (2. odstavek 52. c člena) in ZZdrS (2. 

odstavek 41. d člena) pa dva meseca, če je to potrebno zaradi zagotavljanja zdravstvenega 

varstva.  

Iz poročila Evropske komisije (EUR-lex 2010) je razvidno, da so imele države članice največ 

težav prav na področju izvzetja, saj so ga različno prenašale v svojo nacionalno zakonodajo. 

Odstopanja so se največkrat pojavljala prav v dejavnostih z neprekinjenim zagotavljanjem 

storitev in so se kazala kot prekomeren delovni čas, izpuščanje minimalnega počitka, 

neprimerno evidentiranje delovnega časa in zagotavljaje predpisanega povprečnega 

časovnega obdobja. Očitno je, da se vse države članice spopadajo s problemi pri zagotavljanju 

NZV v zdravstveni dejavnosti, še posebej pri poklicni skupini zdravnik, zato izvzemi 

drastično odstopajo od splošne ureditve delovnega časa. Mednarodna zakonodaja omejuje 

delovni čas predvsem z vidika varnosti in zdravja pri delu, pri zdravnikih pa je javni interes 

nad omejitvami delovnega časa, ki ščitijo zdravje delavcev, zaradi česar je Fides tudi leta 
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2004 podal pobudo za presojo ustavnosti, saj je menil, da gre za diskriminacijo poklicne 

skupine zdravnikov, kar bo podrobneje predstavljeno v podpoglavju 4.12 z naslovom Sodna 

praksa v RS. 

Področje mednarodne zakonodaje, ki ureja delovni čas, se je, kot že navedeno, intenzivno 

urejalo, zato je bilo na tem področju sprejetih precej pravnih aktov. Sistematičen pregled vseh 

obravnavanih pravnih aktov po organu sprejema in temeljnih določbah je prikazan v spodnji 

preglednici.    
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Preglednica 1: Pregled temeljnih mednarodnih pravnih aktov, ki urejajo področje 

delovnega časa 

 

ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV 

1948 Splošna deklaracija o  

človekovih pravicah 
 

- pravica do počitka in prostega časa 

- omejitev delovnih ur 

MEDNARODNA ORGANIZACIJA DELA 

1919 
Konvencija MOD št. 1  

v industriji 

- 8 urni delavnik, 48 ur tedenski delovni čas 

- izjeme, vendar ne več kot uro dnevno in 56 ur tedensko 

- referenčno obdobje za nadurno delo (3 tedni) 
- prerazporeditev delovnega časa 

- dolžnost socialnega dialoga v primeru izjem 

- višje plačilo nadurnega dela 

- dolžnost objave urnika dela in počitkov 

- dolžnost vodenja evidence o delovnem času in nadurah 

1921 

Konvencija MOD št. 

14 o tedenskem 

počitku 

- tedenski počitek najmanj 24 zaporednih ur 
- počitek naj sovpada s prostimi dnevi 
- izjeme ob posvetovanju s sindikati 

- dolžnost objave urnika dela in počitkov 

1930 

Konvencija MOD št. 

30 o delovnem času 

(trgovina in uradi) 

- 8 urni delavnik, 48 ur tedenski delovni čas 

- izjeme, vendar ne več kot 10 ur na dan 

- manko ur nadoknaditi v obdobju, daljšem od 30 dni 
- dolžnost delodajalca obveščati o nadoknadenju manjka 

- višje plačilo nadurnega dela 

- dolžnost socialnega dialoga 

- objaviti DČ izmenskega dela ter kje se izmensko delo 
izvaja 

1935 

Konvencija MOD št. 

47 o štirideset urnem 

tedenskem delovnem 

času 

- 40 urni tedenski DČ 

1946 

Konvencija MOD št. 79 

o nočnem delu mladih 

(neindustrijski poklici) 

- omejitev nočnega dela otrok in mladih  
- izjeme, za katere omejitev ne velja - izdaja licence 

- nočni čas (14 zaporednih ur med 20. in 8. uro zjutraj) 
- nadomestitev počitka isti dan v primeru izjeme 

1948 

Konvencija MOD št. 

89 o nočnem delu 

žensk v industriji 

- prepoved nočnega dela žensk 

- nočni čas (11 zaporednih ur med 22. in 7. uro zjutraj) 
- posvetovanje s sindikati v primeru pričetka dela po 23. uri 
- izjeme, za katere prepoved ne velja 

1948 

Konvencija MOD št. 

90 o  nočnem delu 

mladih (industrija) - 

revidirana 

- prepoved nočnega dela otrok in mladih  
- nočni čas (12 zaporednih ur med 22. in 6. oz. 7. uro zjutraj) 
- posvetovanje s sindikati v primeru pričetka dela po 23. uri 
- izjeme, za katere omejitev ne velja ob izpolnjevanju 

pogojev 

- starostna delitev otrok do in po 16. letu 

1952 

Konvencija MOD št. 

103 o varstvu 

materinstva 

- pravica prekinitev dela za eno ali več obdobij za dojenje 

- prekinitve se vračunajo v DČ 
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  MEDNARODNA ORGANIZACIJA DELA 

1957 

Konvencija MOD št. 

106 o tedenskem 

počitku(trgovina in 

uradi) 

- v obdobju sedmih dni  počitek, najmanj 24 zaporednih ur 
- počitek naj sovpada s prostimi dnevi 
- izjeme in ukrepi pri izjemah 

1990 
Konvencija MOD št. 

171 o nočnem  delu 

- večji obseg varstva nočnih delavcev 

- nočni čas (najmanj 7 zaporednih ur med 24. in 5. uro 
zjutraj) 

- opredelitev pojma nočni delavec 

- ukrepi za porodniško varstvo, nosečnic in doječih mater 

- pravice nočnih delavcev 

- višje plačilo nočnega dela 

- posvetovanje s sindikati v primeru določitve nočnega dela 

1990 
Priporočilo MOD št. 

178 o nočnem delu 

- nočni čas (najmanj 7 zaporednih ur med 24. in 5. uro 

zjutraj) 

- opredelitev pojma nočni delavec 

- nočno delo v rednem delovnem času 8 ur, razen za zgolj   
prisotnost in čakanje 

- pravica do povečanega letnega dopusta 

- vsaj 11 ur počitka med dvema izmenama 

SVET EVROPE 

1959 

Evropska konvencija o 

varstvu človekovih 

pravic in temeljnih 

svoboščin 

 

- po zgledu Splošne deklaracije 

- določa varstvo človekovih pravic in temeljih svoboščin 

- pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja 

1996 
Evropska socialna 

listina (spremenjena) 

- zagotavljanje državljanskih in političnih pravic ter 
svoboščin 

- nedeljiva narava vseh človekovih pravic 

- pravica do pravičnih delovnih pogojev 

- razumno trajanje dnevnega in tedenskega delovnega časa 

- zagotavljanje tedenskega počitka na priznan dan počitka 

- ugodnosti zaradi posebne narave nočnega dela 

- pravica do varnih in zdravih delovnih pogojev 

EVROPSKA UNIJA 

2003 

 

Direktiva 2003/88/ES o 

določenih  vidikih 

organizacije 

delovnega časa 

- dnevni počitek najmanj 11 ur in tedenski 24 ur 
- pravica do odmora delavcu, ki dela več kot 6 ur 
- povprečni tedenski DČ 48 ur 
- največ 8 ur nočnega dela 

- jamstva za nočne delavce, kjer je tveganje večje 

- dolžnost obveščanja pristojnega organa 

- povprečno časovno obdobje tedenski počitek - 14 dni 

- povprečno časovno obdobje tedenski DČ - 4 mesece 

- izjeme tudi v dejavnostih, ki zagotavljajo nepretrgane 

storitve 

- prehodno obdobje pri zdravnikih na usposabljanju 

- soglasja za nadurno delo 
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4 PRAVNA UREDITEV DELOVNEGA ČASA V RS 

Kako mednarodne pogodbe učinkujejo v posameznem pravnem redu, je odvisno od ustavne 

ureditve posamezne države (Sancin 2009, 41). V RS je mednarodno pravo del notranjega 

prava, ratificirane in objavljene pogodbe se uporabljajo neposredno, kar pomeni, da so po 

hierarhiji uvrščene nad zakone in druge predpise, ne pa nad Ustavo RS (Koman Perenic 1996, 

9).  

Evropska zakonodaja oziroma pravni red je postal del nacionalne zakonodaje, zato ima 

zakonodaja na področjih, ki sodijo izključno v pristojnost EU, prednost pred nacionalno 

zakonodajo (Bohinc 2007, 20). Na temelju 8. člena Ustave RS morajo biti vsi zakoni in drugi 

predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi 

pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo, kar pomeni, da mora biti tudi področje delovnega časa 

usklajeno z ratificiranimi in objavljenimi mednarodnimi pogodbami, ki temeljijo na načelu 

supranacionalnosti (Sancin 2009, 84). O skladnosti med splošnimi načeli mednarodnega prava 

in nacionalnimi zakoni ter drugimi predpisi odloča v RS US (Koman Perenic 1996, 10). 

Ustava RS neposredno ne ureja delovnega časa, je pa pomembna predvsem zaradi določb, ki 

se nanašajo na človekove pravice in temeljne svoboščine ter na ustavnost in zakonitost. V 

skladu z 2. členom je RS pravna in socialna država, kar pomeni, da temelji na vzpostavljenem 

pravnem sistemu ter na socialni pravičnosti in varnosti za vse, kar je z vidika delovnopravne 

zakonodaje zelo pomembno.  

Delovni čas v RS ureja splošni predpis ZDR, ki ureja individualna delovna razmerja med 

delodajalcem in delavcem tako za javni kot za zasebni sektor. ZDR vključuje v zvezi z 

delovnim časom različne določbe konvencij, ki se nanašajo predvsem na omejitve in 

razmejitve delovnega časa ter na varovane kategorije delavcev. Glede delovnega časa 

upošteva tudi zahteve ESL v zvezi z razumnim trajanjem dnevnega in tedenskega delovnega 

časa, plačanih praznikov, minimalnega trajanja letnega dopusta ter ugodnosti, ki pripadajo 

delavcem z nevarnimi in nezdravimi poklici itd.  

Z vstopom v EU-območje so bile v ZDR vključene tudi različne direktive, s katerimi, tako 

Šinkovec (1996, 101), poteka harmonizacija prava, saj neposrednega posega v nacionalno 

pravo ni. Med direktivami je v povezavi z delovnim časom še posebej pomembna Direktiva 

2003/88/ES. Določbe ZDR so prav tako kot sprejete konvencije in direktive varovalne narave, 

saj omejujejo delovni čas, da ohranjajo delovne sposobnosti delavcev skozi celotno 

življenjsko obdobje. S posameznimi instituti zagotavljajo ustrezne delovne pogoje, ki pa so 

tudi socialno naravnane, saj določajo tudi pravico do počitka in letnega dopusta, s čimer 

omogočajo ustrezne stike v zasebnem življenju. Zdravo ravnovesje med delom in družino je 

tako legitimen kot zaželen cilj, ki je postal tudi vrednota številnih delavcev (Turcotte 2005, 2).  
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Za javni sektor sicer veljajo nekatere posebnosti, ki so posebej opredeljene v ZJU, ki je v 

razmerju do ZDR specialni zakon, kar pomeni, da za tista razmerja, ki so urejena v ZJU,  

ZDR ne velja. ZDR se uporablja subsidiarno, vendar pa je treba poudariti, da ZJU ne ureja 

področja delovnega časa, ampak le določena skupna načela ter vprašanja sistema javnih 

uslužbencev v zvezi z določanjem pravic in obveznosti, posebnih pogojev za zasedbo 

delovnih mest, delovanjem sindikatov, urejanjem kadrovskih evidenc, sistemizacije delovnih 

mest in stavkami.  

V organih državne uprave pa je bila na področju delovnega časa sprejeta Uredba o delovnem 

času v organih državne uprave (v nadaljevanju Uredba DU, Uradni list RS, št. 115/07, 122/0), 

ki velja za delavce v upravnih organih v sestavi ministrstev, upravnih enotah, vladnih službah 

in za delavce ministrstev. Določa predvsem razporeditev delovnega časa, ki predvideva 

premakljiv začetek in konec delovnega časa za tiste javne uslužbence, ki opravljajo takšno 

delo, katerega narava omogoča izbiro časa prihoda in odhoda z dela.  Določa tudi 

razporeditev neenakomernega delovnega časa, začasno prerazporeditev delovnega časa, 

obvezno prisotnost v določenem časovnem razmiku in presežek oziroma primanjkljaj ur ter 

izravnavo takih ur. Gre za uredbo, ki sledi mednarodnim trendom glede organizacije 

delovnega časa, saj omogoča delavcem, da za določen del svojega delovnega časa sami 

odločajo, kdaj ga bodo oddelali. S tem imajo delavci možnost usklajevati delovni čas in 

družinske obveznosti, se pravi svoj prosti čas  uskladiti s svojimi željami in potrebami.  

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni ne spada na področje državne uprave, zato se ta 

Uredba DU v zdravstvu ne uporablja, bila pa bi glede na ordinacijski čas in NZV v tej 

dejavnosti tudi neizvršljiva. 

Za področje delovnega časa v zdravstveni dejavnosti se uporabljata ZZDej in ZZdrS, ki sta v 

razmerju do ZDR specialna zakona, kar pomeni, da v primeru ureditve delovnega časa na 

področju zdravstva veljajo določbe ZZDej in ZZdrS (lex specialis derogira lex generalis). 

Oba specialna zakona urejata delovni čas nekoliko drugače kot splošni zakon, saj upoštevata 

specifiko narave dela in deficitarnost poklicne skupine zdravnikov.  

Delovni čas v RS urejajo tudi različne kolektivne pogodbe, katerih sistem je urejen v Zakonu 

o kolektivnih pogodbah (ZKolP, Uradni list RS, št. 43/2006, 45/2008). Kolektivne pogodbe 

sklepajo sindikati oziroma združenja sindikatov kot stranka na strani delavk in delavcev in 

delodajalke in delodajalci oziroma združenja delodajalcev kot stranka na strani delodajalcev 

(2. člen ZKolP) in v normativnem delu vsebujejo določbe, s katerimi se urejajo pravice in 

obveznosti delavcev in delodajalcev, med drugim tudi v zvezi z delom, varnostjo in zdravjem 

pri delu. Delovni čas za zdravstveno dejavnost in za poklicno skupino zdravnik je urejen tudi 

v KPDZSV in KPZdrZ. 

Glede na to, da mednarodni akti omogočajo državam članicam ureditev delovnega časa za 

posamezno področje v dogovoru s socialnimi partnerji, je v nadaljevanju prikazan pregled 

posameznih delovnopravnih institutov, ki urejajo delovni čas v RS na splošno, s poudarkom 
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na pravni ureditvi delovnega časa v zdravstveni dejavnosti. Iz prikaza bo ugotovljeno, kako in 

v koliki meri je slovenska pravna ureditev delovnega časa usklajena z mednarodno 

zakonodajo in odločitvami mednarodnih sodišč, še posebej za poklicno skupino zdravnik. Ker 

pa zdravnikov primanjkuje, v zdravstveni dejavnosti pa je treba izvajati tudi NZV, bo iz 

prikaza tudi ugotovljeno, ali zakonodaja omogoča prožno organizacijo delovnega časa in se 

tako približuje sodobnim trendom na tem področju. 

4.1 Delovni čas 

Delovni čas je definiran v 141. členu ZDR kot efektivni delovni čas in čas odmora (30 min) 

ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma 

splošnim aktom. Obravnavana določba opredeljuje delovni čas in efektivni delovni čas ter s 

tem poudarja razliko med njma (Senčur Peček v Bečan in drugi, 690). Iz definicije je 

razvidno, da ZDR loči efektivni in neefektivni delovni čas ter čas upravičenih odsotnosti z 

dela, kar se vse šteje v delovni čas. Leta 2003 je bil v ZDR vnesen nov institut efektivni 

delovni čas, ki sledi definiciji delovnega časa iz Direktive 93/104/ES in določa, da je efektivni 

delovni čas vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in 

izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. Ta definicija je pomembna tudi 

zato, ker je delovni čas postavka, ki se jo uporablja tudi v statistične namene, zato ZDR še 

posebej določa, da je osnova za izračun produktivnosti le efektivni čas. Ta določba je po 

navedbi Senčur Pečkove (v Bečan in drugi, 692) bila uvrščena v ZDR na zahtevo 

delodajalcev, saj se je v ZDR ohranilo vštevanje odmora v delovni čas, ki pa ne more biti 

osnova za izračun produktivnosti dela. 

Zanimivo je, da je predhodno veljavni ZDR (Uradni list RS, št. 14/1990, 5/1991, 10/1991, 

Uradni list RS/I, št. 17/1991  ZUDE, Uradni list RS, št. od 13/1993 do 43/2006 – ZKolP) v 

43. členu poleg časa neposrednega opravljanja dela obravnaval tudi obvezno pripravo na delo, 

če je narava in organizacija dela tako zahtevala, s tem da je bilo določeno, da se je priprava 

lahko opravila tudi zunaj organizacije.  

Obvezna priprava na delo je v trenutno veljavni delovnopravni zakonodaji urejena na ravni 

kolektivnih pogodb posameznih dejavnosti, kjer je takšna priprava potrebna. Tako je tudi v 

zdravstveni dejavnosti, saj imajo v skladu z 29. členom KPDZSV zdravstveni delavci, ki 

nosijo odgovornost za diagnostiko ali terapijo in imajo ordinacijski čas oziroma delajo s 

strankami (zdravniki), pravico do najmanj ene ure dnevno za strokovno pripravo v zavodu in 

druga strokovna opravila v zavodu. Vsebinsko enako določa tudi 33. člen KPZdrZ. Iz določb 

je razvidno, da se je pravica, glede na predhodno veljaven ZDR, omejila le na pripravo v 

zavodu in ne več tudi zunaj njega, kar pomeni, da v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni 

ločimo ordinacijski in delovni čas, ki se pri poklicni skupini zdravnikov razlikuje za eno uro. 

Tudi ostali zdravstveni delavci in sodelavci imajo pravico do strokovne priprave na delo, 
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vendar v obsegu 30 minut (29. člen KPDZSV). Strokovne priprave na delo v mednarodnih 

pravnih aktih ne zasledimo.  

Delovni čas je možno različno razporejati, kar je naloga delodajalca, ki je dolžan o tem 

obvestiti delavce in sinikat. V zdravstveni dejavnosti se zaradi narave dela izvaja tudi delo v 

izmenah, dežurstvu, stalni pripravljenosti in v obliki nadurnega dela.  

4.2 Polni delovni čas 

Kot je bilo že navedeno, Direktiva 2003/88/ES posebej ne opredeljuje pojmov polnega in 

krajšega delovnega časa, saj to pristojnost podaja državam članicam, ki ju morajo določiti v 

svojih pravnih aktih, zato imajo države članice različno urejen polni delovni čas. ZDR v 142. 

členu opredeljuje polni delovni čas, ki ne sme biti daljši od 40 ur na teden. S tem je 

spoštovana določba Direktive 2003/88/ES, saj je delovni čas v RS zakonsko urejen. Zanimivo 

je, da je predhodno veljavni ZDR v 24. členu določal 42-urni delovni čas, vendar je bila 

istočasno dopuščena možnost, da lahko delodajalec opredeli tudi krajši delovni čas, če so 

izpolnjeni zakonski pogoji. Tako je bil že pred letom 2003 v RS s kolektivnimi pogodbami 

določen 40-urni polni delovni čas. V zdravstveni dejavnosti je bil 40-urni delovni čas uveden 

s sprejemom KPDZSV leta 1994. 

Poleg določitve polnega delovnega časa pa ZDR sledi tudi določilom ESL, ki v 2. členu 

določa razumno trajanje dnevnega in tedenskega delovnega časa. Zato dopušča, da se z 

zakonom oziroma s kolektivno pogodbo lahko določi kot polni delovni čas tudi delovni čas, 

ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne manj kot 36 ur na teden, razen v primerih delovnih 

mest, pri katerih obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare. To je treba 

določiti z zakonom ali s kolektivno pogodbo. S tem je določeno tudi minimalno število ur, ki 

se še šteje za polni delovni čas, kar je pomembno predvsem zaradi uveljavljanja pravic 

delavcev iz socialnega zavarovanja. Institut redni delovni čas je prav iz tega razloga obvezna 

sestavina pogodbe o zaposlitvi (ZDR, 29. člen), nezakonito določanje le-tega pa se obravnava 

kot prekršek, ki je sankcioniran z denarno kaznijo (ZDR, 230. člen). 

Tudi s KPDZSV in KPZdrZ je določeno, da delovni čas v zavodih in pri delodajalcih s 

področja zdravstva in socialnega varstva traja 40 ur tedensko. V skladu z določbo ZDR so v 

KPDZSV določena delovna mesta, na katerih se določi krajši delovni čas, ki se šteje za 

polnega. To so delovna mesta v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja, delovna mesta 

delavcev v prosekturi, v specialnih laboratorijih, za katere so predpisani posebni zaščitni 

ukrepi pred škodljivimi agensi in materiali, organskimi topili, formalinskimi spojinami. Na 

takih delovnih mestih znaša delovni čas 36 ur tedensko, zato se ta delovni čas šteje kot polni 

delovni čas. KPZdrZ takih delovnih mest ne določa. 
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Iz navedenega lahko ugotovimo, da polni delovni čas v zdravstveni dejavnosti pri večini 

delovnih mest znaša 40 ur, pri določenih delovnih mestih, pri katerih obstajajo večje 

nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare, pa je s KPDZSV določen 36-urni delovni čas, 

ki se za delavce, razporejene na ta delovna mesta, šteje kot polni delovni čas.  

4.3 Razporeditev delovnega časa 

Razporejanje delovnega časa je eden izmed pomembnih institutov za organiziranje delovnih 

procesov, pomemben je tako za delavca kot za delodajalca, saj pomembno vpliva tudi na 

varnost in zdravje delavcev. To je razvidno tudi iz raziskav, predstavljenih v podpoglavju 2.3, 

iz katerih je razviden negativen vpliv nadurnega in nočnega dela na zdravje delavcev. 

Podobnega mnenja je tudi Belopavlovičeva (2002, 57), ki pavi, da se z razporejanjem 

delovnega časa posega v delavčeve pravice do omejenega delovnega časa, odmorov, 

počitkov, letnega dopusta in tudi v pravico do varnega ter zdravega dela. 

Sodobni trendi na tem področju gredo v smeri prožne organiziranosti delovnega časa, ki 

delavcem omogoča boljše usklajevanje delovnega časa z zasebnim življenjem in ostalimi 

aktivnostmi. To so različne prožne oblike razporejanja delovnega časa, ki odstopajo od 

ustaljenih standardnih oblik delovnega časa (npr. osemurnega delovnega časa, pet dni v tednu 

– od ponedeljka do petka). Keller in Seifer (2005 v Franca 2007, 413) pravita, da moramo 

ločiti interno in eksterno prožnost delovnega časa in da se interna prožnost v organizaciji 

dosega prek sprememb v delovnem času, se pravi z nadurnim delom, delom s krajšim 

delovnim časom. V zdravstveni dejavnosti lahko zato govorimo o interni prožnosti delovnega 

časa, saj se jo zaradi zagotavljanja NZV dosega predvsem z nadurnim delom, delom v 

neobičajnem delovnem času kot sta nočno in izmensko delo. 

ZDR v 147. členu določa, da mora delodajalec pred začetkom koledarskega oziroma 

poslovnega leta določiti letni razpored delovnega časa in o tem obvestiti delavce in sindikate 

pri delodajalcu. Iz tega sledi, da je razporejanje delovnega časa v domeni delodajalca, vendar 

je bila z novelo ZDR dodana določba, ki v primeru, da delavec želi zaradi potreb usklajevanja 

družinskega in poklicnega življenja drugačno razporeditev delovnega časa, mora to 

delodajalec, če je le mogoče, tudi upoštevati. V nasprotnem primeru mora delodajalec pisno 

utemeljiti svojo odločitev. Gre za določbo, ki sledi Predlogu Direktive 2003/88/ES, ki v 2. b 

členu ureja usklajenost med poklicnim in družinskim življenjem in od delodajalcev zahteva 

sprejem potrebnih ukrepov, ki bi zagotovili, da bodo delavci pravočasno obveščeni o vseh 

spremembah delovnega ritma ali organizacije dela (Senčur Peček v Bečan in drugi 2008, 

713). Iz Letnega poročila za leto 2011 Inšpektorata za delo (2012, 62) je razvidno, da je 

največ kršitev na področju delovnega časa v zvezi z razporeditvijo delovnega časa, sledijo pa 

kršitve v zvezi z opustitvijo določitve letnega razporeda dela. 
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Z uvedbo te določbe je bil vzpostavljen pravni temelj, ki omogoča prilagajanje delovnega 

časa glede na zasebne ali družinske potrebe delavcev. Uvajajo se lahko različne oblike 

gibljivega delovnega časa, zato lahko število ur v posameznem dnevu in tednu niha. Senčur 

Peček (2011, 25) pravi, da je praviloma določen časovni razpon, v okviru katerega lahko 

delavci izberejo začetek in konec dnevnega delovnega časa in da je določena tudi obvezna 

navzočnost na delu. Nadaljuje, da morajo biti v primeru gibljivega delovnega časa določena 

tudi povprečna časovna obdobja, v katerih je treba delovni čas uskladiti, prav tako pa morajo 

biti določni tudi pogoji za akumulacijo ur in pravila za izrabo presežka ur (»računi« 

delovnega časa). ZDR sicer ne določa absolutne pravice delavcu glede razporejanja delovnega 

časa, je pa vsekakor to korak naprej k urejanju prožne organizacije delovnega časa, ki ima, 

kot že navedeno, praviloma pozitivne učinke za delavca in delodajalca. 

Prerazporeditev delovnega časa je urejena v primeru, ko ga prerazporeja delodajalec tako, da 

mora biti delavec o prerazporeditvi delovnega časa obveščen najmanj en dan pred 

razporeditvijo (ZDR 147. člen). Na osnovi pravočasne obveščenosti lahko delavec organizira 

družinske in zasebne obveznosti. Narava dela v zdravstveni dejavnosti je takšna, da je treba 

nujne zdravstvene storitve izvajati neprekinjeno, zato je pravočasno obveščanje še posebej 

pomembno, saj lahko prepust v obveščanju pomeni nadurno delo za ostale delavce. 52. člen 

ZZDej namreč določa, da zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci ne smejo zapustiti 

delovnega mesta, dokler ne dobijo nadomestitve, čeprav je njihov delovni čas potekel, če bi to 

pomenilo nevarnost za zdravje ljudi. Neizvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva pa 

nedvomno pomeni nevarnost za zdravje ljudi. 

Po ZDR je delovni čas lahko enakomerno in neenakomerno razporejen (147. člen). Pri 

enakomerni razporeditvi delovnega časa delo ne sme biti razporejeno na manj kot štiri dni v 

tednu, pri neenakomernem delovnem času pa delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na 

teden, s tem da se pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa 

upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše 

od 6 mesecev.  

Podobno kot v ZDR je tudi v 52. a členu ZZDej in v 41. a členu ZZdrS določeno, da 

zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci oziroma zdravniki v mreži javne zdravstvene 

službe delajo v enakomerno ali neenakomerno razporejenem delovnem času. Pri 

neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa se po ZZDej upošteva 

polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od štirih 

mesecev, se pravi, da ZZDej določa dva meseca krajše povprečno časovno obdobje od ZDR. 

ZZdrS ne določa obdobja za izravnavo povprečne delovne obveznosti, pač pa to določa 34. 

člen KPZdrZ tako, da je potrebno doseganje povprečne tedenske delovne obremenitve 

posameznega zdravnika v okviru 3 mesecev, kar pa je za mesec manj od ZZDej in kar 3 

mesece manj od ZDR. 
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Mednarodni pravni akti ne vsebujejo določb o neenakomernem delovnem času in 

prerazporeditvi delovnega časa, vsebinsko pa bi lahko ta institut primerjali s 16. členom 

Direktive 2003/88/ES, ki določa, da je najdaljši tedenski delovni čas treba izravnati v 

povprečnem časovnem obdobju, ki ni daljše od štirih mesecev, se pravi enako kot to določa 

ZZDej. 

Glede same razporeditve delovnega časa pa je v ZZDej še ena določba glede razporeditve 

delovnega časa, ki se nanaša na primarno raven zdravstvenega varstva in je prilagojena lažji 

dostopnosti uporabnikov zdravstvenih storitev, se pravi pacientom. Najmanj petina delovnega 

časa mora v skladu z 52. a členom ZZDej potekati po 16. uri. Ta določba je povzročila 

nezadovoljstvo v poklicni skupini zdravnikov, saj naj bi šlo po njihovem mnenju za 

diskriminacijo zdravnikov na osnovi poklica, ki je prepovedana s 14. členom Ustave RS, in 

hkrati za poseg v načelo enakosti pred zakonom. Na US je bila na to določbo podana tudi 

ustavna presoja, ki bo v podpoglavju 4.12 Sodna praksa v RS tudi podrobneje predstavljena.  

Kolektivne pogodbe podrobneje ne opredeljujejo prerazporeditve delovnega časa, ampak 

zgolj dodatke, ki pripadajo delavcem za delo v manj ugodnem delovnem času. In prav pri 

dodatku za delo v manj ugodnem delovnem času Pečarič (2010, 161) ugotavlja, da Zakon o 

sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, Uradni list RS, št. od 72/02 do 13/10) nepravilno 

uvršča čas stalne pripravljenosti med omenjene dodatke glede na to, da se med 

pripravljenostjo na domu ne dela. 32. člen ZSPJS namreč določa, da dodatek za stalno 

pripravljenost pripada le za čas, ko delavci delajo v manj ugodnem delovnem času. V istem 

členu je tudi določba glede dežurstva, ki glede višine dodatkov napotuje na 43. in 44. člen 

KPJS (dodatki za delo ponoči, delo v nedeljo in na dela prost dan), vendar za čas dežurstva 

dodatki pripadajo v polovičnem znesku. V 42. členu KPJS je opredeljen tudi dodatek za delo 

v neenakomerno razporejenem delovnem času, ki znaša 10 % urne postavke osnovne plače 

javnega uslužbenca in pripada za vse ure, ki presegajo 8 ur dela dnevno. 

Zaradi narave dela je v zdravstveni dejavnosti delovni čas praviloma enakomerno razporejen, 

saj je predvsem na primarnem nivoju tesno povezan z ordinacijskim časom, ki mora biti 

zaradi pacientov vnaprej določen, zaradi tega je v tej dejavnosti težje govoriti o prožnem 

delovnem času v tem smislu, da bi si zdravniki sami izbirali začetek in konec delovnega časa. 

Vendar pa je projekt, ki so ga izvedli v zdravstveni ustanovi Croydon Primary Care Trust v 

Veliki Britaniji (European Trade Union Confederation  2006, 42–43), v katerem so sodelovali 

predstavniki vodstva, sindikatov in delavci, v del raziskave pa so vključili tudi paciente, 

dokazal, da je z dogovorom in s teamskim delom mogoče organizirati prožen delovni čas, s 

katerim so bili zadovoljni vsi. Delavci so imeli možnost vplivati na svoj delovni čas in s tem 

na svoje poklicno in zasebno življenje, zato so bili bolj motivirani in zadovoljni pri svojem 

delu, kar je želja vsakega delodajalca. Pacienti pa so imeli možnost vplivati na ordinacijski 

čas, ki jim bolj odgovarja glede na delovne in družinske obveznosti (European Trade Union 

Confederation  2006, 42–43). 
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4.4 Nadurno delo 

V podpoglavju 2.3 smo že ugotovili, da nadurno delo negativno vpliva na zdravje delavcev, 

kar so pokazale tudi raziskave. Tudi Senčur Peček (v Bečan in drugi 2008, 698) je mnenja, da 

nadurno delo predstavlja delodajalcu sredstvo za fleksibilnejšo organizacijo delovnega 

procesa, za delavca pa takšno delo predstavlja povečano obremenitev. Iz Poročila o delu za 

leto 2010 Inšpektorata za delo (2011, 133) je razvidno, da so kršitve iz naslova odrejanja 

nadurnega dela tretje najštevilčnejše kršitve na področju delovnega časa. Zaradi zagotovitve 

varnosti in zdravja delavcev je po ZDR nadurno delo izjema. Omejeno je zaradi fizičnih in 

psihičnih obremenitev in ga je možno delavcu naložiti le v zakonsko določenih primerih 

oziroma v izjemnih, nujnih in nepredvidljivih primerih, določenih s kolektivno pogodbo na 

ravni dejavnosti.  

Zakonske določbe, ko je delavec dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo prek polnega 

delovnega časa, so določene s splošnim aktom in kolektivnimi pogodbami, medtem ko ZZDej 

in ZZdrS izjem ne določata. V 143. členu ZDR se izjeme nanašajo na primere nadurnega dela, 

ko je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečili materialna 

škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi, če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih 

sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela, in v primeru potrebe, da se zagotovi varnost ljudi 

in premoženja ter varnost prometa. Iz te določbe je razvidno, da je izjema tudi preprečitev 

nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, kar pomeni, da se izjeme nanašajo tudi na zdravstvene 

storitve oziroma zdravstveno dejavnost. 

KPDZSV glede nadurnega dela dopušča možnost, da se direktor zavoda v soglasju s sindikati 

iz razlogov solidarnosti lahko odloči za nadurno delo tudi izven primerov, ki jih določa ZDR, 

se pravi izven preprečitev nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, vendar pod pogojem, da so 

delavci predhodno seznanjeni s cilji dela (31. člen KPDZSV). 

Nadurno delo je omejeno tako s splošnim kot s specialnima zakonoma v zdravstveni 

dejavnosti, ki sledijo določbam Direktive 2003/88/ES, v kateri nadurno delo ni neposredno 

omejeno, ampak zgolj s počitkom in maksimalnim delovnim časom. ZDR tako v 143. členu 

omejuje nadurno delo na največ 8 ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto, 

s tem da lahko delovni dan traja največ deset ur. Te omejitve je treba upoštevati kot 

povprečno omejitev v obdobju, določenem z zakonom ali s kolektivno pogodbo, in ne sme 

biti daljše od šestih mesecev.  

Vendar pa ZDR dopušča tudi višji obseg nadurnega dela, kot je zgoraj navedeno, in sicer v  

soglasju z delavcem lahko traja nadurno delo preko letne časovne omejitve, za kar najdemo 

pravni temelj v 22. členu Direktive 2003/88/ES. Soglasje mora biti po ZDR v pisni obliki 

(Direktiva 2003/88/ES ne določa oblike soglasje), nadurno delo pa ne sme presegati 230 ur na 

leto, s tem da je potrebno pisno soglasje delavca vsakič, ko se odreja nadurno delo nad 170 ur. 

ZDR pa istočasno tudi ščiti delavca v primeru neizdaje soglasja, ki zaradi tega ne sme biti 
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izpostavljen neugodnim posledicam. Pisno soglasje v primeru nadurnega dela določa tudi 

ZZDej, s tem da še dodatno določa, da mora biti iz soglasja razvidno tedensko število nadur, s 

katerim še soglašata zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ter rok veljavnosti soglasja. 

Določena je torej možnost, da delavec sam določi število nadur, s katerim še soglaša, in 

obdobje, v katerem je pripravljen nadure opravljati. 

Zaradi specifične dejavnosti v zdravstvu, ki je povezana z NZV, pa je področje nadurnega 

dela tako v ZZDej (52. b člen) kot v ZZdrS (41. b člen) drugače določeno kot v ZDR. 

Nadurno delo na temelju obeh specialnih zakonov ne sme presegati v povprečju osem ur 

tedensko. Iz tega izhaja, da je omejitev določena na tedenski ravni, pri čemer se pri izračunu 

povprečja ne upoštevata letni dopust in odsotnost z dela zaradi bolezni. To pomeni, da mora 

delodajalec število ur, ki jih lahko odredi zdravstvenemu delavcu brez njegovega soglasja, 

izračunati za vsakega delavca posebej, saj se število dni letnega dopusta, predvsem pa 

odsotnosti z dela zaradi bolezni, med delavci razlikuje. 

Razliko med zakonsko ureditvijo pa je možno ugotoviti pri povprečnem časovnem obdobju, 

saj ZDR in ZZdrS določata 6-mesečno povprečno časovno obdobje, v katerem je treba 

izravnati določeno povprečno število nadur, medtem ko ZZDej določa povprečno časovno 

obdobje, ki ne sme biti daljše od štirih mesecev. Če povprečno časovno omejitev primerjamo 

z mednarodno zakonodajo, ugotovimo, da Konvencija MOD št. 1 določa za nadurno delo 

povprečno časovno obdobje 3 tedne, Direktiva 2003/88/ES pa obdobje, ki ni daljše od 6 

mesecev. 

Nadurno delo pa mora biti tudi evidentirano v predpisani obliki, kar določa v 8. členu že 

Konvencija MOD št. 1, zelo podobno določbo pa najdemo tudi v 22. členu Direktive 

2003/88/ES. ZDR sicer te določbe ne vsebuje, imamo pa v RS Zakon o evidencah na 

področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Uradni list RS, št. 40/2006), ki v 18. členu 

obvezuje delodajalca, da evidentira tudi ure, opravljene v času nadurnega dela. Dolžnost 

delodajalca, da vodi posebno evidenco o izvajanju nadurnega dela, ki jo mora na osnovi 

zahteve predložiti pristojnim nadzornim organom, določata tudi 52. b člen ZZDej in 41. b člen 

ZZdrS. 

Odreditev nadurnega dela je možna le v primeru (ZDR, 145. člen), ko dela ni možno opraviti 

v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega 

časa z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev, kar pomeni, da mora 

delodajalec najprej proučiti te možnosti in šele nato odrediti nadurno delo. Če delodajalec 

tega ne preuči, je tako za delodajalca kot pravno osebo kot za odgovorno osebo predpisana 

globa. 

Že iz konvencij MOD je razvidno, da mednarodna delovnopravna zakonodaja ščiti določene 

kategorije delavcev. Tako tudi ZDR prepoveduje odreditev nadurnega dela varovanim 

kategorijam delavcev (145. člen). Prepoved odrejanje nadurnega dela se nanaša na delavke ali 
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delavce v skladu z določbami ZDR zaradi varstva nosečnosti in starševstva (190. člen), 

starejše delavce (203. člen), delavce, ki še niso dopolnili 18 let starosti, delavce, katerim bi se 

po pisnem mnenju pooblaščenega zdravnika, oblikovanem ob upoštevanju mnenja osebnega 

zdravnika, zaradi takega dela lahko poslabšalo zdravstveno stanje.  

Nadurno delo ne sme biti odrejeno niti delavcem, ki imajo polni delovni čas krajši od 36 ur na 

teden zaradi dela na delovnem mestu, kjer obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali 

zdravstvene okvare, v skladu s 142. členom ZDR, in delavcem, ki delajo krajši delovni čas, v 

skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem 

zavarovanju ali drugimi predpisi. Delavci, starejši od 55 let (za ženske v prehodnem obdobju 

v letu 2013 velja dopolnitev 54 let in 4 mesece), smejo nadurno in nočno delo opravljati le v 

primeru podpisa soglasja (ZDR, 201. in 203. člen). 

Iz navedenega lahko zaključimo, da zakonodaja na področju nadurnega dela v zdravstveni 

dejavnosti omogoča relativno prožno organizacijo delovnega časa z vidika zagotavljanja NZV 

in glede na pomanjkanje zdravnikov. Omogoča namreč precej višje število nadur, ki jih lahko 

delodajalec odredi brez soglasja delavca, kot je to določeno v ZDR. Takšna ureditev 

nadurnega dela je tudi v javnem interesu, saj bi v nasprotnem primeru imeli delodajalci velike 

težave z izvajanjem NZV. Vendar je ob tem treba upoštevati tudi vpliv nadurnega dela na 

zdravje zdravstvenih delavcev in dosledno spoštovati delovnopravno zakonodajo. 

4.5 Dopolnilno delo 

Dopolnilno delo ureja 146. člen ZDR kot možnost, da delavci delajo polni delovni čas pri 

enem ali več delodajalcih, poleg tega pa lahko delajo pri drugem delodajalcu še največ 8 ur na 

teden. Vendar pa to ne velja za vse poklicne skupine, saj ZDR dopušča možnost dopolnilnega 

dela le v primeru, da gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih ZRSZ ali za 

opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno-umetniških in raziskovalnih del.  

Zdravniki so po podatkih ZRSZ (2013) kader, ki ga na trgu dela primanjkuje, zato je določbo 

o dopolnilnem delu v zdravstveni dejavnosti možno uporabljati. Vendar pa, kot pravi Senčur 

Peček (v Bečan in drugi, 710), vpliva dopolnilno delo tudi na delo pri delodajalcu, pri katerem 

je delavec zaposlen za polni delovni čas, zato zakon za delavca določa pridobitev soglasja od 

delodajalca in tem delodajalcem daje možnost »veta« na tovrstno delo 

Gre torej za institut, ki omogoča sklepanje pogodb o zaposlitvi z zdravniki za krajši delovni 

čas. Glede na veliko povpraševanje po poklicni skupini zdravnikov in potrebo delodajalcev po 

tovrstnem kadru je ta institut nedvomno za delodajalce zelo zanimiv. S sklepanjem pogodb za 

dopolnilno delo z zdravniki bi delodajalci zagotovo lažje izvajali tako NZV kot tudi druge 

zdravstvene programe, za katere na trgu dela primanjkuje zdravnikov. Predvsem pa je za 

delodajalca tovrstna oblika dela sprejemljiva tudi z ekonomskega vidika, saj je tovrstno delo 
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plačano kot redno delo in ne kot nadurno delo, kar nedvomno pomeni cenejše izvajanje 

zdravstvene dejavnosti. V primeru dopolnilnega dela se v skladu z Zakonom o prispevkih za 

socialno varnost (ZPSV, Uradni list RS, št. od 5/1996 do 96/2012 - ZPIZ-2) obračunavajo 

tudi prispevki za socialno varnost (prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za 

zdravstvo, za zaposlovanje in za starševsko varstvo), ki pri podjemnih pogodbah niso 

obračunani in predstavljajo za delavca določeno socialno varnost. Poleg tega ima delavec v 

primeru dopolnilnega dela pravico do nadomestila plače v primerih odsotnosti z dela, 

določenih v 137. členu ZDR, pravico do odmora za malico, pravico do povračila potnih 

stroškov in ostalih pravic, ki izhajajo iz ZDR, ki pri podjemni pogodbi niso priznane. 

Vendar pa je zanimanje za tovrstno obliko dela s strani zdravnikov zelo majhno. Glede na 

veljavno zakonodajo lahko zdravniki svoje storitve izvajajo v obliki nadurnega dela, in sicer 

brez soglasja 8 ur na teden, v primeru soglasja pa so nadure omejeno zgolj s počitki, kar 

pomeni, da lahko opravijo tudi 32 nadur na teden. Za tovrstno delo jim pripada tudi dodatek 

za nadurno delo, prav tako pa so plačani vsi prispevki za socialno varnost in priznane vse 

pravice iz ZDR. S tega vidika je razumljivo, da je zanimanje za dopolnilno delo izredno 

majhno.  

Poleg navedenega pa imajo zdravniki možnost sklepanja podjemnih pogodb, pri katerih je 

urna postavka za opravljene storitve stvar dogovora med pogodbenima strankama. Glede na 

večje povpraševanje po storitvah zdravnikov kot je ponudba na trgu dela, je pogajalska moč 

zdravnikov nedvomno večja, kar pomeni, da je večina zavodov primorana skepati podjemne 

pogodbe z višjimi urnimi postavkami, kot jo določa Uredba o podjemnih pogodbah. To je 

potrdila tudi raziskava, ki je bila predstavljena na Srečanju ekonomistov v zdravstvu z 

naslovom ZUJF – Priložnosti in ovire za izvajalce zdravstvenega varstva – osnovna dejavnost 

(Vilč in drugi 2012, 3) iz katere izhaja, da je kar 56 % zdravstvenih zavodov primorano 

sklepati podjemne pogodbe z višjo urno postavko, kot jo določa Uredba o podjemnih 

pogodbah, medtem ko 30 % zdravstvenih zavodov na primarni ravni zdravstvenega varstva 

tovrstne podjemne pogodbe sklepa občasno. Raziskava je pokazala, da je prav zaradi 

pomanjkanja zdravnikov na trgu dela kar 86 % zdravstvenih zavodov na primarni ravni 

primorano stalno ali občasno sklepati podjemne pogodbe z višjo urno postavko, kot jo določa 

Uredba o podjemnih pogodbah, saj v nasprotnem primeru ne zmorejo uresničiti zdravstvenih 

programov. 

Iz Poročila o delu za leto 2010 Inšpektorata za delo (2011, 135) je razvidno, da institut 

dopolnilnega dela v praksi ni pogosto uporabljen in da je tovrstno delo neprivlačno verjetno 

zato, ker je možno sklepati podjemne pogodbe oziroma uporabiti študentsko delo. Uradne 

statistike, iz katere bi lahko ugotovili, kolikšen delež zdravnikov ima sklenjeno pogodbo o 

dopolnilnem delu, nisem zasledila. Tudi iz podatkov, ki jih je Zdravstveni dom Koper (2012) 

zbral od petih večjih zdravstvenih domovih, ki predstavljajo 28 % vseh delavcev na 

primarnem nivoju zdravstvenega varstva, je razvidno, da je delež sklenjenih pogodb 
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zdravnikov za dopolnilno delo zanemarljiv, saj znaša manj kot 1 % glede na vse zaposlene 

zdravnike. Iz tega izhaja, da je institut dopolnilnega dela za zdravnike nezanimiv.  

S primerjavo navedenega instituta v mednarodni zakonodaji ugotovimo, da ga mednarodna 

zakonodaja neposredno ne obravnava. Direktiva 2003/88/ES v 6. členu omejuje delovni čas 

vključno z nadurami na 48 ur, medtem ko ZDR znotraj te omejitve omogoča sklepanje 

pogodbe o zaposlitvi z več delodajalci v okviru rednega delovnega časa, kar pa je, kot že 

navedeno, za poklicno skupino zdravnikov manj zanimiv institut. 

4.6 Nočno delo 

Nočno delo je že v mednarodnih pravnih aktih, ki so bili sprejeti v okviru SE, EU in MOD, 

posebej obravnavano predvsem zaradi nevarnosti in škodljivih vplivov, saj nočno delo ni 

enako človeškemu biološkemu ritmu. V nacionalni zakonodaji nočno delo opredeljuje ZDR, 

medtem ko so v kolektivnih pogodbah opredeljeni dodatki za delo ponoči in daljši dopust. 

Specialina zakona na področju zdravstva ne opredeljujeta posebej nočnega dela.  

ZDR sledi zahtevam Direktive 2003/88/ES in Konvencije MOD št. 171 in kot nočno delo v 

149. členu določa delo v času med 23. in 6. uro naslednjega dne, v primeru določitve nočne 

delovne izmene, pa se šteje za nočno delo osem nepretrganih ur v času med 22. in 7. uro 

naslednjega dne. To je pomembno predvsem z vidika določitve dodatka za nočno delo, do 

katerega je delavec upravičen in je določen s kolektivnimi pogodbami. 43. člena KPJS, kamor 

spadajo tudi zdravniki, določa dodatek za delo ponoči v višini 30 % urne postavke osnovne 

plače javnega uslužbenca.   

Z novelo ZDR leta 2007 je bila k opredelitvi nočnega dela dodana vsebina določbe 11. člena 

Direktive 2003/88/ES, na temelju katere mora delodajalec na zahtevo inšpekcije za delo 

posredovati podatke o nočnem delu delavcev. Podatki se nanašajo na število delavcev, ki 

delajo ponoči več kot tretjino delovnega časa, na število delavcev, ki delajo ponoči na 

delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe ali 

zdravstvene okvare, in o številu delavcev, ki delajo ponoči ločeno po spolu, ter o časovni 

opredelitvi nočne izmene. 

V skladu z Direktivo 2003/88/ES in Konvencijo MOD št. 171 tudi ZDR določa, kdaj je 

možno pridobi status delavca, ki dela ponoči. To so delavci, ki delajo ponoči vsaj tri ure 

svojega dnevnega delovnega časa oziroma delajo ponoči vsaj tretjino polnega letnega 

delovnega časa. Tem delavcem mora delodajalec zagotoviti daljši dopust, ustrezno prehrano 

med delom, strokovno vodstvo delovnega oziroma proizvodnega procesa in ga zaposliti na 

ustrezno delovno mesto podnevi, če bi se nočnemu delavcu po mnenju zdravniške komisije 

zaradi nočnega dela lahko poslabšalo zdravstveno stanje (150. člen ZDR). Gre za določbo, ki 
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varuje zdravstveno stanje delavca in mu v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja zaradi 

narave nočnega dela priznava pravico do dnevnega delovnega časa. 

ZDR (150. člen) določa še eno varstveno določbo za delavce, ki delajo ponoči in v izmenah. 

Delodajalec ima dolžnost, da v primeru izmenskega dela zagotovi periodično izmenjavo, pri 

čemer sme delavec ene izmene delati ponoči najdlje en teden, daljše obdobje pa le, če s 

tovrstnim delom delavec izrecno pisno soglaša. ZDR ne predvideva zgornje omejitve, zato bi 

moralo soglasje vsebovati tudi maksimalno neprekinjeno delo v nočni izmeni (Krašovec 

2008, 557). Delodajalec ne sme razporediti na nočno delo delavca, ki nima urejenega prevoza 

na delo in z dela (ZDR, 150. člen). Obe določbi je poznala tudi predhodno veljavna 

delovnopravna zakonodaja. 

V skladu z 8. členom Direktive 2003/88/ES tudi 151. člen ZDR omejuje delo ponoči, saj 

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

ur na dan. Še posebej pa je varovan nočni delavec na delovnem mestu, na katerem iz ocene 

tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare, saj njegovo delo ne sme 

trajati več kot osem ur na dan. Gre za prepoved, ki varuje delavca, ki poleg nočnega dela 

opravlja tudi delo na takšnem delovnem mestu, na katerem je izpostavljen večjim dejavnikom 

tveganja. Takšna delovna mesta je delodajalec dolžan v skladu z ZVZD-1 opredeliti v izjavi o 

varnosti z oceno tveganja. 

Delodajalec se mora pred uvedbo nočnega dela, če se nočno delo redno opravlja z nočnimi 

delavci pa najmanj enkrat letno, posvetovati s sindikati pri delodajalcu o določitvi časa, ki se 

šteje kot čas nočnega dela, o oblikah organiziranosti nočnega dela, o ukrepih varnosti in 

zdravja pri delu ter socialnih ukrepih (ZDR, 152. člen). Določba nekoliko odstopa od sicer 

neratificirane Konvencije MOD št. 171, ki določa, da mora delodajalec redno izvajati 

posvetovanja z zastopniki delodajalcev, nacionalna zakonodaja pa je pojem rednega 

posvetovanja časovno opredelila in določila, da se posvetovanja opravljajo najmanj enkrat 

letno. 

Nočno delo je delo v manj ugodnem delovnem času, zato že v Konvenciji MOD št. 171 

najdemo določbo, da nočnim delavcem pripada tudi pravica do plačila za delo v nočnem času 

in posebne socialne pravice (8. in 9. člen). V nacionalni delovnopravni zakonodaji so dodatki 

za nočno delo opredeljeni v KPJS, ki določa dodatek v višini 30 % urne postavke osnovne  

plače javnega uslužbenca. Inšpektorji za delo poročajo, da so kršitve v zvezi z nočnim delom 

izredno redke, vendar pa prihaja do težav pri obračunavanju tovrstnega dela (Inšpektorat za 

delo 2011, 135). 
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4.7  Odmori in počitek 

Določbe ZDR glede počitka so varovalne narave, saj je omejevanje delovnega časa, in sicer 

tako dolžine kot razporeditve v delovnem dnevu oziroma tednu, pomembno za preprečevanje 

izčrpavanja. Z zagotavljanjem ustreznega delovnega časa, odmorov in počitkov se 

zmanjšujejo tudi nevarnosti za poškodbe pri delu. Te določbe pa imajo tudi socialno 

naravnanost, saj omogočajo spoštovanje delavčevega zasebnega življenja in stike z 

najbližjimi.  

Minimalne zahteve glede odmorov v industriji so bile določene že s Konvencijo MOD št. 14 

in kasneje za dejavnost trgovine še s Konvencijo MOD št. 106. Na mednarodnem področju 

ureja odmor tudi Direktiva 2003/88/ES, ki sprejem potrebnih ukrepov za določanje odmora 

vsakemu delavcu, čigar delovni dan je daljši od šestih ur, nalaga državam članicam. Direktiva 

2003/88/ES ne določa niti plačila za odmor med delom niti trajanje odmora, ampak zgolj 

pravico, ostale podrobnosti, kot so pogoji za pridobitev te pravice, trajanje in plačilo odmora, 

pa prepušča socialnemu dogovarjanju državam članicam.  

Glede odmora ZDR v 154. členu določa, da delavcu, ki dela polni delovni čas, pripada 30 

minutni odmor, nekoliko ugodneje za delavca, glede na Direktivo 2003/88/ES, pa ZDR 

določa odmor v primeru krajšega delovnega časa, saj priznava pravico do sorazmernega časa 

za odmor že za delovni čas, ki traja najmanj štiri ure na dan. Odmor je čas, ko delavec ne 

opravlja del in nalog iz pogodbe o zaposlitvi, se pa šteje v delovni čas, kar pomeni, da je tudi 

plačan. Namen odmora je namreč v počitku delavca in sprostitvi od fizičnih oziroma psihičnih 

aktivnosti, zato ZDR tudi določa, da se odmor lahko določi šele po eni uri dela in najkasneje 

eno uro pred koncem delovnega časa. V sklopu reforme trga dela v letu 2012 je bilo precej 

govora tudi o ukinitvi plačanega odmora in je Ministrstvo za delo, družino in socialno varnost 

v izhodiščih ZDR to predvidelo, vendar Predlog ZDR (MDDSZ 2012) tega ne vključuje, saj 

so sindikati temu ostro nasprotovali, zato je bila ta določba iz izhodišč ZDR kasneje 

izpuščena. Vendar to ni bil prvi poskus ukinitve odmora za malico, Štrovs (2008, 269) navaja, 

da so tudi v razpravah v letu 2006, ki so potekale pred sprejemom novele ZDR, delodajalci 

zahtevali, da se v delovni čas ne šteje polurni odmor za malico, vendar sindikati teh predlogov 

tudi takrat niso hoteli sprejeti. 

Dnevni počitek v obsegu najmanj 11 zaporednih ur so dolžne države članice na temelju 3. 

člena Direktive 2003/88/ES zagotoviti s posebnimi ukrepi vsakemu delavcu. V skladu s tem 

tudi 155. člen ZDR zagotavlja počitek delavcu med dvema delovnima dnevoma tako, da ima 

ta v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma 12 ur, v primeru neenakomernega 

delovnega časa pa 11 ur. ZDR v primeru dnevnega počitka ne določa povprečnega časovnega 

obdobja, kar pomeni, da je omejitev absolutna. Povprečno časovno obdobje glede 

minimalnega dnevnega počitka pa določata tako ZZDej (52. c člen) kot ZZdrS (41. d člen) v 

obsegu dveh mesecev. Oba specialna zakona tudi določata pravico do dnevnega počitka v 

trajanju nepretrgoma najmanj 12 ur. Z določbami glede dnevnega počitka je posredno omejen 
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tudi delovni čas, saj lahko na osnovi te omejitve traja delovni čas delavca z enakomernim 

delovnim časom največ 12 ur, v primeru neenakomernega pa lahko delovni čas traja največ 13 

ur v 24-urnem obdobju.  

Glede zagotavljanja tedenskega počitka ESL določa, da ga je treba, če je le mogoče, določiti 

na dan, ki je po tradiciji ali običajih v posamezni državi ali območju priznan kot dan počitka. 

ZDR ne določa izrecno nedelje kot dan tedenskega počitka, kot je to običaj v RS, je pa za delo 

v nedeljo v skladu s KPJS predviden dodatek za delo v posebnih delovnih pogojih, iz česar je 

možno sklepati, da zakonodaja posredno opredeljuje nedeljsko delo kot delo v posebnih 

pogojih dela. Direktiva 2003/88/ES pravico do tedenskega počitka natančneje ureja, saj 

določa poleg dnevnega počitka še najmanj 24-urni neprekinjeni počitek v sedemdnevnem 

obdobju, istočasno pa dopušča možnost določitve minimalnega časa počitka 24 ur, če to 

upravičujejo objektivni, tehnični ali organizacijski pogoji dela. Prvotna direktiva je tudi 

določala, da minimalni čas tedenskega počitka praviloma vključuje nedeljo, vendar je Sodba 

C84/94 Sodišča EU to določbo razveljavila, saj je bilo ugotovljeno, da nedelja kot dan 

tedenskega počitka z vidika varnosti in zdravja ni nič bolj pomembna kot katerikoli drug dan 

v tednu (Senčur Peček v Bečan in drugi 2008, 744). Watson (2009, 316) pa glede zagotovitve 

tedenskega počitka navaja, da je dolžnost delodajalca, da omogoči delavcem počitek v 

obdobju, ki odgovarja obema, tako delodajalcu s stališča pravne ureditve in določitve 

delovnega časa kot delavcu glede na kulturno okolje. 

Tako ZDR kot tudi ZZDej in ZZdrS enako določajo tedenski počitek, in sicer tako, da ima 

delavec v obdobju sedmih zaporednih dni pravico tudi do počitka v trajanju najmanj 24 

neprekinjenih ur, kar je usklajeno z Direktivo 2003/88/ES. V ZDR je določena je tudi 

dolžnost delodajalca, da se delavcu v primeru, ko mora delati na dan tedenskega počitka, 

zagotovi tedenski počitek na kakšen drug dan. Nacionalna zakonodaja se pri povprečnem 

časovnem obdobju pri institutu počitka razlikuje, saj oba specialna zakona določata izravnavo 

počitka v obsegu dveh mesecev, medtem ko je po ZDR za tedenski počitek določeno krajše 

povprečno časovno obdobje, in sicer 14 dni. Z daljšim povprečnim časovnim obdobjem je v 

zdravstveni dejavnosti lažje organizirati izvajanje NZV, saj zdravniku ni treba zagotoviti 

minimalnega tedenskega počitka v sedemdnevnem obdobju, ampak v daljšem, tj. 

dvomesečnem obdobju. V tem delu nacionalna zakonodaja nekoliko odstopa od Sodbe C–

151/02 Sodišča EU, ki pravi, da je treba počitek zdravniku priznati takoj po opravljenem delu.  

Sancin (2009, 24) ugotavlja, da je vprašanje učinkovitosti vključitve mednarodnega prava v 

pravni red držav članic odvisno predvsem od pravilne implementacije na nacionalni ravni. V 

primeru počitka po opravljenem delu je RS nekoliko podaljšala povprečno časovno obdobje 

in s tem nekoliko drugače implementirala ugotovitve Sodišča EU v svoj pravni red. 

Na ravni KPDZSV je počitek urejen še nekoliko ugodneje za delavca, saj mora biti razporejen 

tako, da je delavec najmanj enkrat mesečno prost v soboto in nedeljo skupaj, če pa to ni 

mogoče, se ta pravica prenese v enega od naslednjih dveh mesecev. Razpored dela mora biti 
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objavljen najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec (KPDZSV, 32 a. člen), tako da lahko 

delavec vnaprej ve, kdaj bo v naslednjem mesecu njegova delovna obveznost in tako lažje 

uskladi zasebno in družinsko življenje.  

4.8 Izmensko delo 

Izmensko delo in pojem izmenskega delavca opredeljuje na mednarodni ravni Direktiva 

2003/88/ES. ZDR izmenskega dela posebej ne ureja, razen določb, da kolektivne pogodbe na 

ravni dejavnosti pri tovrstni obliki delovnega časa drugače uredijo počitek (158. člen) in da so 

v primeru nočnega dela obvezne občasne izmenjave, saj delavec lahko dela ponoči največ 1 

teden (ZDR, 150. člen).  

Poleg navedenega ZDR v 145. členu določa, da je dolžan delodajalec izmensko delo uvesti, če 

se s tovrstno obliko dela prepreči opravljanje nadurnega dela. Tudi ZZDej zelo podobno 

nalaga uvajanje izmenskega dela na delovnih mestih v ambulantah ali v tehnološko zahtevnih 

diagnostičnih, terapevtskih in rehabilitacijskih enotah ter operacijskih dvoranah zaradi čim 

večje izkoriščenosti prostorov in opreme. V takih primerih lahko traja delovni čas 12 ali več 

ur dnevno in se lahko prične pred 8. uro zjutraj. Seznam takih delovnih mest določi 

delodajalec (ZZDej, 52. a člen). 

Izmenska oblika delovnega časa je opredeljena v 33. členu KPDZSV, in sicer kot delo v 

izmenah, pri katerem se z dvo- ali triizmenskim delom zadovoljujejo potrebe, da se določena 

dejavnost izvaja neprekinjeno. Glede na naravo dela se v zdravstveni dejavnosti takšna oblika 

delovnega časa pogosto pojavlja, za izmensko delo v popoldanskem in nočnem času pa je 

določen tudi dodatek v KPJS v višini 7 % osnovne plače javnega uslužbenca. 

4.9 Dežurstvo 

Delovni čas je v zdravstveni dejavnosti zaradi narave dela povezan z zagotavljanjem NZV, ki 

se lahko zagotavlja v različnih oblikah dela, ena izmed njih je tudi dežurstvo.  

Mednarodni delovno pravni akti ne opredeljujejo pojma dežurstva. Zasledimo pa ga v sodnih 

odločbah C– 303/98 (2000) in C–151/02 (2003) Sodišča EU, kjer so navedene tudi različne 

organizacijske oblike izvajanja dežurstva, kot so pripravljenost na delu, čakanje na klic in 

»stand-by« dežurstvo. Pri odločitvi Sodišča EU glede vključevanja dežurstva v delovni čas je 

odločilno dejstvo, da je zdravnik prisoten na delovnem mestu v času dežurstva in da ne more 

sam izbirati lokacije, kjer bo dežurstvo izvajal (Watson 2009, 312). Pojem dežurstva je uvajal 

tudi 2. a člen Predloga Direktive 2003/88/ES, kar je podrobneje razloženo v podpodpoglavju 

3.4.3 z naslovom Predlog spremembe Direktive 2003/88/ES. 

ZDR dežurstva ne obravnava. Delodajalci so v praksi iznašli kar nekaj načinov, s katerimi so 

se izognili omejitvi delovnega časa, med najbolj pogostimi načini pa je bilo dežurstvo 
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oziroma stalna pripravljenost delavca na njegovem delovnem mestu, ko se je kot nadurno delo 

štel samo čas dejanskega opravljanja dela, čas pripravljenosti pa se ni štel v delovni čas 

(Štrovs 2008, 289). Do sprejetja ZZdrS, ki je pričel veljati s 25. 6. 2008, je ZZDej v 1. in 2. 

odstavku 53. člena opredeljeval dežurstvo kot posebno oblika dela, sestavljeno iz ur 

prisotnosti na delovnem mestu – neefektivne ure in ur opravljanja storitev – efektivne ure, pri 

čemer so se vse ure v dežurstvu s stališča pravice do odmorov in počitkov štele v delovni čas. 

S sprejemom novele ZZdrS je bila navedena opredelitev črtana. 

Opredelitev dežurstva najdemo v 42. členu ZZdrS kot posebno obliko dela, s katero se 

zagotavlja NZV, in v 34. členu KPDZSV kot posebni delovni pogoj delovnega mesta, ko 

mora biti delavec prisoten v zavodu, da lahko opravlja nujne storitve. Vsebinsko enako kot 

KPDZSV opredeljuje dežurstvo tudi 69. člen KPZdrZ, le da se pojem delavca nadomesti z 

zdravnikom, nujne storitve pa z nujnimi zdravniškimi storitvami.  

32. člen KPDZSV še določa, da se v zavodih, kjer je treba zagotavljati NZV, zagotovi z 

razporeditvijo letnega delovnega časa, z delom v izmenah, delom v dežurstvu in stalni 

pripravljenosti. Delodajalec s splošnim aktom določi obveznost opravljanja dežurne službe 

oziroma stalne pripravljenosti in kdaj se šteje to delo kot delo, opravljeno prek polnega 

delovnega časa. Določeno je tudi, da v primeru, ko obseg dejansko opravljenega dela med 

dežurstvom preseže polovico časa delavčeve obvezne prisotnosti, ta ne sme nadaljevati z 

rednim delom in mu mora biti zagotovljen dnevni počitek. Zato je treba v zdravniških strokah 

oziroma v ožjih dejavnostih, kot sta na primer splošno ambulantna in zobozdravstvena 

dejavnost, kjer obseg dejansko opravljenega dela praviloma presega polovico časa trajanja 

dežurstva, iz strokovnih in drugih humanih razlogov NZV zagotoviti na drug način 

(KPDZSV, 34. člen). 

Dežurstvo predstavlja izjemo z vidika omejitve delovnega časa, saj 52. c člen ZZDej in 41. d 

člen ZZdrS določata, da lahko zaradi zagotavljanja dežurstva delovni čas zdravstvenega 

delavca traja nepretrgoma največ 32 ur, od tega lahko traja delo v okviru polnega delovnega 

časa največ 10 ur v enem delovnem dnevu, v dveh zaporednih delovnih dneh pa največ 16 ur. 

Določila obeh specialnih zakonov v zdravstveni dejavnosti torej dopuščajo, da zdravstveni 

delavci zaradi dežurstva delajo znatno večji obseg dela, kot ga dopušča splošna delovno-

pravna zakonodaja. ZZDej pa dopušča tudi možnost nepretrganega delovnega časa, ki traja 

več kot 16 ur, če zdravstveni delavec poda pisno soglasje, iz katerega pa mora biti razvidno 

trajanje nepretrganega dela, s katerim soglaša tudi zdravstveni delavec, ter rok veljavnosti 

soglasja. 

Vse ure dežurstva se v skladu s sodno odločbo C– 303/98 Sodišča EU s stališča pravice do 

odmorov in počitkov štejejo v delovni čas (ZZdrS, 42. člen). Za vse ure dežurstva, ki 

presegajo polni delovni čas, pripada zdravniku dodatek za nadurno delo, ki na temelju 45. 

člena KPJS znaša 30 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. Plačilo za dežurstvo 

se všteva v osnovo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  
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Končar (2009, 135) pravi, da strokovnjaki s področja delovnega prava in še posebej s 

področja organiziranja delovnega časa menijo, da je dežurstvo pojem, ki ga je primerno 

uporabljati z vidika organizacije dela, ne pa v zvezi z delovnim časom kot delovnopravno 

kategorijo. Dejansko je bilo dežurstvo po ukinitvi efektivnega in neefektivnega dela z vidika 

delavnopravnih institutov nadurno delo, v primeru, da je zdravnik opravljal redni fond ur z 

delom v ambulanti. 

Šele sprejem Pravilnika NZV je podrobno določil oblike organiziranja NZV, časovna 

obdobja, predvsem pa merila in ob izpolnjevanju določenih meril nekoliko drugačno plačilo 

za opravljanje dežurstva.  

Pravilnik NZV določa, da se NZV in NNMP zagotavljata v obliki polnega delovnega časa 

(eno- ali večizmensko delo, neenakomerno razporejeni delovni čas), dežurstva, stalne 

pripravljenosti, nadurnega dela, dopolnilnega dela ali njihovimi kombinacijami. Zelo 

natančno tudi postavlja merila, kdaj je dolžan izvajalec NZV uvajati posamezno obliko dela. 

Izvajalec NZV je dolžan enkrat letno analizirati obremenjenost zdravstvenih delavcev v 

rednem delovnem času in v času izvajanja NZV in na temelju analize uvesti izmensko delo, 

dežurstvo ali stalno pripravljenost. 

V primeru, da obremenjenost znaša več kot 60 % običajne delovne obremenitve, se organizira 

izmensko delo, kar pomeni, da se NZV izvaja v okviru rednega delovnega časa z dvo- ali 

triizmenskim delom. Zanimivo pa je, da je na temelju 34. člena KPDZSV delodajalec dolžan 

zagotoviti zdravstvenemu delavcu dnevni počitek, se pravi, da ne sme nadaljevati z rednim 

delom, če obremenjenost v času NNMP presega 50 % običajne delovne obveznosti, kar bi se 

glede na Pravilnik NZV štelo za dežurstvo.  

Dežurstvo se namreč v skladu s 6. členom Pravilnika NZV organizira v primeru, da znaša 

obremenitev delavca od 25 % do 60 % običajne delovne obveznosti. Prav tako določa, da se 

dežurstvo praviloma zagotavlja z vključevanjem zdravnikov, ki so vključeni v podiplomsko 

strokovno usposabljanje, ki je potrebno za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja in 

veščin na enem od področij medicine ali dentalne medicine (v nadaljevanju specializantov, 

Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij, Uradni list RS, št. 22/2009, 42/2009 - 

popr., 22/2010). Za specializante že Direktiva 2003/88/ES v 5. odstavku 17. člena dopušča 

večji obseg nadurnega dela kot za ostale zdravnike, saj dopušča povprečje 58 ur na teden v 

prehodnem obdobju v prvih treh letih, povprečje 56 ur na teden v naslednjih dveh letih, v 

preostalem obdobju pa povprečje 52 ur na teden. Izvajalci NZV so dolžni uskladiti interne 

akte s Pravilnikom NZV in ZSPJS tako, da določijo delovna mesta, na katerih se izvaja 

dežurstvo. Za takšno dežurstvo pa ZSPJS določa, da javnemu uslužbencu pripada plačilo v 

višini vrednosti plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se 

opravlja dežurstvo. To pomeni, da se dežurstvo opravlja na delovnih mestih brez napredovanj, 

vrednost plačnega razreda pa je tudi osnova za obračun dodatkov, ki mu v času dežurstva 
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pripadajo v skladu z ZSPJS in KPJS. Ti dodatki se v času dežurstva izplačujejo v 50 % višini, 

določeni v KPJS. 

Pravilnik NZV torej na temelju meril drugače določa organiziranje NZV. Sprememba se 

nanaša na natančnejšo opredelitev dežurstva in določitev dežurnih delovnih mest, predvsem 

pa v povezavi z ZSPJS drugače, praviloma nižje vrednoti dežurstvo. 

4.10 Stalna pripravljenost 

Pečarič (2010, 159) ugotavlja, da je v Evropi stalna pripravljenost različno regulirana, saj 

imajo nekatere države takšno obliko dela urejeno na zakonski ravni (Slovenija, Slovaška, 

Nizozemska, Poljska, Švedska, Finska, Francija, Estonija, Danska, Češka, Italija in Latvija), 

nekatere na ravni smernic ali kolektivnih pogodb (Velika Britanija, Španija, Malta), Nemčija 

priznava stalno pripravljenost na temelju sodne prakse, nekatere države, kot so Grčija, Ciper, 

Portugalska, Romunija, Norveška, Irska in Litva, pa takšne ureditve sploh ne urejajo. Iz sodb 

Sodišča EU je razvidno, da se NZV lahko izvaja tudi v obliki stalne pripravljenosti, v 

mednarodnih pravnih aktih pa ni posebej opredeljena.  

ZZDej v 53. členu in ZZdrS v 42. a členu opredeljujeta stalno pripravljenost kot dosegljivost 

izven delovnega mesta po telefonu ali s pomočjo drugih sredstev, z namenom, da je 

zagotovljena možnost svetovanja, v primeru potrebe pa prihod na delovno mesto. Vsebinsko 

zelo podobno opredeljuje stalno pripravljenost tudi KPDZSV (34. člen), in sicer kot posebni 

delovni pogoj delovnega mesta, ko mora biti delavec ves čas dosegljiv zaradi opravljanja 

nujnih storitev. Specialna zakona določata tudi najdaljši sprejemljivi čas prihoda na delovno 

mesto, ki ga določi delodajalec. Plačilo za ure pripravljenosti so urejene s kolektivno pogodbo 

in se ne štejejo v delovni čas.  

ZZdrS pa ureja tudi trajanje in razporejanje stalne pripravljenosti, ki ga je v skladu z 42. a 

členom treba urediti s soglasjem zdravnika. Zdravnika, ki takšnega soglasja ne da, delodajalec 

ne sme diskriminirati. S sporazumom med predstavnikom zdravniškega sindikata in 

delodajalcem se lahko določi, kdaj se lahko zdravnike zaradi zagotavljanja NNMP razporedi v 

pripravljenost z enostranskim aktom delodajalca. Če so zdravniki razporejeni v pripravljenost 

na temelju enostranskega akta iz prejšnjega odstavka, so lahko razporejeni največ osemkrat 

mesečno v povprečju šestih mesecev, pri čemer ena stalna pripravljenost ne sme trajati več 

kot 16 ur od ponedeljka do petka oziroma ne več kot 24 ur ob sobotah, nedeljah in praznikih. 

Ob sobotah, nedeljah in praznikih je zdravnik lahko razporejen v stalno pripravljenost le 

trikrat mesečno v povprečju treh mesecev. Če se pripravljenost kot svetovanje zagotavlja po 

telekomunikacijskih sredstvih, je treba takšno pripravljenost urediti z dogovorom med 

delodajalcem in zdravnikom (ZZdrS, 42 a. člen). Pečarič (2010, 161) je mnenja, da je 

smiselnost uvedbe stalne pripravljenosti tam, kjer se varujejo najpomembnejše vrednote 

družbe, tam, kjer posledic ni lahko popraviti in kjer se nevarnost lahko predvidi. 
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4.11 Sklepanje podjemnih pogodb in pogodb civilnega prava  

V zdravstveni dejavnosti je kljub temu, da že delovnopravna zakonodaja dopušča precej višji 

obseg nadurnega dela, bilo s sprejetjem ZZdrS-A dopuščeno tudi sklepanje podjemnih 

pogodb tako z delavci kot s pravnimi ali fizičnimi osebami, če je bilo to potrebno za 

nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti. ZUJF je leta 2012 nekoliko dopolnjeno določilo 

glede sklepanja podjmenih pogodb prenesel v 53. c člen ZZDej. 

Gre za določilo, ki nekoliko odstopa od splošnega zakona, saj 11. člen ZDR določa, da se delo 

ne sme opravljati na temelju podjemnih pogodb, če obstajajo elementi delovnega razmerja 

oziroma če gre po 4. členu ZDR za organiziran delovni proces delodajalca in v njem osebno 

in nepretrgano opravlja delo določena fizična oseba po navodilih in pod nadzorom 

delodajalca. Nedvomno gre pri sklepanju podjemnih pogodb za elemente delovnega razmerja, 

saj podjemniki izvajajo delo po navodilih in pod nadzorom naročnika dela, se pravi 

zdravstvenega zavoda. Tudi Belopavlovič (2010, 22) je mnenja, da  Uredba o podjemnih 

pogodbah odstopa od splošnih pravil delovnega prava, ki ne dopuščajo sklepanja civilnih 

pogodb, če obstajajo elementi delovnega razmerja, ki jih določa ZDR, in zaključi, da je po 

njenem mnenju sklepanje podjemne pogodbe z vidika delovnopravne zakonodaje zelo sporno. 

Podjemno pogodbo je bilo od leta 2008, v skladu s 65. členom ZZdrS in Obligacijskim 

zakonikom (Uradni list RS, št. od 83/2001 do 40/2007), možno skleniti z zdravnikom, 

zaposlenim pri delodajalcu ali drugi pravni ali fizični osebi, ne glede na to, za kakšen delovni 

čas je bil zaposlen. Taksativno so bili določeni primeri, ko je bilo delodajalcu omogočeno 

skleniti pogodbo, in sicer če za izvajanje zdravstvene dejavnosti ni bilo možno skleniti 

pogodbe o zaposlitvi zaradi občasne narave teh storitev ali njihovega manjšega obsega, če je 

primanjkovalo ustrezno usposobljenih zdravnikov, če so se izvajale zdravstvene storitve izven 

rednega programa dela ali če zdravnik izvaja druge zdravstvene storitve, ki niso zajete v 

okviru del in nalog, ki so določene s pogodbo o zaposlitvi. 

Sklepanje podjemnih pogodb je bilo omejeno na največ tretjino polnega delovnega časa 

zdravnika, spoštovati je bilo treba zakonsko določene odmore in počitek. Zdravnik je lahko 

pridobil od delodajalca pisno soglasje, če je izpolnjeval v 2. členu Uredbe o podjemnih 

pogodbah predpisane pogoje. V zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo podjemne pogodbe je 

bil zdravnik dolžan opraviti celoten obseg dela oziroma zdravstvenih storitev v skladu s 

pogodbo o zaposlitvi, delovnim načrtom ali drugim splošnim aktom zdravstvenega zavoda, 

izpolnjevati je moral svoje redne delovne obveznosti glede prisotnosti na delu in izpolniti 

svojo delovno obveznost glede vključevanja v zagotavljanje nujne zdravniške pomoči v obliki 

dežurstva in pripravljenosti ali kombinacije teh oblik dela. Zdravnik je bil torej dolžan 

izpolniti delovno obveznost glede zagotavljanja nujne medicinske pomoči, ki se praviloma 

izvaja v obliki nadurnega dela, šele nato je lahko dobil soglasje za opravljanje dela po 

podjemni pogodbi v maksimalnem obsegu tretjine polnega delovnega časa.  
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Z vidika spremljanja delovnega časa in spoštovanja omejitev glede dnevnega in tedenskega 

počitka je sklepanje podjemnih pogodb pomenilo omejitev informacij glede delovnega časa za 

delodajalca. V skladu z ZDR pa je prav delodajalec odgovoren, da delavcu zagotovi zakonsko 

določen počitek, prav tako pa je dolžan voditi evidenco vseh opravljanih ur.  

Pri zdravnikih, zaposlenih pri delodajalcu, evidenca opravljenih nadur in ur na temelju 

podjemne pogodbe ni predstavljala večjega problema. Pri zdravnikih, ki so delo opravljali 

preko podjemnih pogodb pri drugih zdravstvenih zavodih ali drugih pravnih ali fizičnih 

osebah, pa delodajalec ni imel nobenega pravnega temelja, da bi od zdravnika zahteval 

poročilo o dejansko opravljanih urah.  

Sicer so bili v skladu s 5. členom Uredbe o podjemnih pogodbah zdravstveni zavodi dolžni 

voditi evidenco o sklenjenih podjemnih pogodbah in o pisnih soglasjih, ki jih je zdravstveni 

zavod dal zdravstvenim delavcem in te podatke pošiljati Ministrstvu za zdravje. Vendar pa 

podatka o dejanskem obsegu nadurnega dela, ki ga je opravil na temelju pogodbe o zaposlitvi 

in podjemne pogodbe, za zdravnika ni bilo možno voditi. To je omogočil šele ZUJF, ki je 

stopil v veljavo 31. 5. 2012, s tem pa je prenehala veljati določba 65. člena ZZdrS, določila 

glede podjemnih pogodb pa so se prenesla v ZZDej tako, da so bili dodani novi členi od 53. b 

do 53. č.  

53. b člen ZZDej še vedno omogoča, da zdravstveni delavec, ki je v delovnem razmerju v 

javnem zdravstvenem zavodu opravlja zdravstvene storitve pri drugem javnem zdravstvenem 

zavodu oziroma pri drugi pravni ali fizični osebi, in sicer na temelju pisnega soglasja. Izdaja 

soglasja pa je z ZUJF nekoliko drugače določena. Mogoče ga je izdati le ob izpolnjevanju 

določenih pogojev, ki jih je dolžan delodajalec potrditi. V zvezi z delovnim časom so 

pomembni predvsem trije pogoji: da javni zdravstveni zavod sam nima potrebe po dodatnem, 

dopolnilnem delu oziroma delu, ki presega obveznost iz polnega delovnega časa 

zdravstvenega delavca, da zdravstveni delavec ne odklanja nadurnega dela, pripravljenosti in 

morebitnih drugih oblik dela pri delodajalcu in da zdravstvenemu delavcu zaradi podjemnega 

dela nista onemogočena dnevni in tedenski počitek ter letni dopust (ZUJF, 53. b člen). 

Na novo je določena tudi vsebina soglasja, ki vsebuje med drugim tudi podatke o obsegu 

največje še dopustne dnevne in tedenske obremenjenosti zdravstvenega delavca z delom pri 

drugem javnem zdravstvenem zavodu oziroma pri drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja 

zdravstveno dejavnost, upoštevajoč določbe o minimalnem trajanju dnevnega in tedenskega 

počitka ter letnega dopusta. Na temelju te določbe mora vsak delodajalec za zdravstvene 

delavce, ki želijo opravljati storitve zdravnika pri drugem zdravstvenem zavodu, natančno 

izračunati obseg njegovega rednega dela, nadurnega dela, dežurstev in stalne pripravljenosti 

na letni ravni in določiti še dopusten obseg dela na dnevni in tedenski ravni tako, da je 

zagotovljeno spoštovanje dnevnega in tedenskega počitka. 
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Prav tako je na novo določena obvezna vsebina podjemne pogodbe, ki med drugim določa, da  

mora vsaka podjemna pogodba vsebovati tudi oceno ur, ki jih bo zdravnik lahko opravil. Ta 

podatek pridobi delodajalec iz soglasja, ki ga je zdravnik dolžan priložiti pred podpisom 

podjemne pogodbe, in pomeni omejitev števila ur, ki jih zdravnik še lahko opravi, da je 

spoštovan dnevni in tedenski počitek. 

Za namen spremljanja in izvajanja nadzora nad izdanimi soglasji in sklenjenimi podjemnimi 

pogodbami je v 53. č členu ZZDej določeno, da vodi javni zdravstveni zavod evidenco 

izdanih soglasij in sklenjenih podjemnih pogodb in tudi podatke o dejanskem številu ur, ki jih 

je zdravstveni delavec opravil na temelju podjemne pogodbe. Javni zdravstveni zavodi so 

dolžni poročati svetu javnega zdravstvenega zavoda in ministru, pristojnemu za zdravje, 

podatke o izdanih soglasjih in o sklenjenih podjemnih pogodbah v preteklem letu, in sicer do 

28. februarja ob pripravi letnih poročil.  

S tem je sistem kontrole nad številom ur, opravljenih po podjemnih pogodbah, in 

spoštovanjem dnevnega in tedenskega počitka v primerjavi z ureditvijo pred ZUJF, nekoliko 

boljše vzpostavljen, saj je dolžnost delodajalca izračunati število še dopustnih ur, ki jih lahko 

opravi zdravstveni delavec po podjemni pogodbi. V obsegu tega števila je možno tudi skleniti 

podjemno pogodbo pri drugem delodajalcu, kar pomeni, da ima delodajalec informacijo o 

tem, kolikšen je največji dopusten obseg dela, ki ga zdravstveni delavec lahko opravi. Vendar 

pa še vedno ni vzpostavljenega sistema nadzora, s katerim bi se ugotavljal dejanski obseg 

dela, ki je bil opravljen po podjemnih pogodbah, saj obseg opravljenega dela praviloma ni 

konstanten, problem pa lahko nastane, ko se pri delodajalcu pojavi potreba po večjem obsegu 

nadurnega dela. Glede na izdano soglasje delodajalec zdravstvenega delavca ne more 

obremeniti z dodatnim delom. V tem primeru bi bilo treba soglasje preklicati, druga možnost 

pa je, da se vzpostavi pravni temelj, na osnovi katerega bi bili zdravstveni delavci dolžni 

mesečno sporočati dejansko opravljene ure po podjemni pogodbi. S tem bi delodajalec 

pridobil vse informacije, ki jih za spoštovanje dnevnega in tedenskega počitka tudi potrebuje. 

Treba pa je še poudariti, da je postopek samega pridobivanja soglasij zelo zapleten in 

predstavlja ogromno administrativnega dela, predvsem pa je pristojnost izdaje soglasij  

podeljena ustanoviteljem zdravstvenih zavodov, kar pomeni, da soglasja izdaja tako 

Ministrstvo za zdravje kot lokalna skupnost, nato pa je potreben še sklep sveta zavoda. 

Ogromno administracije s premajhnim učinkom, ki bi zagotavljal spoštovanje delovnega časa. 

4.12 Sodna praksa v RS 

Sodne prakse v RS, ki bi se nanašala na urejanje delovnega časa, skorajda ni. Delovni spori se 

nanašajo praviloma na plačilo, odreditev ter trajanje nadurnega dela (MPJU 2012). Zaradi 

narave dela, ki je povezana z opravljanjem dežurne službe, so zanimive sodbe Vrhovnega 

sodišča s področij vojske in policije, ki se nanašajo na plačilo v času dežurstva, za dejavnost 
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zdravstva in poklicne skupine zdravnikov pa je najpomembnejša odločba US (v nadaljevanju 

Odločba US, Uradni list RS, št. 62-2857/2004). 

Zaradi posebne ureditve na področju delovnega časa zdravnikov je bil na pobudo sindikata 

Fides – sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (v nadaljevanju Fides) sprožen 

postopek za oceno ustavnosti (Odločba US). Gre za sodbo iz leta 2004, ko je ZZdrS 

opredeljeval dežurstvo kot posebno obliko dela, razdeljeno na efektivno in neefektivno 

dežurstvo, ki je bilo tudi različno plačano. V nadaljevanju bodo analizirane le zahteve po 

oceni ustavnosti, ki se nanašajo na delovni čas zdravnikov.  

Fides je izpodbijal drugi in tretji odstavek 41. a člena ZZdrS, ki določata, da se delovni dan 

zdravnikov praviloma ne pričenja pred 8. uro zjutraj in da mora v izvenhospitalni dejavnosti, 

najmanj petina delovnega časa potekati po 16. uri. Po mnenju Fidesa naj bi šlo za 

diskriminacijo zdravnikov na osnovi poklica, ki je prepovedana s 14. členom Ustave, in hkrati 

za poseg v načelo enakosti pred zakonom. Določba drugega odstavka 41. a člena ZZdrS pa 

naj bi bila tudi v neskladju z 49. členom Ustave RS, ker zdravnikom neutemeljeno omejuje 

svobodo dela pred 8. uro zjutraj. 

US je ugotovilo, da je zakonodajalec za ureditev delovnega časa zdravnikov v drugem in 

tretjem odstavku 41. a člena ZZdrS imel razumne razloge. Specifično ureditev delovnega časa 

narekuje javna korist, ki je v varstvu pravic bolnikov. Delovni čas je prilagojen uporabnikom 

zdravstvenih storitev, da bi se zagotovila  čim širša dostopnost do storitev zdravniške službe. 

US je zato ocenilo, da iz navedenih razlogov ni mogoče očitati samovoljnosti in neskladja z 

drugim odstavkom 14. člena Ustave RS. 

Fides je izpodbijal tudi 42. člen ZZdrS o dežurni zdravniški službi, ker je menil, da je 

dežurstvo kot posebna oblika prisotnosti na delovnem mestu nepotrebno, saj je neprekinjeno 

zdravstveno varstvo mogoče doseči že z instrumenti, ki jih pozna ZDR kot splošni predpis 

(npr. delo v izmenah in nadurno delo). Nasprotoval je tudi različnemu plačilu za efektivne in 

neefektivne ure, saj je opravljanje dela v dežurstvu vrednoteno slabše kot nadurno delo, in 

definiciji efektivnega delovnega časa, ki naj bi bila diskriminatorna za poklic zdravnika ter v 

nasprotju z načelom enakosti pred zakonom. Očitki Fidesa so se nanašali tudi na neskladje z 

Direktivo 93/104/ES, v skladu s katero bi bilo treba vse ure dežurstva šteti v delovni čas. 

Očitek glede kršitve načela enakosti pred zakonom zaradi opredelitve dežurstva kot posebne 

oblike dela, je US opredelilo kot neutemeljen, saj dežurstvo po ZZdrS pomeni posebno obliko 

dela, pri kateri se že v naprej predvideva, da delavec med dežurstvom praviloma ne bo ves čas 

dejansko delal. US meni, da kombinacija dejanskega dela in čakanja na delo, ki je lastnost 

dežurstva po ZZdrS, ni tudi bistvena lastnost izmenskega dela in da ni mogoče enačiti 

nadurnega dela z dežurstvom, saj je pri nadurnem delu v vsakem konkretnem primeru treba 

ugotoviti, ali dejansko pomeni tudi nadurno delo. Sodišče je menilo, da gre za različno 

vrednotenje ur v dežurstvu glede na to, ali gre za ure opravljanja storitev ali pa zgolj za 
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prisotnost na delovnem mestu in čakanje na delo. Razlika je namreč z vidikov intenzitete dela 

ter obremenitve delavcev tako očitna, da jo je, upoštevaje vnaprejšnjo predvidljivost takšnih 

obdobij dela v dežurstvu, mogoče šteti za razumen razlog za razlikovanje. 

Zaradi nižjega plačila dežurstva v vojski, ki je bilo opredeljeno kot posebna oblika dela in 

zato tudi plačano v višini 60 % nadomestila osnovne plače, je bilo vloženih vsaj šest 

individualnih tožbenih zahtevkov, ki so se zaključili na Vrhovnem sodišču (MPJU 2012). 

Zadnja sodna odločba pod opravilno številko Sodba VIII Ips 209/2008 z dne 9. 2. 2010 (IUS-

INFO 2010) se je enako kot predhodne sodbe glasila, da je dežurstvo posebna oblika dela, 

vezana na naravo in organizacijo dela v vojski, ki utemeljuje tudi različno plačilo glede na 

redno delo. V Sodbi VIII Ips 209/2008 se je sodišče sklicevalo tudi na Odločbo Ustavnega 

sodišča v primeru Fides. 

Podobna pa je tudi Sodba VIII Ips 254/2007 (IUS-INFO 2009) v zvezi s pripravljenostjo za 

delo na delovnem mestu v policiji, v kateri Vrhovno sodišče prav tako zagovarja stališče, da 

tožbeni zahtevek, ki se glasi na plačilo dodatkov za delo ob nedeljah, praznikih, v nočnem 

času in v izmenah za čas dežurstva v obliki pripravljenosti za delo na delovnem mestu, ni 

utemeljen, saj gre v navedenih oblikah dela za posebno obliko dela, ki ni primerljiva z rednim 

delom, zato tožeča stranka efektivnega dela tudi ni opravljala. 

V zvezi z izplačevanjem dodatka za izmensko delo in dodatka za delo v deljenem delovnem 

časa v času dežurstva v vojski pa je bil sprožen tudi kolektivni spor, ki se je zaključil s Sodbo 

VIII Ips št. 15/2008 (IUS-INFO 2009), v kateri je Vrhovno sodišče ugotovilo, da dežurstvo, ki 

se je izvajalo v vojski, nima narave izmenskega dela, prav tako ne dela v deljenem delovnem 

času, zato tudi navedena dodatka ne pripadata.  

Fides je v postopku za oceno ustavnosti tudi opozarjal, da je skladno z določbo prvega 

odstavka 11. člena ZZdrS nadurno delo zdravnikov dopuščeno v večjem obsegu kot to velja 

za druge poklice, kar naj bi pomenilo neutemeljeno diskriminacijo zdravnikov. To naj bi bilo 

tudi v neskladju z Direktivo 93/104/ES in z drugim odstavkom 153. člena Ustave RS. Še 

posebej sporen naj bi bil drugi odstavek 11. člena ZZdrS o nadurnem delu specializantov in 

sekundarijev, saj bi specializant, ki bi bil na specializaciji v času pomanjkanja zdravnikov, 

moral opravljati specializacijo skupno več ur kot specializant, ki bi delal v času, ko ni deficita, 

kar pomeni diskriminacijo teh zdravnikov na osnovi izobrazbe, ki naj bi bila prepovedana s 

prvim odstavkom 14. člena Ustave RS (načelo enakosti pred zakonom).  

US je glede dopustnega obsega nadurnega dela zdravnikov v prehodnem obdobju iz prvega 

odstavka 11. člena ZZdrS ugotovilo, da bi lahko v primeru morebitne ugotovitve neustavnosti 

te določbe US takšno določbo razveljavilo le z odložnim rokom. Takojšnja razveljavitev bi 

lahko povzročila hude motnje v zagotavljanju zdravstvenih storitev in onemogočila nemoten 

dostop prebivalcev do storitev zdravniške službe, zlasti do storitev nujne zdravniške pomoči. 

Glede na to bi moralo US dati zakonodajalcu ustrezen čas, da bi poiskal drugačno rešitev, ki 
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ne bi smel biti krajši od enega leta, ker pomeni, da bi začetek učinkovanja morebitne 

razveljavitve izpodbijane določbe sovpadel z obdobjem, ko bi izpodbijana določba že tudi 

sicer prenehala veljati, zato je US pobudo v tem delu zavrglo. 

Za zmotno je US ocenilo tudi prepričanje Fidesa, da je ena izmed posebnosti opravljanja dela 

v dežurstvu tudi ta, da se v delovni čas zdravnikov, razen s stališča pravice do odmorov in 

počitkov, štejejo samo ure dejanskega opravljanja dela, ne pa tudi ure čakanja na delo. Drugi 

odstavek 42. člena ZZdrS namreč določa, da se s stališča pravice do odmorov in počitka vse 

ure v dežurstvu štejejo v delovni čas zdravnikov. Prav tako že iz zakonodajnega gradiva 

izhaja, da se čas dežurstva v celoti všteva v delovni čas, ne glede na to, ali je zdravnik 

opravljal storitve ali pa je le čakal na delo.  

US je torej v postopku ustavnosti odločilo, da zakonska ureditev delovnega časa ni v 

neskladju z Ustavo RS in Direktivo 93/104/EC, vendar pa ob tem velja poudariti, da je bila 

ureditev dežurstva v obliki efektivnih in neefektivnih ur z ZZdrS štiri leta po ustavni presoji 

ukinjena in da je do sprejetja Pravilnika NZV zakonodaja obravnavala dežurstvo kot redno 

delo oziroma kot nadurno delo, v skladu s Sodbo št. C– 303/98 v primeru nemške bolnišnice v 

Kielu proti zdravniku Norbertu Jaegeru in v skladu s tem, kar je Fides trdil že v pobudi za 

presojo ustavnosti. Sprejem Pravilnika NZV je dežurstvo določil kot obliko izvajanja NZV, v 

primeru, ko je obremenjenost zdravstvenih delavcev od 25 % do 60 %, čemur sledi tudi 

praviloma nižje plačilo za delo (brez napredovanj in polovični dodatki za delo).  

4.13 Sklepne ugotovitve poglavja 

Določila mednarodnih pravnih aktov predstavljajo minimalni standard, ki so jih dolžne države 

članice prenašati v svoj pravni red in ki so lahko v nacionalni zakonodaji določeni tudi 

ugodneje za delavca. Pri podrobni proučitvi nacionalnih pravnih aktov, ki urejajo delovni čas, 

ugotovimo, da je nacionalna zakonodaja v glavnem usklajena z načeli mednarodnih pravnih 

aktov in pravilno povzema vsa pomembna določila v svoj pravni red, je pa pri nekaterih 

institutih možno ugotoviti določena odstopanja. 

Odstopanje od mednarodnih pravnih aktov, ki so v prid delavcu, ugotovimo že v primeru 

ureditve delovnega časa. Iz definicije delovnega časa Direktive 2003/88/ES izhaja, da je 

delovni čas obdobje, ko delavec dela oziroma opravlja svoje naloge in dolžnosti, ZDR pa 

delovni čas razširja še na čas 30 minutnega odmora in čas upravičenih odsotnosti z dela. To 

pomeni, da je že v splošnem zakonu delovni čas ločen na efektivni čas, ko delavec dela, in 

neefektivni čas, čas odmora, ko delavec počiva. Čas odmora je urejen ugodneje za delavca 

tudi zato, ker ga ZDR v sorazmernem deležu priznava že za delovni čas, ki traja najmanj štiri 

ure na dan, za razliko od Direktive 2003/88/ES, ki ga priznava za delovni čas, daljši od šestih 

ur. 
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Tudi glede dnevnega počitka je nacionalna zakonodaja za delavca ugodnejša, saj zagotavlja 

12-urni dnevni počitek, se pravi 1 uro daljši počitek od določila Direktive 2003/88/ES v 

primeru enakomernega delovnega časa. 11-urni počitek je določen le v primeru 

neenakomernega delovnega časa, ki ga nacionalna zakonodaja za razliko od mednarodne tudi 

določa. KPDZSV pa določa še dodatni počitek tako, da mora imeti zdravstveni delavec 

najmanj enkrat na mesec počitek v soboto in nedeljo skupaj. Pri tem institutu so opazna tudi 

odstopanja. Iz Konvencije MOD št. 14 namreč ni dobesedno prenesena določba, da mora 

tedenski počitek sovpadati z dnevi, ki so že po tradiciji in običajih države prosti dnevi, saj 

izrecno ne določa nedelje kot dneva tedenskega počitka, kot je to običaj v RS. Je pa res, da je 

za delo v nedeljo v skladu s KPJS predviden dodatek za delo v posebnih pogojih dela, iz česar 

je možno sklepati, da zakonodaja posredno opredeljuje nedeljsko delo kot delo v posebnih 

pogojih dela. Odstopanja pa najdemo tudi od Sodbe C-151/02 (2003) Sodišča EU, ki pravi, da 

je treba nadomestni počitek zagotoviti takoj za obdobjem, v katerem je bil izpuščen, ZZDej in 

ZZdrS pa določata povprečno časovno obdobje za dnevni počitek v obsegu 2 mesecev. ZDR 

ne določa povprečnega časovnega obdobja, kar pomeni, da je dnevni počitek treba zagotoviti 

takoj, prav tako KPDZSV določa takojšnji dnevni počitek vendar le v primeru, ko obseg 

dejansko opravljenega dela med dežurstvom preseže polovico časa delavčeve obvezne 

prisotnosti.  

Z novelo ZDR je bil leta 2007 podan pravni temelj, ki omogoča usklajevanje družinskega in 

poklicnega življenja v primerih, ko to dopušča delovni proces, kar v Direktivi 2003/88/ES ni 

določeno, pač pa je to določeno v predlogu Direktive 2003/88/ES, iz česar lahko sklepamo, da 

je ZDR upošteval določbe še nesprejete direktive. 

ZDR je usklajen tudi z mednarodno zakonodajo glede nočnega dela, ki določa obveznost, da 

države zagotovijo nočnim delavcem določene ugodnosti zaradi nočnega dela. ZDR z določbo 

o nočnem delu opredeljuje 8 ur nočnega dela za razliko od konvencij o nočnem času in 

direktive, ki kot minimalno trajanje nočnega dela določajo 7 ur. Z novelo ZDR je na novo 

določena obveznost delodajalca, da v primeru zahteve inšpekcije za delo posreduje ustrezno 

razčlenjene podatke o nočnih delavcih, s čimer je bila sprejeta tudi določba 11. člena 

Direktive 2003/88/ES. 

V primerjavi z Direktivo 2003/88/ES, ki v 17. členu določa izjeme, ZDR ni povzel vseh 

izjem, pač pa le nekatere izjeme in ni izkoristil vseh možnosti, ki jih direktiva omogoča. 

Glede na vsebino te naloge so za nas pomembne predvsem izjeme, ki se nanašajo na 

zdravstveno dejavnost.  

Direktiva 2003/88/ES dopušča odstopanja od dnevnega in tedenskega počitka ter od odmorov 

tudi za zdravstveno dejavnost v primerih, da se delavcem zagotovi enakovreden nadomestni 

počitek in ustrezno varstvo. To je v nacionalnih pravnih aktih tudi upoštevano z opredelitvijo 

povprečnih časovnih obdobij, znotraj katerih je treba zagotoviti ustrezen počitek. Vendar pa je 

Sodišče EU leta 2004 s Sodbo C–151/02 odločilo, da je počitek treba zagotoviti takoj za 
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obdobjem, v katerem je bil izpuščen, iz česar je moč zaključiti, da v primerih počitka ni 

mogoče določiti povprečnih časovnih oobdobij, kot to določa Direktiva 2003/88/ES. 

Na področju zdravstvene dejavnosti so v nacionalnih pravnih aktih dopuščene izjeme tudi pri 

nadurnem delu, tako da je lahko zdravstvenim delavcem brez soglasja odrejeno približno 350 

ur/leto nadurnega dela, s soglasjem pa do 32 ur/teden, pri čemer je sicer treba upoštevati tudi 

bolniške odsotnosti in letni dopust. 

Poleg višjega obsega nadur je zdravstvenim delavcem z ZZDej omogočeno tudi delo po 

podjemnih pogodbah, kljub temu da takšno delo vsebuje elemente delovnega razmerja, česar 

ZDR v 11. členu ne omogoča. Je pa s sprejemom ZUJF to področje precej bolj urejeno glede 

samega sistema nadzora delovnega časa, ki do uveljavitve ZUJF ni bil najbolje urejen. Sicer 

se tukaj postavlja vprašanje, zakaj je sploh potrebno delo po podjemni pogodbi, glede na to, 

da delovnopravna zakonodaja v RS dopušča relativno prožno organizacijo delovnega časa in 

vsebuje institute prerazporejanja delovnega časa, izmenskega in nadurnega dela, dopolnilnega 

dela in tudi dežurstva ter stalne pripravljenosti. Vzrok za takšno ureditev je vsekakor 

deficitarnost poklicne skupine zdravnikov, saj, kot je bilo navedeno v podpoglavju 4.5 z 

naslovom Dopolnilno delo, zanimanja za sklepanje pogodb o zaposlitvi za dopolnilno delo 

praktično ni.  

Dežurstvo je institut, ki je bil v preteklosti predmet številnih sodb in ustavne presoje. Do leta 

2008 so se vse sodbe, povezane z dežurstvom, glasile tako, da je dežurstvo posebna oblika 

dela, za katero se že v naprej ve, da ne gre za enako delo kot v rednem delovnem času, zato je 

tudi določeno nižje plačilo. V zdravstveni dejavnosti se je zato dežurstvo delilo na efektivno 

in neefektivno dežurstvo in bilo tudi različno plačano, kar je bilo leta 2008 s spremembo 

ZZdrS ukinjeno. To pomeni, da je bilo do sprejema Pravilnika o NZV dežurstvo zgolj 

organizacijska oblika, ki je bila izvajanja v obliki izmenskega ali nadurnega dela oziroma 

stalne pripravljenosti. S sprejemom Pravilnika o NZV pa pojem dežurstva pomeni 

zagotavljanje NZV v primerih, ko je obremenitev v dežurstvu od 25 % do 60 %. V tem 

primeru se določi delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo in na katerem zdravnikom 

niso priznana napredovanja, zato je v tem primeru dežurstvo drugače, praviloma pa nižje 

plačano, kot v primeru višje obremenjenosti. S tem se ponovno v nacionalno zakonodajo 

uvaja različno plačilo za izvajaje NZV v primerih, ko je obremenitev nižja in ko se že vnaprej 

ve, da bo na delovnem mestu možen tudi počitek. 

Nacionalna zakonodaja področje delovnega časa ureja s splošnim zakonom, za zdravstveno 

dejavnost pa veljata še dva specialna zakona, ki ju dopolnjujejo kolektivne pogodbe in 

pravilnik o NZV. V spodnji preglednici so prikazane pomembnejša določila, ki jih posamezen 

pravni akt ureja. 
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5 SKLEPNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

Osnovni namen magistrske naloge je bil, proučiti pravno ureditev delovnega časa na 

mednarodni in nacionalni ravni in jo primerjati z ureditvijo delovnega časa v zdravstveni 

dejavnosti ter ugotoviti medsebojno usklajenost in morebitna odstopanja pri poklicni skupini 

zdravnikov. Dodatno je bil namen magistrske naloge, proučiti tudi pravne vidike sklepanja 

podjemnih pogodb z zdravniki in ureditev izvajanja nadzora nad tovrstnimi pogodbami. V 

nadaljevanju so: povzetek ključnih ugotovitev z odgovori na zastavljena vprašanja, navedba 

priporočil, omejitev raziskave in možnosti za nadaljnje raziskovanje.  

5.1 Povzetek ključnih ugotovitev 

Glede na osnovni namen in temeljne cilje magistrske naloge, ki se nanašajo na analizo in 

usklajenost mednarodne in nacionalne zakonodaje ter ugotovitev, kako je s pravnega vidika 

urejen nadzor nad delovnim časom v primerih sklepanja podjemnih pogodb, v nadaljevanju 

podajam odgovore na postavljena raziskovalna vprašanja. 

Temeljna teza magistrske naloge je, da je trenutno veljavna nacionalna zakonodaja v veliki 

meri usklajena z mednarodnimi pravnimi akti in sodnimi odločbami, vendar je treba predvsem 

na področju civilnopravnih pogodb zagotoviti pravni temelj za učinkovitejši nadzor. V skladu 

s tezo je bilo zastavljeno tudi glavno raziskovalno vprašanje: 

1) Kako in v kolikšni meri je slovenska pravna ureditev delovnega časa zdravnikov usklajena 

z mednarodno zakonodajo in odločitvami mednarodnih sodišč? 

Primerjava pravne ureditve s področja delovnega časa na mednarodni in nacionalni ravni je 

pokazala, da so minimalni standardi, ki jih določajo mednarodni pravni akti, preneseni v 

nacionalno zakonodajo z manjšimi odstopanji.  

Glede same definicije delovnega časa ugotavljam, da ZDR drugače kot v mednarodni 

zakonodaji definira delovni čas, in sicer kot efektivni delovni čas in čas odmora ter čas 

upravičenih odsotnosti z dela, ki morajo biti usklajene z zakonom in kolektivno pogodbo 

oziroma splošnim aktom. Podobno kot Direktiva 2003/88/ES pa ZDR povzema definicijo 

efektivnega delovnega časa, se pravi, da je to čas, v katerem delavec dela, je na razpolago 

delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. ZDR še dodatno 

določa, da je efektivni delovni čas tudi osnova za izračun produktivnosti dela. Iz navedenega 

izhaja, da nacionalna zakonodaja natančneje definira pojem delovnega časa in tudi določa 

osnovo za izračun produktivnosti, česar v mednarodni zakonodaji ne najdemo. 

Iz raziskave izhaja, da so določbe glede počitka v mednarodnih pravnih aktih v nekaterih 

primerih prenesene v nacionalno zakonodajo celo ugodneje za delavce. To zasledim v primeru 

enakomernega delovnega časa, ko ZDR priznava 12-urni počitek, se pravi 1 uro daljši 
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počitek, kot je določeno v mednarodnih pravnih aktih. S KPDZSV pa je pravica glede počitka 

razširjena še na najmanj 1-krat mesečni počitek v soboto in nedeljo skupaj. Pri tem institutu 

pa ugotavljam tudi rahlo odstopanje v gramatikalnem smislu, saj ZDR ne povzema dobesedno 

določbe Konvencije MOD št. 14, da naj bi se, če je le mogoče, tedenski počitek določil tako, 

da sovpada z dnevi, ki so že po tradiciji in običajih države ali okrožja prosti dnevi. Je pa res, 

da je za delo v nedeljo v skladu s KPJS predviden dodatek za delo v posebnih pogojih dela, iz 

česar je možno sklepati, da zakonodaja posredno opredeljuje nedeljsko delo kot delo v 

posebnih pogojih dela.  

Tudi področje nadurnega dela je usklajeno z mednarodno ureditvijo, saj v splošnem zakonu 

tovrstno delo omejuje na tedenski, mesečni in letni ravni, ob soglasju delavca pa dopušča tudi 

povišanje nadurnega dela do višine 230 nadur, kar je usklajeno z Direktivo 2003/88/ES. 

Glede nadurnega dela v zdravstveni dejavnosti pa specialni zakoni urejajo to področje v 

okviru omejitev, ki jih Direktiva 2003/88/ES za nadurno delo določa zgolj s počitki. 

Nedvomno je določilo dopolnilnega dela premalo izrabljen institut v zdravstveni dejavnosti. 

Mednarodna zakonodaja ga sicer ne določa, vendar določila nacionalne zakonodaje sledijo 

omejitvi 6. člena Direktive 2003/88/ES, saj se z dopolnilnim delom, ki v direktivi ni določen, 

ne presega 48-urnega delovnega časa. 

V mednarodnih pravnih aktih s področja delovnega časa ugotavljam manjše razlike glede 

časovne opredelitve nočnega dela, saj Direktiva 2003/88/ES nekoliko krajše definira nočni 

čas kot konvencije MOD o nočnem delu. ZDR nočno delo določa v obsegu 8 ur za razliko od 

navedenih konvencij in direktive, ki kot minimalno trajanje nočnega dela določajo 7 ur, kar 

pomeni, da je usklajen z mednarodno zakonodajo in le nekoliko razšiti obseg nočnega dela,  

ZDR nekoliko podrobneje opredeljuje pojem nočnega delavca, in sicer kot delavca, ki dela 

ponoči vsaj tri ure svojega dnevnega delovnega časa, v skladu z direktivo pa določa za nočne 

delavce tiste, ki delajo ponoči vsaj tretjino polnega letnega delovnega časa. 

Izmensko delo je v mednarodni zakonodaji precej natančno opredeljeno, česar v splošnem in 

specialnih zakonih na področju zdravstva ne najdemo, je pa vsebinsko podobna določba 

vnesena v KPDZSV.  

Nacionalna zakonodaja uvaja pojma enakomernega in neenakomernega delovnega časa, ki ju 

v mednarodnih pravnih aktih ne zasledimo. Prav tako zasledimo v nacionalni zakonodaji 

pojma stalne pripravljenosti in dežurstva, ki ju v mednarodnih pravnih aktih ne zasledimo, sta 

pa navedena in razložena v sodbah Sodišča EU C–151/02 in C–303/98. Ugotavljam pa 

nekoliko neusklajenosti pri uporabi obeh pojmov v različnih nacionalnih pravnih aktih. 

Odstopanje od sodnih odločb Sodišča EU C–151/02 in C–303/98 je moč ugotoviti v ZDR, 

ZZDej in ZZdrS, saj določajo glede počitka povprečna časovna obdobja v nasprotju z 

odločitvijo Sodišča EU, ki je odločilo, da je počitek treba zagotoviti takoj. Vendar je pri tem 
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treba opozoriti na 17. člen Direktive 2003/88/ES, ki omogoča v primeru tedenskega in 

dnevnega počitka odstopanja. Drži pa, da ZDR glede dnevnega počitka sledi odločbi Sodišča 

EU, saj določa absolutno pravico do dnevnega počitka, medtem ko KPDZSV določa dnevni 

počitek takoj, ko je bil izvzet le v primeru, ko obseg dejansko opravljenega dela med 

dežurstvom preseže polovico časa delavčeve obvezne prisotnosti.  

Ugotavljam, da nacionalna zakonodaja (ZDR) vsebuje tudi določila Konvencije MOD št. 1, ki 

za RS ni zavezujoča, saj ni ratificirana. Gre za določila glede nadurnega dela, izjem in višjega 

plačila za tovrstno delo, prerazporeditve delovnega časa in dolžnosti obveščanja ter 

posvetovanja s sindikati. Iz raziskave izhaja, da je zelo podobno glede prenosa v nacionalno 

zakonodajo tudi z dolžnostjo vodenja delovnega časa in nadurnega dela, ki ga je prav tako 

določala že Konvencija MOD št. 1 leta 1919. To je v RS urejeno s posebnim zakonom 

(ZEPDSV), ki natančno opredeljuje vrsto in vsebino evidenc na področju dela ter načine 

zbiranja in posredovanja podatkov. 

Področje zakonodaje, ki ureja delovni čas v zdravstveni dejavnosti, dopušča v mednarodni 

zakonodaji izvzeme. Kljub temu da konvencije praviloma prelagajo določitev izjem na 

nacionalne zakonodaje, pa je bila zdravstvena dejavnost, glede na neprekinjeno izvajanje 

svojih storitev, že s prvo konvencijo določena kot izjema. Enako je določeno tudi v Direktivi 

2003/88/ES, saj tako Direktiva 2003/88/ES kot v nacionalni zakonodaji ZZDej in ZZdrS 

dopuščajo, da lahko zdravstveni delavec, v primeru pisnega soglasja, dela največ 72 ur na 

teden, v primeru neenakomernega delovnega časa pa celo 78 ur. Predlog Direktive 

2003/88/ES je sicer želel to anomalijo urediti tako, da je v primerih izvzemov določal zgornjo 

mejo tedenskega delovnega časa, ki bi ob soglasju delavca znašala v poprečju največ 60 ur v 

povprečnem časovnem obdobju treh mesecev, kar pa bi bilo s kolektivno pogodbo možno tudi 

drugače urediti. Iz navedenega je razvidno, da države članice razmišljajo o zgornji omejitvi 

delovnega časa, kar bi za delavce pomenilo večjo varnost in zdravje pri delu.  

Glede na postavljeno tezo naloge in na glavno raziskovalno vprašanje, lahko na temelju 

analize mednarodne in nacionalne zakonodaje s področja delovnega časa za zdravstveno 

dejavnost zaključimo, da je nacionalna zakonodaja v vseh temeljnih določbah s področja 

delovnega časa usklajena z mednarodnimi pravnimi akti. V posameznih določbah je ureditev 

v nacionalni zakonodaji urejena celo nekoliko ugodneje za delavce. Odstopanje od sodnih 

odločb Sodišča EU je zaznati na področju počitka, vendar je treba poudariti, da Direktiva 

2003/88/ES v tem delu dopušča odstopanje, ki ga je RS izkoristila. 

Ker naj bi imela sodna praksa Sodišča EU neposreden učinek v državah članicah, ki ga je 

treba uskladiti z nacionalno zakonodajo, se je podrejeno raziskovalno vprašanje naloge 

nanašalo prav na to področje, in sicer: 
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2) Kolikšen vpliv so imele sodbe mednarodnega in Ustavnega sodišča na mednarodno in 

nacionalno zakonodajo? 

V okviru raziskave sta bili podrobno analizirani dve sodni odločbi Sodišča EU (C– 303/98 in 

C–151/02) in Odločba US zaradi zahteve Fidesa po ustavni presoji.  

Obe odločitvi Sodišča EU sta pomembni za urejanje nacionalne zakonodaje o delovnem času 

v zdravstveni dejavnosti, zato ker uvajata pojma dežurstva in stalne pripravljenosti. Dežurstvo 

je pojem, ki ga v mednarodnih pravnih aktih ne zasledimo, uporabljen pa je v obeh sodnih 

odločbah Sodišča EU (C– 303/98 in C–151/02), ki določata, da je treba vse ure v dežurstvu 

šteti v delovni čas, počitek pa je treba zagotoviti neposredno po tem, ko je bil izvzet.  

ZDR glede dnevnega počitka določa absolutno pravico, saj ne določa povprečnega časovnega 

obdobja, medtem ko pri tedenskem počitku dopušča možnost, da se ga omogoči v 

povprečnem časovnem obdobju 14 dni, kar pomeni, da tedenski počitek ni usklajen s sodbo 

C–151/02, saj ne določa neposrednega počitka po tem, ko je bil izvzet. Je pa usklajen s 16. 

členom Direktive 2003/88/ES, ki dopušča državam članicam v primeru tedenskega počitka 

povprečno časovno obdobje, ki ne sme biti daljše od 14 dni. 

ZZDej in ZZdrS določata tudi pravico do dnevnega in tedenskega počitka, vendar dopuščata v 

primeru zagotavljanja zdravstvenega varstva povprečno časovno obdobje dveh mesecev in ne 

neposredno po izvzetem počitku, kar pomeni, da v tem delu nista usklajena niti s sodbo C–

151/02 niti s 16. členom Direktive 2003/88/ES, saj presegata dopuščeno 14-dnevno 

povprečno časovno obdobje. Vendar je treba pri tem poudariti, da Direktiva 2003/88/ES v 3. 

odstavku 17. člena omogoča državam članicam odstopanja med drugim tudi glede dnevnega 

in tedenskega počitka, če gre za zdravstveno dejavnost in če delavci dobijo enakovreden 

nadomestni počitek. Iz tega sklepam, da je RS izkoristila možnost odstopanja, ki jo Direktiva 

2003/88/ES dopušča, in zaradi lažjega zagotavljanja NZV določila 2-mesečno povprečno 

časovno obdobje za dnevni in tedenski počitek. Glede na to, da Direktiva 2003/88/ES dopušča 

odstopnaje v zdravstveni dejavnosti tudi glede počitka, ugotavljam, da sodna odločba C–

151/02 Sodišča EU zožuje pravico državam članicam do opredelitve povprečnega časovnega 

obdobja, ki jim ga daje Direktiva 2003/88/ES na temelju 3. odstavka 17. člena. Vendar pa, kot 

navaja Sancin (2009, 210), ima neposredni učinek sodbe osrednje mesto v sodni praksi 

Sodišča EU in ga je treba uskladiti z nacionalno zakonodajo v državah članicah. Predlog 

Direktive 2003/88/ES je sicer poskušal uskladiti določila Direktive 2003/88/ES s sodbama C–

303/98 in C–151/02, vendar ni bil sprejet, zato niti mednarodna niti nacionalna zakonodaja v 

tem delu nista popolnoma usklajeni z navedenima sodbama (Rijavec 2006, 15). 

Neposredni vpliv sodnih odločb Sodišča EU C–151/02 in C–303/98 na spremembo ZZdrS in 

ZZDej, ki se nanaša na razveljavitev določila glede efektivnega in neefektivnega dežurstva, bi 

težko ugotovili, saj sodni odločbi ne določata višine plačila za opravljanje dežurstva, pač pa le 
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to, da se vse ure štejejo v delovni čas. To pomeni, da je bilo to področje v ZZDej kot v ZZdrS 

že pred odločitvijo Sodišča EU usklajeno z navedenima sodbama.  

Dežurstvo je bilo po razveljavitvi delitve na efektivno in neefektivno dežurstvo opredeljeno 

kot posebna oblika dela oziroma posebni delovni pogoj delovnega mesta, z vidika delovno-

pravnih institutov pa se je izvajalo kot redno ali nadurno delo. Pravilnik NZV je pojem 

dežurstva vsebinsko zožal in ga opredelil le kot zagotavljanje NZV v primerih, ko je 

obremenjenost pri izvajanju NZV od 30 % do 60 %, kar pomeni, da je dežurstvo v primerih 

navedene obremenitve z vidika plačila za dežurstvo drugače obravnavano. Ureditev nekoliko 

spominja na efektivno in neefektivno obravnavo dežurstva s to razliko, da se je zaradi nižje 

obremenitve v času dežurstva tudi nižje ovrednotilo delovno mesto, na katerem se dežurstvo 

opravlja.  

V nasprotju z zahtevo sodnih odločb Sodišča EU po tem, da se vse ure dežurstva štejejo v 

delovni čas, pa je prvi Predlog Direktive 2003/88/ES v letu 2008 predvidel delitev dežurstva 

na efektivni in neefektivnii del dežurstva, pri čemer se neefektivni del naj ne bi štel v delovni 

čas, prav tako pa se ne bi štel pri izračunu počitka. To bi pomenilo, da bi bila prisotnost 

zdravnika na delovnem mestu obvezna, del delovnega časa, ko bi lahko na delovnem mestu 

tudi počival, pa naj bi se štel kot prosti čas. Glede na obvezno prisotnost na delovnem mestu 

se popolnoma strinjam z mnenjem Evropskega parlamenta, da tak predlog ni sprejemljiv, saj 

neefektivni del dežurstva ne pomeni prostega časa za zdravnika, kljub temu da lahko počiva, 

saj je dolžan biti fizično prisoten na delovnem mestu in ob nujnem primeru takoj nuditi 

zdravniške storitve. Zato je bila v drugem predlogu ta določba spremenjena tako, da bi se vse 

ure v dežurstvu štele v delovni čas. Menim, da je ureditev tega področja ustrezneje urejena s 

Pravilnikom NZV, saj kategorizira obremenjenost v času zagotavljanja NZV, zato nižja 

obremenjenost predstavlja nekoliko nižje plačilo, medtem ko se vsa prisotnost na delovnem 

mestu šteje v delovni čas.  

V postopku ustavnosti, ki ga je pred US sprožil Fides, je bilo odločeno, da zakonska ureditev 

delovnega časa ni bila v neskladju z Ustavo RS in Direktivo 93/104/EC, zato odločba ni imela 

neposrednega vpliva na nacionalno zakonodajo. Je pa ureditev dežurstva v obliki efektivnih in 

neefektivnih ur, za katero je US menilo, da gre za razliko z vidika intenzitete dela ter 

obremenitve delavcev, ki je tako očitna, da jo je, upoštevaje vnaprejšnjo predvidljivost, 

mogoče šteti za razumen razlog za razlikovanje med efektivnim in neefektivnim dežurstvom. 

Štiri leta po ustavni presoji je bilo razlikovanje med efektivnim in neefektivnim dežurstvom 

ukinjeno. 

Glede na navedeno in na temelju primerjave sodb mednarodnega Sodišča EU in Ustavnega 

sodišča z mednarodno in nacionalno zakonodajo ugotavljam, da sodni odločbi Sodišča EU C–

151/02 in C–303/98 nista vplivali na spremembo Direktive 2003/88/ES v določbah glede 

dopustitve povprečnega časovnega obdobja pri institutu dnevnega in tedenskega počitka, saj 
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je za področje zdravstva še vedno dopuščen izvzem. V postopku ustavnosti pred US pa je bila 

ugotovljena skladnost zakonske ureditve z Ustavo RS, kar pomeni, da ni bilo potrebno 

spreminjanje nacionalne zakonodaje. 

Tretje in tudi zadnje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na specifično ureditev sklepanja 

podjemnih pogodb v zdravstveni dejavnosti oziroma na pravno ureditev nadzora nad 

delovnim časim in se je glasilo: 

3) »Kako veljavna nacionalna zakonodaja ureja področje izvajanja nadzora nad delovnim 

časom oziroma nad varstvom delavcev pred prekomerno obremenitvijo v primerih, ko poleg 

nadurnega dela delavci sklepajo tudi podjemne pogodbe?« 

V poklicni skupini zdravnikov je z zakonom dovoljen izredno visok obseg nadurnega dela, 

kar z vidika ohranjanja zdravja vsekakor ni dobro, poleg tega pa lahko zdravstveni delavci 

opravljajo zdravstvene storitve tudi po podjemnih pogodbah. Zaradi obstoja elementov 

delovnega razmerja je treba čas, opravljen po podjemnih pogodbah, obravnavati kot delovni 

čas.  

Z uveljavitvijo ZUJF je sistem nadzora nad številom ur, opravljenih po podjemnih pogodbah, 

in spoštovanjem dnevnih in tedenskih počitkov, v primerjavi z ureditvijo pred ZUJF nekoliko 

boljše vzpostavljen, saj je dolžnost delodajalca izračunati največji dopusten obseg dela, ki ga 

zdravstveni delavec lahko opravi in ga je treba v podjemni pogodbi tudi navesti. Vendar pa še 

vedno ni vzpostavljen sistem nadzora, s katerim bi se uvedel natančen nadzor nad dejanskim 

številom opravljenih ur dela po podjemnih pogodbah, zato bi bilo treba vzpostaviti pravne 

temelje za pridobivanje teh podatkov. Tako bi delodajalec pridobil vse informacije, ki jih za 

spoštovanje dnevnega in tedenskega počitka tudi potrebuje.  

V skladu z navedenim je mogoče ugotoviti, da trenutno veljavna zakonodaja omogoča 

delodajalcu zgolj informacijo, kolikšen je največji dopusten obseg dela pri drugem 

delodajalcu, ne pa dejansko opravljeno število ur po podjemnih pogodbah. To pomeni, da je 

ZUJF zgolj omejil delovni čas do števila ur, ko je še spoštovan tedenski počitek, ni pa določil 

pravnega temelja, ki bi omogočil delodajalcu dejanski pregled opravljenega dela oz. ur po 

podjemni pogodbi. 

5.2 Priporočila 

Za zagotovitev temeljnega cilja managementa in spoštovanje tako učinkovitosti kot same 

humanizacije dela bi bilo v zdravstveni dejavnosti treba naprej zagotoviti uravnoteženje med 

ponudbo in povpraševanjem zdravnikov na trgu dela. Zadostno število zdravnikov bi 

omogočilo znižanje obsega nadurnega dela, ki je glede na trenutno veljavno zakonodajo 

zdravju škodljiv, kar nedvomno dokazujejo tudi raziskave.  
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Sprejem ZPPKZ je prav gotovo pomenil prvi korak k urejanju tega področja, žal pa se je 

izkazalo, da je poklic zdravnika tako reguliran, da so postopki izredno dolgotrajni in dragi, kar 

daje slutiti na izredno zaščito zdravniškega poklica na slovenskem trgu dela. Deregulacija 

zdravniškega poklica v celoti verjetno ne bi bila poteza v pravo smer, zagotovo pa bi bil korak 

v pravo smer nekoliko manj zaščitniška regulacija pri tej poklicni skupini. Praviloma so 

dolžni zdravniki specialisti iz t. i. tretjih držav za pridobitev licence zdravnika specialista 

opravljati prilagoditveno obdobje v trajanju enega leta ter preizkus usposobljenosti, kljub 

temu da imajo tudi več kot 15 let izkušenj na posameznem specialističnem področju. Od 

začetka postopka priznavanja poklicne kvalifikacije do pridobitve licence sta potrebni 

najmanj dve leti. Strošek prilagoditvenega obdobja nosi zavod, ki je podal pisno ponudbo 

posameznemu specialistu. Dolgo prilagoditveno obdobje in visok strošek zavoda predstavljata 

oviri za pridobitev večjega števila zdravnikov specialistov na slovenski trg dela. Priporočilo je 

zato namenjeno skrajšanju prilagoditvenega obdobja in prenosu stroškov prilagoditvenega 

obdobja v namenska sredstva za specializacijo zdravnikov v RS, kar bi zagotovo povišalo 

število zdravnikov v RS. 

Institut dopolnilnega dela je nedvomno premalo uporabljen, zato se drugo priporočilo nanaša 

predvsem na spodbujanje tovrstnih oblik zaposlitve. Vendar pa večjega povpraševanja po 

sklepanju pogodb o dopolnilnem delu ni mogoče pričakovati, dokler zakonodaja dopušča 

opravljanje dela v okviru tolikšnega obsega nadurnega dela in dela po podjemnih pogodbah, 

saj je s finančnega vidika to za zdravnike ugodnejša oblika opravljanje zdravniških storitev. 

Pri tem je treba opozoriti na škodljiv vpliv prekomernega nadurnega dela, ki se z delom v 

nočnem času zagotovo še stopnjuje. Zaradi varnosti in zdravja zdravnikov bi bilo potrebno 

zakonsko zniževanje nadurnega dela in omejevanje sklepanja podjemnih pogodb. Slednje je 

ZUJF v določenem delu že uredil, Predlog Direktive 2003/88/ES pa tudi kaže na razmišljanje 

v smeri zniževanja nadurnega dela.  

V ZZDej bi bilo treba vključiti določbo, na temelju katere bi delodajalec pridobil informacijo 

o dejanskem obsegu dela po podjemni pogodbi, saj bi s tem imel točen pregled nad 

opravljenim delovnim časom svojih delavcev, kar bi mu omogočilo tudi boljšo organizacijo 

delovnega časa. V primeru nižjega obsega dela po podjemni pogodbi bi delodajalec lahko 

takšnega delavca vključil v delovni proces v primeru kadrovskega izpada. To pa je ob 

trenutno veljavni zakonodaji možno samo s preklicem soglasja za delo pri drugem 

delodajalcu, kar pa, glede na zapleten postopek, ki ga določa ZUJF, pomeni tudi veliko 

administrativnega dela. 

Sicer se postopek pridobivanja soglasij ne nanaša neposredno na vsebino te naloge, vendar  

menim, da bi bilo treba spremeniti izredno zapleten postopek podajanja soglasij zdravstvenim 

delavcem za delo po podjemni pogodbi (potrditev delodajalca, soglasje lokalne skupnosti in 

sklep sveta zavoda), soglasje naj bi izdajal delodajalec na temelju sklepa sveta zavoda, se 

pravi brez soglasja lokalne skupnosti. Slednja ima že tako svoje predstavnike v svetu zavoda 
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praviloma v večinskem deležu, zato lahko člani sveta zavoda, določeni s strani ustanoviteljice 

(lokalne skupnosti), vplivajo na sprejem sklepa o podaji soglasja zdravstvenim delavcem.  

S predlagano spremembo glede pridobivanja podatkov o dejanskem delovnem času po 

podjemnih pogodbah bi imel delodajalec natančen nadzor in možnost evidentiranja delovnega 

časa, česar OZ ne predvideva. Poenostavitev postopka za pridobivanje soglasij pa bi pomenila 

hitrejše pridobivanje soglasij in manj nepotrebnega administrativnega dela.  

5.3 Omejitve raziskave in možnosti za nadaljnje raziskave 

Magistrska naloga je pravne narave in se nanaša le na poklicno skupino zdravnikov. Naloga 

ne vsebuje raziskave, s pomočjo katere bi ugotovili dejanski obseg nadurnega in podjemnega 

dela. Z nadaljnjo raziskavo bi bilo zanimivo ugotoviti in ločiti nadurno delo iz naslova 

zagotavljanja NZV in ostalo nadurno delo ( npr. nadurno delo zaradi povečanega obsega dela 

pri rednem delu v ambulanti).  

Na enak način bi lahko magistrsko nalogo nadgradili z raziskavo, s pomočjo katere bi 

ugotovili dejansko število ur, ki jih zdravniki opravijo z delom po podjemnih pogodbah, saj bi 

z združitvijo obeh podatkov (nadurno in podjemno delo) imeli realen vpogled v dejansko 

obremenitev zdravnikov. Tovrstne raziskave na slovenskem področju na ravni primarnega 

zdravstvenega varstva nisem zasledila, zato predvidevam, da še ni bila narejena. 

Iz zbranih podatkov bi bilo možno izračunati, koliko zdravnikov bi bilo še potrebnih na 

slovenskem trgu dela, da bi se lahko zagotavljale določbe ZDR glede nadurnega dela, se pravi 

določbe, ki ščitijo varnost in zdravje pri delu, kar je tudi temeljni namen delovnopravne 

zakonodaje s področja delovnega časa. 

Zelo zanimiva bi bila tudi natančna raziskava glede obsega dopolnilnega dela, s pomočjo 

katere bi ugotovili oziroma potrdili v nalogi navedene vzroke za izredno nizko uporabo tega 

instituta v poklicni skupini zdravnikov. Še posebej pa bi bil zanimiv izračun prihranka iz 

naslova stroška dela, saj dopolnilno delo v primerjavi z nadurnim delom nedvomno pomeni 

nižji strošek, kar bi bilo še posebej v trenutni finančni situaciji v zdravstveni dejavnosti zelo 

dobrodošlo. 

Zagotovo bi bilo mogoče tudi s podrobno analizo potrebnih delovnih procesov v zdravstveni 

dejavnosti, z višjim številom zdravnikov in večjo uporabo instituta dopolnilnega dela v okviru 

obstoječe zakonodaje organizirati delovni čas tako, da posamezni zdravniki ne bi bili 

obremenjeni s prevelikim obsegom nadurnega dela, ki negativno vpliva tako na zdravje 

zdravnikov kot na njihov prosti čas in zasebno življenje.  

Treba je poudariti, da obremenjenost zdravnikov v smislu nadurnega dela verjetno ni 

enakomerna, zato bi veljalo razmišljati tudi v smeri enakomernejše obremenitve vseh 
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zdravnikov. Morda bi bila zanimiva tudi raziskava, ki bi temeljila na predpostavki, da se 

zakonsko poviša redni delovni čas na 44 ali 48 ur, morda zgolj za poklicne skupine, ki že 

vrsto let predstavljajo deficitaren kader, in morda le za čas, da se vzpostavi ravnovesje na trgu 

delovne sile. In morda je to eden od načinov, ki sicer temelji na solidarnosti, da bi po več 

desetletjih imeli uravnovešen trg dela za poklicno skupino zdravnikov, vendar bi bilo ob tem 

potrebno dosledno upoštevati vse vidike varstva in zdravja pri delu. 
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