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III 

POVZETEK 

Delovni čas je tisti čas, ki je namenjen posameznikovemu poklicnemu delu. Zakonodaja ga 

zaradi varstva delavcev omejuje, zaradi česar se krajša, podaljšuje pa se prosti čas, s katerim 

lahko delavec prosto razpolaga. V prostem času si lahko delavec odpočije, se udeležuje 

aktivnosti za ohranjanje zdravja in porabi sredstva, pridobljena z delom. Delovni čas je 

reguliran z različnimi mednarodnimi in nacionalnimi pravnimi akti.  

Delovni čas je tudi v policiji reguliran tako na podlagi mednarodnih aktov kot tudi na podlagi 

nacionalnih zakonov in podzakonskih aktov ter kolektivnih pogodb. Delovni čas pa je tudi 

kompromis socialnih partnerjev, to je delodajalca in reprezentativnih sindikatov v policiji, ki 

si zadnja leta prizadevajo urediti razmere glede delovnega časa in boljših pogojev dela. 

 

Ključne besede: delovni čas, nadurno delo, neenakomeren delovni čas, referenčna obdobja 

SUMMARY 

The working time is the time that is intended for individuals professional work. Because of 

workers protection this time is limited by legislation. Over the decades, this time shortened, 

thereby increasing free time, which the employee may freely dispose. In his spare time, the 

employee may rest, attend activities to maintain health and ultimately also consume resources 

acquired through work. Working time is regulated by various international and national legal 

acts. Working hours in the police are also regulated on the basis of international acts as well 

as national laws and by-laws and collective agreements. It is also a compromise by social 

partners i.e. employer and the representative trade unions in the police, which in recent years 

strive to regulate the situation regarding working hours and better working conditions. 

Keywords: working time, overtime, irregular working hours, reference periods 
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1 UVOD 

Delo je dejavnost, s katero si človek zagotavlja ekonomske razmere za življenje. Opravlja ga 

lahko kot posameznik, neodvisno od drugih, lahko pa se vključi v organiziran delovni proces 

v različnih vrstah organizacij, v katerih se opravlja delo. Sodobne pravne ureditve ne določajo 

razlik med fizičnim in umskim delom ter intelektualno ustvarjalnostjo posameznikov. Vse 

pravne ureditve priznavajo delu pomen dobrine, na kateri sloni sodobna družba. Delo in 

človekova ustvarjalnost sta povsod ustavno zavarovana, podobno kot so zavarovane druge 

najpomembnejše dobrine, na primer človekove pravice in svoboščine, lastnina in druge 

(Vodovnik 2013, 9). Organizirani trg dela, na katerem se pojavljata ponudba in povpraševanje 

po človeškem delu in ustvarjalnosti, deluje na različnih ravneh − lokalnih, regionalnih, 

nacionalnih in mednarodnih. Procesi zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti so 

v sodobnem svetu javna skrb, zato se z organiziranjem in pravnim urejanjem te tematike 

ukvarjajo javne oblasti. Urejajo razmerja na trgu dela, ustanavljajo institucije, ki imajo 

pomembne naloge in pristojnosti na področju zaposlovanja, določajo pravice in obveznosti 

udeležencev zaposlovalnih razmerij in skrbijo za organiziranje in financiranje procesov na 

trgu dela (Vodovnik 2015, 426). 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Boudreaux in Palagashvili (2016, 10–11) menita, da je z ekonomskega vidika za merjenje 

konkurenčnosti trgov dela pomembno opraviti raziskavo gibanja plač delavcev in 

produktivnosti v daljšem časovnem obdobju. Če se plače in produktivnost gibljejo usklajeno, 

so delavci plačani glede na vrednost njihovih mejnih izdelkov, ki je posledica konkurence na 

trgih dela. Trditev, da so trgi dela konkurenčni, ne pomeni, da so zaposlitveni dogovori za 

vsakega delavca in v vsakem trenutku idealni in da ne potrebujejo izboljšav. Morebitne 

prevladujoče nepravilnosti pri zaposlitvenih dogovorih so priložnosti za dobiček, ki ga je 

mogoče izkoriščati v vzajemno korist delodajalcev in zaposlenih. Nastali tržni procesi, ki 

potekajo med zaposlenimi v iskanju boljših delovnih mest, in delodajalci, ki iščejo načine, da 

bi pritegnili boljše zaposlene za nižje neto plače, zagotavljajo da bo v danem trenutku 

relativno malo delavcev plačanih premalo in da bodo, ne glede na presežke dobičkov, 

delodajalci enako ravnali tudi jutri, saj se bodo zaposlitveni pogoji spremenili kot odgovor na 

odziv konkurenčnih pritiskov. 

To pomeni, da obstajajo razlogi, tako teoretični kot empirični, zaradi katerih večina 

prevladujočih ureditev zaposlovanja odraža konkurenčne kupčije med delavci in delodajalci. 

Skoraj vsi pogoji delovnih razmerij, formalni in neformalni, so posledica konkurenčnih sil, ki 

te pogoje med seboj prilagajajo. Z nekaj arbitrarnosti – z malo ali nič presežnega dobička za 

delodajalce (ali za zaposlene) − se bodo v konkurenčnih delovnih razmerjih sprožile tržne sile 

gibanja, ki lahko povzročajo spremembe v izravnavah drugih pogojev, kar lahko v nekaterih 

primerih povzroči zmanjšanje števila zaposlenih. 
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Za delodajalca je pomemben vidik učinkovitost dela, za delavca humana ureditev delovnega 

časa, pri pravnem urejanju delovnega časa pa je potrebno upoštevati predvsem varstveni vidik 

ureditve delovnega časa, saj je obremenitev delavcev odvisna od dolžine delovnega časa in od 

zagotovljenih odmorov in počitka. 

Prelomnico v zgodovini predstavlja prav uzakonitev osemurnega delovnega časa, ki je bila 

sprejeta v Združenih državah Amerike 1. maja 1886. 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). 

Globalizacija poslovanja in čedalje hujša konkurenca zahtevata nenehno iskanje izboljšav in 

prilagajanje zahtevam poslovnega okolja. Spremembe v okolju so hitre in pogosto 

nepredvidljive, zato morajo podjetja zgraditi dober sistem, s katerim lahko bolje zaznavajo oz. 

predvidevajo smer in velikost sprememb. Najbolj uspešna bodo tista podjetja, ki bodo znala 

motivirati celotno organizacijo od zgoraj navzdol, tako da bo pripravljena izvajati dejavnosti, 

usmerjene v prihodnost (Beer 2002, v Vidic 2006, 3). 

Zdravje in stanje človeškega telesa sta pogojena z zdravjem posameznih delov telesa in 

harmonijo medsebojnih vplivov. Veliko ljudi ne vzdržuje svoje kondicije in zdravja na ravni, 

ki bi jim omogočala dolgo in zdravo življenje. Podobno veliko podjetij ne vzdržuje 

»organizacijske kondicije«, s katero bi nenehno povečevala zmogljivosti in poslovne rezultate 

(Brache 2002, v Vidic 2006, 10). 

Butterworth (2011, 1) meni, da je s psihološkega vidika zaposlovanje povezano z boljšim 

zdravjem, vključno z duševnim zdravjem. Ko posamezniki preidejo iz brezposelnosti v delo, 

se namreč njihovo duševno zdravje največkrat izboljša. Pozitivni učinki na zdravje odražajo 

vrsto materialnih in latentnih koristi, kot so višji dohodek in dostop do virov (npr. doma, 

hrane),  določena je tudi družbena vloga, posameznik ima tudi dostop do socialne podpore, 

socialnih omrežij in časovnih struktur. Vendar pa se delovna mesta razlikujejo glede na 

njihove fizične, psihične, socialne in ekonomske značilnosti in v bogatejših sodobnih 

zahodnih družbah je s psihološkimi vidiki dela močno povezano končno zdravje. Neželeni 

psihosocialni delovni pogoji, kot so visoke delovne zahteve, nizka možnost odločanja in 

nadziranja, pomanjkanje socialne pomoči pri delu, neravnovesja na relaciji trud – nagrada ter 

delovna negotovost, so uveljavljeni dejavniki tveganja za slabše zdravje.  

Malo je neposrednih raziskav o vplivu brezposelnosti na zdravje posameznikov. Butterworth 

(2011, 1) navaja, da sta Grzywacz in Dooley (2003) v ta namen opredelila različne 

zaposlitvene kategorije, vključno z optimalnimi delovnimi mesti, neustreznimi delovnimi 

mesti, delovnimi mesti s slabimi psihosocialnimi razmerami in delovnimi mesti z nizko plačo. 

Brezposelnost in neustrezna delovna mesta (plača pod pragom revščine), pa tudi delovna 

mesta slabše kakovosti, so povezani z znatno večjimi stopnjami depresije kot optimalna 
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delovna mesta. Presečne analize so pokazale linearno sorazmerje med neugodnimi 

psihosocialnimi delovnimi razmerami in duševnim zdravjem.  

Holly in Mohnen (2012, 2–21) menita, da je v zadnjih letih ravnovesje med delom in 

življenjem postalo ključno za uravnoteženje delovnega in prostega časa. Osredotočamo se 

predvsem na družini prijazne ukrepe in ustrezno operacionalizacijo le-teh. Ključni vir za 

uravnoteženje dela in življenja je čas, saj se ga lahko dodeli delu ali pa drugim dejavnostim. 

To ravnovesje je specifično za vsako osebo in se nanaša na zadovoljstvo z delom in z vsemi 

drugimi deli življenja, še posebno z družinskim življenjem in prostim časom. Ravno ustrezno 

ravnovesje med delom in zasebnim življenjem omogoča zadovoljstvo, kar je zelo pomembno 

za podjetja in njihovo politiko upravljanja človeških virov. Ukrepi, ki pozitivno vplivajo na 

delovna mesta, lahko negativno vplivajo na življenjsko zadovoljstvo in povzročijo 

kontraproduktivne učinke. 

Delo zaposlenih v organizacijah je vodeno in odvisno ter urejeno z delovnopravnimi pravili. 

Ta pravila imajo različne cilje. Med temeljnimi cilji delovnopravnih predpisov sta varstvo 

delavca in utrditev njegovega položaja v razmerju do menedžmenta in delodajalca, od 

katerega je delavec ekonomsko in organizacijsko odvisen. Enako pomembna je ustrezna 

ureditev položaja skupin delavcev, zlasti z vidika spodbujanja socialnega dialoga na ravni 

organizacije in na različnih ravneh zunaj organizacije. Delovno pravo po drugi strani ne sme 

biti ovira za primerno ravnanje z ljudmi, ki zagotavlja učinkovito izvajanje dejavnosti, s 

katero se ukvarja organizacija, v kateri se opravlja delo (Vodovnik 2015, 14). V slovenskem 

prostoru so delovna razmerja urejena z različnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki 

delavcem in delodajalcem dajejo določene pravice, določajo pa tudi obveznosti. Temeljni 

predpis je vsekakor Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13), ki velja za 

zaposlene v zasebnem in javnem sektorju (Zupanič Tement 2014, 1). 

Z vidika organiziranega delovanja (delo in odločanje) je uprava sistem opravil, ki jih izvajajo 

nosilci javnih funkcij in pooblastil ter zaposlene osebe, ki v zvezi s tem opravljajo delo v 

upravnih organih in upravnih organizacijah ter organizacijah storitvenega dela javnega 

sektorja (zlasti javni zavodi). Zaposlene osebe v javnem sektorju opravljajo delo tako, da pri 

tem izpolnjujejo naloge, ki so pomembne za izvajanje javnih funkcij in nalog (Vodovnik 

2015, 46). 

Pojem javni uslužbenec se je pojavil konec 18. stoletja v Angliji za razločevanje civilnega in 

vojaškega osebja v Vzhodni indijski družbi (Bekke, Perry in Toonen 1996, 15). Virant (2009, 

190) navaja, da so teoretične opredelitve pojma javni uslužbenec različne. Lahko je to oseba, 

zaposlena v javni upravi ali v katerem koli delu javnega sektorja. 

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 56/2002 in spremembe, v Zupanič Tement 

2014, 9) je najpomembnejši zakon, ki ureja sistem javnih uslužbencev v državnih organih in 

upravah lokalnih skupnosti, skupna načela in druga skupna vprašanja sistema javnih 
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uslužbencev ter tudi posebnosti delovnih razmerij javnih uslužbencev v državnih organih in 

upravah lokalnih skupnosti.  

Posebna ureditev delovnopravnega položaja javnih uslužbencev je pomembna vez med 

sistemoma delovnega in upravnega prava. Razmerje med tema pravnima podsistemoma v 

preteklosti ni bilo opredeljeno dovolj sistematično, zaradi česar so nastajali (in še vedno 

nastajajo) problemi učinkovitosti pravne ureditve uslužbenskih razmerij. Z uveljavitvijo 

Zakona o javnih uslužbencih je bilo področje individualnega delovnega prava pomembno 

dopolnjeno (Vodovnik 2015, 257). Javni uslužbenci imajo pravice in obveznosti iz delovnega 

razmerja, ki so pravno urejene, ob tem pa zanje veljajo tudi etične norme, določene v etičnem 

kodeksu, ki ga sprejme uradniški svet. Njihove pravice in obveznosti so s predpisi zaradi 

varstva javnih interesov urejene podrobneje, kot to velja za zaposlene v zasebnem sektorju, 

kjer je pogodbeno urejanje bolj prosto (Vodovnik 2015, 278). ZJU velja v celoti le za javne 

uslužbence, ki so zaposleni v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, za ostale javne 

uslužbence, ki so zaposleni v javnih agencijah, javnih zavodih, javnih skladih in pri drugih 

posrednih proračunskih uporabnikih ter v javnih gospodarskih zavodih, pa veljajo določila 

ZJU le do 21. člena. Zupanič Tement (2014, 13) navaja, da je javni uslužbenec tisti, ki 

opravlja naloge, pomembne za celotno družbeno skupnost.  

Socialna država, kategorija, ki jo omenjajo določila 2. člena Ustave, je vrednostna premisa, ki 

je bila poudarjena že pred uveljavitvijo nove ustavne ureditve leta 1991; posredno jo omenja 

tudi Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Vodovnik 

2015, 26). 

Pravica do socialne varnosti je določena v slovenski Ustavi iz leta 1991. Država je po 

določbah Ustave RS dolžna urediti obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo 

socialno zavarovanje in skrbeti za njihovo delovanje. »Pravica do socialne varnosti je glede 

na določbe mednarodnih aktov, zlasti konvencije MOD – Mednarodne organizacije dela št. 

102 o minimalnih normah socialne varnosti, po vsebini pravica do dohodkovne varnosti.« 

(Kalčič in Bubnov Škoberne 1996, 13). Socialna varnost v Sloveniji temelji na plačevanju 

prispevkov, ki jih vsi zaposleni in samozaposleni plačujemo v sistem socialne varnosti (Golob 

2013, 1). Z delom in s plačo, ki jo dobi za opravljeno delo, si večina prebivalstva zagotovi 

dostojno preživljanje oziroma življenje. Ko govorimo o družbi, govorimo o socialnem, 

govorimo o srečanju dveh ljudi. Brez zveze z drugim človekom pojma socialnosti, kar nas 

povezuje z drugim človekom, ni, brez solidarnosti družbe sploh ni.  

»V današnji moderni družbi pomeni delo pomemben center oziroma bistvo življenja ljudi. 

Vedno več časa preživimo na delu. Iz tega se nam poraja misel, da pomeni potreba po delu 

več kot zgolj služenje denarja. Delo deluje kot socializacijski dejavnik šele v dobi, ko se 

zaposlimo. 66. člen Ustave, ki se glasi varstvo dela, pravi, da država ustvarja možnosti za 

zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo. Naša ustava ne jamči pravice 

do dela oziroma do zaposlitve, temveč le svobodo dela. Pri tem je ustava predpisala državi 
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dolžnost, da ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko 

varstvo. Ta obveznost države se nanaša zlasti na ustvarjanje in zagotavljanje takšnih 

zakonskih možnosti, da lahko državljani pridobijo zaposlitev oziroma delo. Priznati pravico 

do pridobitve dela in ji s tem dajati sodno varstvo bi bilo v sedanjih ekonomskih razmerah 

nerealno. »Ustava torej določa, da država aktivno skrbi za zaposlovanje. Ta določila so 

ustavni temelj oblikovanja predpisov, ki urejajo zaposlovanje in trg dela, individualna in 

kolektivna delovna razmerja.« (Vodovnik 2012, 21) 

Poleg pravne ureditve so v delovnem razmerju pomembne tudi socialne in ekonomske 

pravice. Kot socialno varnost razumemo stanje, v katerem je v organizirani družbi 

poskrbljeno, da ljudje v primeru premoženjskih in osebnih stisk uživajo nujno pomoč. Poleg 

socialnih pravic, ki se zagotavljajo v okviru teh področij, so pomembne tudi druge aktivnosti 

in ukrepi, s katerimi država in drugi neposredno ali posredno preprečujejo možnosti za 

nastanek socialnih primerov (Vodovnik 2015, 375–376). Obsegajo delavske pravice, vključno 

s svobodno izbiro dela, pravične plače in enako plačilo za enako delo, pravico do dopusta in 

razumno omejitev delovnih ur, varne in zdrave delovne pogoje, pravico do ustanavljanja 

sindikatov in pravico do stavke. Vključuje tudi pravico do socialne varnosti in socialne 

zaščite, s pravico do ustrezne zaščite v primeru brezposelnosti, bolezni, starosti ali druge 

nezmožnosti pridobivanja življenjskih sredstev v okoliščinah, na katere nimamo vpliva 

(Jamšek 2014, 33).  

Minimalni standardi, ki človeku omogočajo varstvo pred revščino in socialno izključenostjo, 

so določeni v 30. člen Evropske socialne listine (Ur. l. RS, 7/99). Za zagotovitev teh 

minimalnih standardov socialne varnosti morajo države spodbujati učinkovit dostop predvsem 

do zaposlitve, nastanitve, usposabljanja, izobrazbe, kulture in socialne ter zdravstvene pomoči 

osebam in njihovim družinam, ki živijo, ali so v nevarnosti, da bi živele v revščini, ali bile 

socialno izključene (Lampe 2010, 534). 

S pravnega in ekonomskega vidika delovnega časa v policiji na podlagi 50. člena Zakona o 

organiziranosti in dela v policiji (ZODPol, Ur. l. RS, št. 15/13 in 11/14) za uslužbence policije 

veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja in plače javnih uslužbencev, predpisi, ki urejajo 

zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter kolektivne pogodbe, ki veljajo za 

uslužbence policije, če s tem zakonom ni določeno drugače 

S socialnega vidika dela v policiji pa je zelo pomemben 66. člen ZODPol, kjer je zapisana 

obveza delodajalca, da mora za zagotavljanje varnosti uslužbencev policije in njihovih 

bližnjih izvajati ukrepe za preprečitev vseh vrst ogrožanja na delu ali v zvezi z delom. 

Zaradi posebnosti dela in zahtev delovnega mesta vse policiste, ki opravljajo naloge, 

povezane z večjim tveganjem za varnost, zdravje ali življenje, ali ki jih zaradi posebnih 

obremenitev ni mogoče opravljati po določeni starosti, policija obvezno dodatno pokojninsko 

zavaruje v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje (prvi odstavek 
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81. člena ZODPol). Poleg tega na podlagi prvega odstavka 83. člena ZODPol policija 

zavaruje uslužbence policije v času opravljanja dela za primer nesreče pri delu, katere 

posledica je smrt, trajna izguba splošne delovne zmožnosti ali začasna izguba delovne 

zmožnosti, če opravljajo operativno delo ali drugo nevarno delo. 

Policisti morajo svoje naloge opravljati na podlagi 4. člena Zakona o nalogah in pooblastilih 

policije (ZNPPol, Ur. l. RS, št. 15/13), ki izhaja iz njenih temeljnih dolžnosti. S psihološkega 

vidika dela v policiji sta zato zelo pomembna 86. člen ZODPol, v katerem so zapisane pravice 

družinskim članom po smrti policista, in v 87. členu ZODPol, ki govori o pravicah v primeru 

invalidnosti. Policijsko delo zahteva pripravljenost nuditi pomoč pomoči potrebnim v vseh 

mogočih okoliščinah, tudi v izredno težkih fizičnih in psihičnih okoliščinah, v katerih je 

policist pripravljen tvegati tudi svoje življenje. Na drugi strani pa je zelo pomembno, da je 

delodajalec pripravljen ali primoran nuditi pomoč policistu ali njegovim ožjim družinskim 

članom (prvi odstavek 86. člena), ki je pri opravljanju svojega dela izgubil življenje. Zato se 

je potrebno zavedati tudi določenih pravic, ki jih imajo policisti, te pa so: 

−    psihološka pomoč in podpora ob smrti policista, 

 štipendiranje šoloobveznih otrok ter posvojencev, vendar ne dlje kakor do leta, v katerem 

dopolnijo 27 let starosti, 

 brezplačno svetovanje in nudenje informacij v zvezi z urejanjem zadev, povezanih s 

smrtjo policista, 

 prednost pri zaposlitvi brezposelnega zakonca, zunajzakonskega partnerja, partnerja iz 

registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroka ali posvojenca v policiji pod pogojem, 

da izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta, določene v 44. členu tega zakona, 

 brezplačna uporaba počitniških zmogljivosti ministrstva deset let po smrti policista in 

sicer sedem dni v letu. 

Na podlagi 87. člena se iste določbe smiselno uporabljajo tudi za policista, ki mu je zaradi 

poškodbe, ki jo je utrpel pri opravljanju svojega dela, priznana invalidnost I. kategorije, ter za 

njegove ožje družinske člane. 

Delovni čas v policiji urejata predvsem Kolektivna pogodba za policiste (KPP, Ur. l. RS, št. 

41/12, 97/12 in 6/14) in Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol). Za delo v manj 

ugodnem delovnem času se v tem delu zakona o delovnem času v organih državne uprave 

(Uradni list RS, st. 115/07 in 122/07) ne more uporabiti, kar je izrecno določeno v Zakonu o 

javnih uslužbencih (ZJU). Na podlagi ZODPol so uslužbenci policije dolžni opravljati delo v 

manj ugodnem delovnem času, kadar je to potrebno za izvajanje z zakonom določenih nalog. 

To je delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, delo v izmenah, delo v sobotah, 

nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih, delo preko polnega delovnega časa, 

popoldansko in nočno delo, delo v deljenem delovnem času. 
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V okvirih mesečne delovne obveznosti policista je treba upoštevati tudi primere opravljanja 

policijskih nalog zunaj delovnega časa, ki so določeni v Zakonu o nalogah in pooblastilih 

policije (ZNPPol). 

Pri razporejanju policistov na delo je treba zagotavljati zakonsko določene počitke. Zakonsko 

določene počitke je treba zagotavljati tudi v primeru odrejene pripravljenosti za delo. Ko 

policist med pripravljenostjo za delo začne opravljati delo, se mu čas opravljanja dela šteje v 

delovni čas. 

V skladu s KPP se delovni čas, ki se razporeja z razporedom dela, določi tako, da se določi 

začetek in konec dnevne delovne obveze. Policist, ki delo opravlja po razporedu dela ali v 

izmenah, ima pravico do seznanitve z razporedom dela najmanj sedem dni vnaprej Razpored 

dela oziroma izmena se lahko izjemoma spremeni najmanj v 24 urah pred nastopom dela 

zaradi nepredvidenih dogodkov. V takem primeru se šteje, da gre za delo po posebnem 

razporedu. 

Prav tako je treba pri razporejanju delovnega časa policista, ki dela v neenakomernem ali 

deljenem delovnem času, opravlja delo v izmenah ali dela več kot pet dni v tednu, upoštevati, 

da ima na podlagi KPP pravico do najmanj enega prostega vikenda na mesec Prosti vikend 

pomeni prosto soboto od 00.00 in nedeljo do 24.00.  

Zaradi nemotenega opravljanja zakonsko določenih nalog policije in večje operativnosti je 

bila v ZODPol dodana  določba, ki omogoča odstopanje od splošne delovnopravne 

zakonodaje. Še večje odstopanje od splošne delovnopravne zakonodaje ZODPol pa 

predstavlja možnost, da nadrejeni policistu odredi delo preko polnega delovnega časa v 

izjemnih, nujnih ali nepredvidenih primerih, ne glede na določbe Zakona o delovnih razmerjih 

(ZDR-1) o časovnih omejitvah dnevne delovne obveznosti, dnevnega in tedenskega počitka 

ter dela preko polnega delovnega časa. Nadurno delo po tem členu se lahko odredi le, ko ni 

mogoče na drugačen način opraviti nalog policije, in ob dodatnem pogoju, da policist po 

poteku delovnega časa dokonča že začeto nalogo. Odreditev dela je dopustna le za najkrajši 

možni čas, pri čemer je treba policistu takoj po prenehanju razlogov zagotoviti ustrezen 

počitek. 

Policisti morajo na podlagi ZNPPol policijske naloge opravljati tudi zunaj delovnega časa in 

preprečevati nezakonita dejanja ter opravljati druge policijske naloge, če je zaradi 

nezakonitega dejanja ali splošne nevarnosti neposredno ogroženo življenje, zdravje, osebna 

varnost ali premoženje, zato je pomembno, da je zakonodaja glede tega primerno urejena, 

usklajena in omogoča policistu primerno pravno, ekonomsko in socialno varnost ter po 

potrebi predpisano psihološko pomoč. 
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1.2 Namen in cilji magistrskega dela 

Namen magistrske naloge je proučiti pravno ureditev delovnega časa in nadurnega dela v 

policiji kot delu javnega sektorja. Pri tem je namen proučiti učinke zakonskih in 

podzakonskih aktov ter sodnih odločb v zvezi s policijskim delom, prenos le-teh v prakso in 

njihov vpliv na psihološki, ekonomski in socialni položaj zaposlenih v policiji. Namen naloge 

je tudi proučiti, kako primanjkljaj zaposlenih v policiji vpliva na odzivni čas na interventne 

dogodke, na katere se policija mora odzvati, kako zakonodaja vpliva na fluktuacijo zaposlenih 

v policiji glede na starostno strukturo in napredovanja v policiji in kako primanjkljaj 

zaposlenih v policiji vpliva na število opravljenih nadur in njihovo izplačevanje. 

Cilji naloge so naslednji:  

 oceniti kakovost pravne ureditve delovnega časa in nadurnega dela v policiji; 

 ugotoviti, kako se uresničujejo pravne norme opravljanja nadurnega dela v policiji ter 

prenos v prakso, 

 opredeliti, kako delovni čas in nadurno delo v policiji vpliva na socialni, psihološki in 

ekonomski položaj zaposlenih, 

 raziskati, kako pravna ureditev vpliva na odrejanje in opravljanje nadurnega dela v 

policiji, 

 na podlagi podrobne proučitve pravnih norm in prenosa v prakso izdelati priporočila 

namenjena policiji oz. Ministrstvu za notranje zadeve za spremembe izvajanja zakonske 

ureditve in oblikovati predloge za dopolnitev zakonske ureditve o delovnem času v 

policiji. 

Postavili smo naslednja raziskovalna vprašanja: 

 RV1: Kako delovni čas in nadurno delo v policiji vplivata na uveljavljanje pravic 

zaposlenih do prostega časa?  

 RV2: Kako je vrednotenje delovnega časa v policiji urejeno v skladu z Ustavo in 

namenom pravne ureditve delovnega časa? 

 RV3: Ali je zakonodaja dovolj prožna glede na posebnosti organizacije dela v policiji in 

opravljanja nadurnega dela? 

 RV4: Kako pravna ureditev vpliva na obseg nadurnega dela v policiji? 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev magistrskega dela 

Raziskava o delovnem času v policiji je zasnovana in opredeljena kot pravna raziskava, saj 

bodo analizirani mednarodni in nacionalni pravni akti ter nekatere odločitve sodišč s področja 

nadurnega dela. Uporabljena bo metoda analize dokumentov (angl. documentary analysis), s 

pomočjo katere bodo analizirani sekundarni viri, to so zakonski in podzakonski akti, sodne 

odločbe ter strokovna in znanstvena literatura z izbranega raziskovalnega področja. 
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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 ob upoštevanju 

delovnopravnih institutov (delovni čas, nadurno delo, odmori in počitki ...). 

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: preučevanje in opisovanje posameznih temeljnih pojmov, dejstev in 

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

delovnega časa, dopolnilno delo, mednarodna in nacionalna zakonodaja, 

 metodo kompilacije: postopek povzemanja tujih rezultatov znanstveno raziskovalnih del, 

tujih opažanj, stališč, sklepov in spoznanj, 

 metoda sinteze: združevanje posameznih delov različnih zakonskih aktov v celovit 

pregled pravne ureditve delovnega časa za poklicno skupino policist. 

V raziskavi bomo vsebinsko in zakonsko interpretirali pridobljene statistične podatke, ki v tej 

povezavi vplivajo na nadurno delo v policiji. 

V raziskavi bomo primarno osredotočeni na proučevanje empiričnih podatkov, manj pa bomo 

upoštevali določeno teoretsko perspektivo, ker menimo, da moramo razviti svoje analize 

sami, neodvisno od prevladujočih teorij.  

Prav tako bomo osnovno analizo odgovorov, vezanih na število opravljenih nadur v policiji, 

na primanjkljaj zaposlenih v policiji in pravnih norm, izvedli najprej s pomočjo zbranih 

statističnih podatkov.  

Število opravljenih nadur in primanjkljaj zaposlenih v policiji bomo ocenjevali na podlagi 

pravne ureditve delovnega časa v policiji ter na osnovi analize števila zaposlenih v določenem 

časovnem obdobju, opravljenih nadur v tem obdobju, števila obravnavanih interventnih 

dogodkov, reakcijskega časa ob teh dogodkih in števila obravnavanih kaznivih dejanj ter 

prekrškov v tem obdobju. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Naloga je pravne narave in se nanaša na temeljito raziskavo mednarodnih in nacionalnih 

pravnih virov s področja delovnega časa za poklicno skupino policist. Med omejitve raziskave 

smo uvrstili omejenost znanstvene in strokovne literature s področja nadurnega dela v policiji. 

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

raziskava ne obravnava instituta krajšega delovnega časa, pač pa se osredotoča predvsem na 

polni delovni čas, delo preko polnega delovnega časa in na omejitve nadurnega dela. V nalogi 
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bo narejena raziskava, ki se nanaša na ugotavljanje dejanskega obsega oziroma števila nadur v 

poklicni skupini policist. 
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2 INTERDISCIPLINARNI VIDIKI DELOVNEGA ČASA IN NJIHOV PRAVNI, 

SOCIALNI, PSIHOLOŠKI IN EKONOMSKI POMEN 

Delovni čas je eden od pomembnih vidikov delovnega razmerja, saj opredeljuje čas, ki je 

namenjen delu delavca, hkrati pa opredeljuje tudi prosti čas, s katerim delavec prosto 

razpolaga (Pirman 2008, 6). Delovni čas je tudi tesno povezan z varovanjem zdravja delavca 

in ohranjanjem njegove delovne sposobnosti. Delovno okolje s svojimi specifičnimi 

razmerami in zahtevami namreč predstavlja enega od dejavnikov, ki vidno zaznamujejo 

zdravje zaposlene populacije (Toth 2003, v Medved 2013, 17). 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 (Medved 2013, 1). 

Posamezne države področje delovnega časa urejajo s splošno zakonodajo, ki jo prilagajajo 

specifičnim potrebam svojega trga in okolja, ter s podzakonskimi akti, ki področje urejajo 

glede na specifične potrebe posameznih skupin, kamor sodi tudi delo policistov. Dopuščen 

jim je na primer višji obseg nadurnega dela, saj se dela ne da v celoti načrtovati vnaprej. 

Pri pravnem urejanju delovnega časa je potrebno upoštevati predvsem varstveni vidik 

ureditve delovnega časa, saj je obremenitev delavcev odvisna od dolžine delovnega časa in od 

zagotovljenih odmorov ter počitka. Potrebno je upoštevati tudi dejstvo, da se delodajalčeva 

možnost organiziranja delovnega procesa omejuje s pravno ureditvijo dolžine delovnega časa, 

in pa dejstvo, da je plača delavca oziroma višina stroškov, ki jih ima delodajalec, odvisna od 

dolžine delovnega časa (Kresal, Kresal Šoltes in Senčur Peček 2002, v Pirman 2006, 6). 

V podjetju kot materialnem organizacijskem sistemu obsegajo skupni cilji podjetja poleg 

ciljev podjetja še delež ciljev zaposlenih v podjetju in delež ciljev lastnikov ter drugih, ki 

hočejo vplivati na usmeritev in na delovanje podjetja (Tavčar 1999, 19). 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 delovni čas tako z vidika učinkovitosti kot tudi z vidika humanizacije 

dela eden najpomembnejših elementov. Temeljni cilj managementa je zagotoviti oba vidika in 

pri tem dosledno spoštovati tudi pravno ureditev delovnega časa (Medved 2013, 1). 

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). 

Za uspešno poslovanje in razvoj podjetja so pomembni usposobljeni in motivirani zaposleni, 

ki zavzeto delajo in izpolnjujejo cilje podjetja. Uspešno motiviranje zaposlenih za zavzeto 

delo in izpolnjevanje ciljev podjetja je ena od najzahtevnejših nalog vodij. Vodjem pri tem 
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pomaga poznavanje potreb in motivov zaposlenih ter razumevanje, kako različne nagrade 

vplivajo na njihovo motivacijo, zavzetost in vedenje (Hauko 2012, 11). 

2.1 Opredelitev delovnega časa 

Za Marxa je delo ključno za človekovo srečo in samouresničitev. Delo je najpomembnejša, 

temeljna človekova dejavnost. Ljudem omogoča, da uresničijo svoje skrite možnosti, ali pa 

izkrivi in izpridi njihovo naravo in odnose do drugih ljudi. Marx (1976) meni, da delo ljudem 

zagotavlja najpomembnejša in temeljna življenjska sredstva za zadovoljitev osnovnih potreb, 

osebnosti in humanosti. Z izražanjem osebnosti pri ustvarjanju nekega dela lahko delavci 

občutijo globoko zadovoljstvo. Ko vidijo, da njihove proizvode drugi uporabljajo in cenijo, 

zadovoljijo svoje potrebe in tako izražajo skrb in humanost do drugih. V skupnosti, kjer 

vsakdo dela za zadovoljitev tako svojih individualnih potreb kot potreb drugih, je delo 

popolna dejavnost samouresničevanja. Marx je dokazoval, da se mora njegov ideal, poleg 

morebiti že uresničenega na začetku zgodovine, šele uresničiti. V teku zgodovine je bil 

človeški odnos do dela uničujoč tako za posameznika kot za človeške odnose. Prav tako delo 

preneha obstajati kot cilj sam po sebi, kot zadovoljstvo, uresničevanje človekovih potreb. 

Postane le sredstvo za preživetje. Delo kot sredstvo za dosego cilja ne more predstavljati 

resničnega samouresničevanja. Odtujeni od rezultatov svojega dela, opravljanja dela in od 

samih sebe, delavci postanejo odtujeni tudi od svojih sodelavcev. Delajo za svoj obstoj in 

obstoj družin, ne pa za korist skupnosti. Lastni interes postane pomembnejši od skrbi za 

družbeno skupino (Haralambos in Holborn 2005, v Grimšič 2013, 9).  

2.2 Družboslovni vidiki delovnega časa 

Razne znanstvene discipline različno obravnavajo družboslovne vidike delovnega časa. 

Pravni, socialni, psihološki in ekonomski vidiki, ki so obravnavani v tem poglavju, so le 

nekateri izmed številnih vidikov opredeljevanja pomena delovnega časa. 

2.2.1 Pravni vidik delovnega časa  

Delovni čas je pomemben tako s pravnega kot tudi z organizacijskega vidika. Smisel 

pravnega urejanja je predvsem zaščita delavca, ki je pri sklepanju delovnega razmerja šibkejša 

stranka in nima enakega pogajalskega izhodišča. Zato se je skozi zgodovino pojavila težnja po 

zakonskem urejanju delovnega časa in njegovem postopnem skrajševanju. Dolžina delovnega 

časa določa hkrati tudi dolžino prostega časa, s katerim delavec sam razpolaga v skladu s 

svojimi potrebami. Poleg pravnega vidika, ki varuje predvsem koristi delavca, pa je potrebno 

izpostaviti tudi organizacijski vidik, ki zadeva predvsem interese delodajalcev. Delovni čas je 

v bistvu čas, ko ima delodajalec delavca na voljo, da ta zanj opravlja delo. V delovnem času si 
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delodajalec organizira delovni proces tako, da doseže maksimalno produktivnost skupnega 

dela in maksimalni končni dobiček. 

Pri pravnem urejanju delovnega časa se srečamo s tremi vidiki določanja obsega delovnega 

časa. Prvi vidik je varstveni vidik, ki zahteva od zakonodajalca, da s skrajševanjem delovnega 

časa zagotovi delavcem večjo varnost in zdravje pri delu. Kaltnekar (2000, v Medved 2013, 

17) 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 sprejemljivega in humanega 

delovnega časa, na drugi pa interes delodajalca. Temu namreč razporeditev delovnega časa 

predstavlja ekonomski vidik, ki je tesno povezan s produktivnostjo dela in tudi s samo izrabo 

njegovih kapacitet. Od dolžine delovnega časa, njegove razporeditve, odmorov, počitkov in 

letnih dopustov je namreč odvisna obremenitev delavcev oziroma njihovih psihofizičnih 

sposobnosti. S pravnim omejevanjem delovnega časa se omejuje tudi svoboda delodajalcev 

pri organiziranju delovnega procesa. Zato je pomembno, da pravna ureditev nudi delodajalcu 

možnost, da doseže ustrezno produktivnost in konkurira z drugimi gospodarskimi subjekti, ki 

so podvrženi drugačni pravni ureditvi. Tretji vidik je zaposlovalni vidik. Delovni čas vpliva 

na splošno zaposlovanje in brezposelnost na trgu dela. Fleksibilno urejanje delovnega časa 

vpliva na zmanjševanje brezposelnosti in povečanje zaposlenosti. Zakonodajalec mora pri 

urejanju delovnega časa najti kompromis med vsemi tremi vidiki. Na eni strani mora 

upoštevati zahteve delodajalcev po fleksibilnejši organizaciji delovnega časa, na drugi strani 

pa mora zavarovati delavca kot šibkejšo stranko v delovnem razmerju in ohraniti njegov 

delovno- in socialnopravni položaj (Dobelšek idr. 2014, 83).  

Nočno, izmensko in nadurno delo so zagotovo dejavniki, ki vplivajo na zdravje delavca in ne 

zagotavljajo zdravega življenjskega okolja. Delovnopravna zakonodaja mora zato skrbeti za 

varstveni vidik delavcev tako, da omejuje dolžino 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, Ur. l. 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 (Ur. l. EU, št. 183/89), v skladu z njim imajo 

delavci pravico do dela in delovnega okolja, ki jim zagotavljata varnost in zdravje pri delu 

(Medved 2013, 17–18). 

2.2.2 Socialni vidik delovnega časa 

Vidik socialnega varstva je pri delovnem času z vidika delavca zelo pomemben, saj 

predstavlja spoštovanje zasebnega in družinskega življenja. Predvsem je pomembno za tiste, 

ki so si že ustvarili družino in želijo z njo preživeti več prostega časa (Medved 2013, 17). 
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Kot socialno varnost razumemo stanje (Vodovnik 2015, 375–417), v katerem je v organizirani 

družbi poskrbljeno, da ljudje v primeru premoženjskih in osebnih stisk uživajo nujno pomoč. 

Socialna varnost se zagotavlja s celovitim sistemom predpisov, dejavnosti in ukrepov, s 

katerimi se preprečuje pojavljanje premoženjskih in osebnih stisk, ki jih opredeljujemo kot 

socialna tveganja (riziki), in odpravljajo posledice, do katerih pride, če se stiske pojavijo 

oziroma socialna tveganja uresničijo. Splošni vrednostni temelj oblikovanja in izvajanja prava 

socialne varnosti so načela socialne varnosti. Ta načela so (prav tam): 

 načelo enotnosti socialne varnost, ki se kaže v soodvisnosti in povezanosti elementov 

socialne varnosti oziroma njenih podsistemov, 

 načelo vzajemnosti in družbene solidarnosti, ki temelji na v civiliziranih družbah 

uveljavljenih vrednotah organizirane medsebojne pomoči med ljudmi, 

 načelo univerzalnosti, ki temelji na ideji razvoja sodobne, humane države, ki se zavzema 

za blaginjo vsega prebivalstva, 

 načelo demokratičnosti, ki ga je mogoče opredeliti kot temelj razmerij med ljudmi v 

sodobni družbi, 

 načelo komplementarnosti javnega in zasebnega na področju socialne varnosti, ki ga je 

mogoče označiti kot izhodišče legitimne razmejitve med javno in zasebno sfero, 

 načelo pravnosti sporoča in veleva, da morajo biti vsi bistveni elementi sistema socialne 

varnosti urejeni predvsem s pravnimi normami, 

 načelo nezastarljivosti, neodtujljivosti in spoštovanja pridobljenih pravic iz obveznih 

zavarovanj in socialnega varstva, ki pomeni, da so socialne pravice neodtujljive, kar 

pomeni, da niso v prometu, in 

 načelo zveznosti postopka uveljavljanja in varstva socialnih pravic, kar pomeni, da sta 

njihovo uveljavljanje in varstvo zagotovljena na dveh ravneh, uveljavljajo se namreč v 

upravni sferi in v upravnih postopkih, pravno varstvo pa je zagotovljeno v zunajsodnih in 

sodnih postopkih. 

Socialna država, kategorija, ki jo omenjajo določila 2. člena Ustave, je vrednostna premisa, ki 

je bila poudarjena že pred uveljavitvijo nove ustavne ureditve leta 1991; posredno jo omenja 

tudi Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Nekateri 

elementi te vrednostne kategorije so vključeni v ustavno ureditev človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin. Že prejšnja ustavna in zakonska ureditev sta zagotavljali pravice na tem 

področju (Vodovnik 2015, 26). 

Po določilih 1. in 2. odstavka 50. člena Ustave Republike Slovenije imajo državljani pravico 

do socialne varnosti pod pogoji, ki so določeni z zakonom. Država ureja obvezno 

zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo 

delovanje. Ustava določa obveznost države in jo usmerja, da pravno uredi sistem obveznega 

zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega ter drugih socialnih zavarovanj in da skrbi za 

njihovo delovanje (Vodovnik 2012, 14–15). Posebno varstvo je z zakonom zagotovljeno 
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vojaškim veteranom in žrtvam vojnega nasilja (tretji odstavek 50. člena Ustave). Po določilih 

51. člena Ustave ima vsakdo pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa 

zakon. Zakon določa pravico do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev (Vodovnik 2015, 

33–34). 

Golob (2013, 107) navaja, da slovenska ureditev vključuje v socialna zavarovanja širok krog 

posameznih skupin oseb, saj so v vse veje socialnega zavarovanja, torej pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, zdravstveno zavarovanje in 

starševstvo, vključeni vsi delavci, pomembno pa je poudariti, da so vključeni tudi tisti delavci, 

ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas ali za določen čas. 

Z vidika delavca je zelo pomemben vidik socialnega varstva, saj predstavlja spoštovanje 

zasebnega in družinskega življenja. Predvsem je to pomembno za tiste, 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 jim omogoča izbiro začetka in tudi 

trajanja delovnega časa na način, ki jim najbolj odgovarja. Spremenljiv delovni čas je 

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 to nedvomno vpliva tudi na 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 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic 

(EKČP, Ur. l. RS, št. 7/99). 

Omeniti je potrebno Direktivo 89/391/EGS z 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za 

spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu. Določa neke najmanjše standarde, 

vendar ne ovira držav članic, da same poskrbijo za višje in dosti boljše varstvo posameznih 

struktur delavcev. Pomemben vidik te direktive so delodajalčeve dolžnosti, saj je tako  

zagotovljeno, da je delodajalec končno odgovoren za varnost in zdravje pri delu. 

Zdravje je človekova najpomembnejša dobrina, zato ima v sistemu socialne varnosti osrednji 

položaj. Poseben pomen zdravja je poudarjen že s sistemsko uvrstitvijo dejavnosti, ki 

zagotavlja ljudem to dobrino, v obe veji socialne varnosti, to je v sistem socialnih zavarovanj 

in sistem socialnega varstva. Pomembne obveznosti v zvezi s skrbjo za zdravje kot temeljno 

človekovo dobrino imajo tudi organizacije, ki izvajajo različne dejavnosti. Skrbeti morajo, da 

z izvajanjem svojih dejavnosti ne ogrožajo zdravega življenjskega okolja ljudi (72. člen 

Ustave). To velja za njihovo zunanje in tudi notranje poslovanje. Delodajalci morajo v skladu 

s predpisi skrbeti za zdravo in varno delovno okolje, v katerem zaposleni opravljajo delo. 

Položaj zaposlenih z vidika zdravja in varstva pri delu celovito urejajo različni predpisi, zlasti 

posebni predpisi o zdravju in varstvu pri delu ter predpisi o zdravstvenem varstvu, zdravstveni 

dejavnosti in zdravstvenem zavarovanju. Za uresničevanje omenjene temeljne pravice in 

obveznosti oseb do zdravstvenega varstva skrbi v prvi vrsti država kot temeljni nosilec 
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sistema zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja. Zakonsko ureja omenjena 

področja in načrtuje razvoj sistema zdravstvenega varstva (Vodovnik 2015, 502–503). 

2.2.3 Psihološki vidik delovnega časa 

Na področju psihologije in sociologije je Marija Molan (Molan 2012) opravila raziskavo, v 

kateri ugotavlja, da so psihosocialna tveganja realnost sedanjih delovnih okolij. Odvisna so od 

organizacije dela, prestrukturiranj, reorganizacij, kompetenc posameznikov, medsebojnih 

odnosov in odnosov v hierarhiji. Podobne zakonitosti kot veljajo za Evropo, veljajo tudi za 

slovenske razmere. Za javni sektor veljajo nekatere specifičnosti, ki izhajajo iz same narave 

dela. V javnem sektorju imajo večji vpliv medsebojni odnosi, odnosi v hierarhiji in pogosto 

slabše definirani organizacijski modeli, slabše definirani procesi dela ter pristojnosti in 

odgovornosti posameznikov. Na osnovi poročanj posameznih delavcev iz javnega sektorja je 

predstavljenih nekaj posameznih primerov v splošni obliki. 

Ibbetson in Whitmore (1977) poudarjata, da so ena najučinkovitejših nefinančnih nagrad t. i. 

psihološki motivatorji, ki predstavljajo večjo odgovornost za uspešno opravljeno nalogo, 

samoiniciativnost, dosežke, ponos ob dobro opravljenem delu ter priložnost za profesionalno 

in osebnostno rast. Slednje nagrade so dolgoročne in kontinuirane. Delavec bo delo opravljal 

uspešneje in učinkoviteje, če bo za delo ustrezno motiviran. 

Izraz motivacija izvira iz latinske besede »movere« in pomeni gibati se. Motivacija je proces, 

ki spodbudi posameznika k določenemu obnašanju. Motivacija je sila, ki ustvarja vedenje, s 

katerim potešimo neko potrebo, je težnja k zadovoljitvi potreb posameznika, je kompleksna 

sila, sestavljena iz različnih dejavnikov, ki spodbujajo, usmerjajo, vzdržujejo in organizirajo 

aktivnost posameznika v podjetju v začrtani smeri k doseganju cilja (Musek 1982, v Hauko 

2012, 27).  

Obstaja veliko definicij motivacije, vendar pa so vsem skupni trije elementi. Motivacija 

sproža v posamezniku energijo, ki ga spodbudi k določeni aktivnosti in načinu vedenja, 

usmerja motivirano vedenje za doseganje določenega cilja in ohranja določeno vedenje za 

doseganje cilja (Steers in Porter 1987, v Hauko 2012, 28). 

Vzporedno z ločevanjem med delovnim in bivalnim okoljem, med produkcijo, reprodukcijo 

in porabo, se je uveljavilo razumevanje prostega časa kot časa, ki ostane, ko so opravljene 

poklicne, družinske in socialne obveznosti (Černigoj Sadar 1998, v Pešut 2012, 24). Tak čas 

imenujemo individualni prosti čas. Posameznik se oblikuje glede na različne vsebine in 

načine preživljanja prostega časa. Kvaliteta preživljanja prostega časa posledično vpliva tudi 

na družbeno blaginjo. Pri tem ima pomembno vlogo tudi družba, katere naloga je 

promoviranje in spodbujanje osebnega odkrivanja prostega časa, da ljudi stimulira k 

aktivnostim, ki omogočajo osebno rast. Pasivno preživljanje prostega časa je psihološko 
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problematično, saj vodi do dolgočasja, ki se lahko sprevrže v apatijo in nazadnje celo v 

depresijo. Bolj se ljudje zavedajo pomena prostega časa in ga tudi aktivno preživljajo, več 

možnosti imajo, da ostanejo zdravi. Aktivni življenjski slog v prostem času je povezan tudi z 

večjo psihofizično kondicijo, s samospoštovanjem, s pozitivnim mnenjem o sebi, večjim 

zadovoljstvom z življenjem in več socialnimi stiki. Poleg tega pa aktivni življenjski slog v 

prostem času varuje pred fizičnimi in psihičnimi boleznimi ter stresom (Černigoj Sadar 1998, 

v Pešut 2012, 24–25). 

2.2.4 Ekonomski vidik delovnega časa 

Delavci lahko vstopajo v delovna razmerja iz različnih razlogov, brez dvoma pa je poglavitni 

razlog eksistenčne narave. Delati morajo zato, da sebi in družini zagotovijo vsaj osnovna 

sredstva za življenje. V zameno za plačilo delodajalcu ponudijo svoje delo, s tem pa mu na 

razpolago dajejo svoj čas in znanje. Razumljivo je, da želijo za primerno plačo žrtvovati čim 

manj svojega zasebnega življenja, zato je njihov interes, da dovolj oziroma čim več zaslužijo 

v normalnem delovnem času. Do določene mere se torej tudi pri delavcu pojavlja presoja 

ekonomskega vidika sprejete zaposlitve. Delo preko polnega delovnega časa od delavca 

zahteva dodatne napore in ga dodatno prikrajša za čas in aktivnosti na področju zasebnega 

življenja, zato je razumljivo, da za tako delo pričakuje večje plačilo. Tudi v veljavnih 

predpisih je plačilo za nadurno delo opredeljeno kot dodatek za delo v manj ugodnem 

delovnem času. Višji dodatek za nadurno delo pomeni tudi večjo motiviranost delavca, da 

delo preko polnega delovnega časa. Podobno na motiviranost vpliva tudi višina plače za redno 

delo, saj si bo delavec s slabo plačo želel z nadurnim delom popraviti prihodke in izboljšati 

položaj, delavcu z dobro plačo pa bo načeloma bolj pomemben prosti čas kakor dodatni 

zaslužek. Plačilo, ki ga delavci dobijo tako za redno kakor za nadurno delo, je z ekonomskega 

vidika eden pomembnejših faktorjev delovnega razmerja, tako za zaposlene kot za delodajalce 

(Argenti 2008, 16–23).  

Hauko (2012, 24–26) meni, da ekonomski vidik pojasnjuje razloge in dejavnike, ki vplivajo 

na trg dela, plačno raven ter odnose med delodajalci in sodelavci. Večina ekonomskih 

pristopov je povezanih s pojasnjevanjem delovanja notranjega in zunanjega trga dela, 

ekonomskih vplivov na plače, različnosti vedenja lastnikov podjetij, menedžerjev in 

zaposlenih itd. Zaposleni v zameno za svoje delo pričakujejo ustrezno nagrado. Ta nagrada 

naj bo tem višja, čim bolje bo opravljeno delo. Tako ustrezno motiviran delavec bo svoje delo 

opravil uspešneje in učinkoviteje. 

Ekonomski vidik delovnega časa predvideva upoštevanje predvsem interesov delodajalcev. S 

pravnim omejevanjem delovnega časa se omejuje tudi svoboda delodajalcev pri organiziranju 

delovnega procesa. Zato je pomembno, da pravna ureditev delodajalcu omogoča doseganje 

ustrezne produktivnosti in konkurira drugim gospodarskim subjektom, ki so podvrženi 

drugačni pravni ureditvi (Dobelšek idr. 2014, 83).  
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Sistem nagrajevanja najpogosteje pomeni usklajeno politiko, procese in prakso neke 

organizacije, da bi nagradila svoje zaposlene glede na njihov prispevek, zmožnosti in 

pristojnosti, pa tudi glede na njihovo tržno ceno. Ugodnosti zaposlenim delavcem pomenijo 

sestavino nagrajevanja, ki jo ti lahko prejemajo kot dodatek k osnovni plači (Armstrong 

1996). 

Vrhovnik (2008, 24) meni, da je k strategiji nagrad, politiki nagrad in načrtovanju nagrad in 

drugih ugodnosti pri delu bistveno prispeval tudi ekonomski pristop. Ta pojasnjuje razloge in 

dejavnike, ki vplivajo na trg dela, plačno raven ter odnose med delodajalci in delavci. Večina 

ekonomskih pristopov je povezanih s pojasnjevanjem delovanja notranjega in zunanjega trga 

dela, ekonomskih vplivov na plače ter razlik v vedenju lastnikov podjetij, menedžerjev in 

zaposlenih. Ugodnosti pri delu le redko neposredno vplivajo na izvedbo dela, lahko pa te 

ugodnosti pripomorejo k večjemu zanimanju delavca za poslovanje podjetja. Ugodnosti, kot 

so socialno in zdravstveno varstvo, finančna pomoč, osebne potrebe, materialne in 

nematerialne ugodnosti, vplivajo na njegovo večjo pripravljenost za sodelovanje pri 

doseganju ciljev podjetja in učinkovitejše delovanje organizacije v daljšem časovnem obdobju 

(Vrhovnik 2008, 28–19).  

Prihodek, ki je ustvarjen v času nadurnega dela, povečuje uspešnost podjetja, vendar je 

potrebno predvidevati, da pretirani obseg delovnega časa dolgoročno ne more prinašati enakih 

rezultatov. Čeprav se v delovnem procesu pojavljajo situacije, ki opravičujejo nadurno delo, 

si mora dobro podjetje postaviti vprašanje, kolikšen je obseg dela, ki delavcev ne bo iztrošil,  

bo pa prinašal zadovoljive ekonomske rezultate (Argenti 2008, 23). 
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3 MEDNARODNA PRAVNA UREDITEV DELOVNEGA ČASA 

Pravna ureditev delovnega časa je podrobneje urejena v številnih mednarodnih aktih, kot so 

deklaracije, konvencije, priporočila in drugo. To so Splošna deklaracija o človekovih pravicah 

(Ur. l. SFRJ, št. 7/71) iz leta 1948, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (Ur. l. 

RS, št. 33/94), Evropska socialna listina (Ur. l. RS, št. 7/99) in druge. Najpomembnejši akt 

Evropske unije je Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta s 4. novembra 2003, 

ki ureja določene vidike delovnega časa. Njen namen je izboljšati varnost in zdravje pri delu,  

določa pa pogoje ter primere, ko je možno v nacionalnih zakonodajah odstopati od teh zahtev. 

3.1 Organizacija združenih narodov 

26. oktobra 1945 je bila v San Franciscu podpisana Ustanovitvena listina Združenih narodov 

(OZN). Temeljni namen ustanovitve OZN je bil predvsem ureditev povojnega mednarodnega 

sistema oziroma reševanje 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 te deklaracije so bili sprejeti mednarodni pakti in 

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

uresničevanje človekovih pravic na ravni držav. 

3.1.1 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 in 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 ter 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. 

3.1.2 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 
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delovnih ur, in pravico do občasnega plačanega dopusta. Gre za pomembno določbo, ki 

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 (Poročilo EK 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 (Medved 2013, 22). 

3.2 Mednarodna organizacija dela 

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 urejanje 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. 

Republika Slovenija je bila v MOD sprejeta 29. maja 1992. Aktivno povezovanje z MOD je 

za Slovenijo pomembno, saj lahko črpa iz izredno bogatega vira izkušenj in znanja za 

uresničevanje pravic delavcev ter za delovanje delodajalcev in vlad pri obvladovanju 

aktualnih problemov brezposelnosti, socialne varnosti ter zagotavljanja človekovih pravic na 

področju dela in delovanja trga delovne sile. Sodelovanje z MOD je Republika Slovenija leta 

2002 še okrepila s podpisom sporazuma o sodelovanju. Na ozemlju današnje Slovenije pa so 

tudi že v preteklosti veljale ratificirane konvencije MOD. Po sistemu pravnega nasledstva je 

Slovenija z Aktom o notifikaciji nasledstva konvencij prevzela vse konvencije MOD, ki jih je 

sprejela bivša Jugoslavija (Šklander 2013, 3). 
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Slovenija je ratificirala kar nekaj konvencij MOD, vendar bodo za potrebe raziskovalne 

naloge podrobneje predstavljene le tiste, ki imajo pomemben vpliv na opredelitev delovnega 

časa in nadurnega dela v delovnopravni zakonodaji. Najprej bosta predstavljeni konvenciji 

MOD, ki v RS nista bili ratificirani in zato nimata neposredne veljavnosti, jih pa Slovenija, 

kot članica MOD, pri sprejemanju svoje delovnopravne zakonodaje upošteva. Konvencija 

MOD številka 1 o delovnem času v industriji iz leta 1919 je začela veljati 13. junija 1921 in 

se nanaša na ureditev dnevnega in tedenskega delovnega časa v industriji, konvencija MOD 

številka 30 o delovnem času v trgovini in uradih iz leta 1930 pa je začela veljati 29. avgusta 

1933. Obe konvenciji sta na splošno uredili delovni čas in postavili splošno veljavno pravilo, 

po katerem je delovni čas omejen na 8 ur na dan in 48 ur na teden. Poleg tega pa urejata tudi 

delo preko polnega delovnega časa kot eno izmed dopustnih izjem. Konvenciji določata, da se 

lahko po posvetovanju z delodajalci in delavci sprejme ureditev, ki dovoljuje nadurno delo 

znotraj posameznega podjetja z namenom pomagati podjetjem, da se soočijo z izjemnimi 

obremenitvami. Začasne izjeme so dopustne tudi znotraj trgovin, da se s tem prepreči izguba 

na pokvarljivem blagu, da se ne ogrožajo tehnični rezultati njihovega dela, lahko pa se dovoli 

tudi za posebna dela, kot je na primer inventura. V vseh teh primerih so delavci upravičeni do 

dodatnega plačila v višini 25 % od osnove, hkrati pa mora biti tudi opredeljeno, koliko ur je 

lahko tako opravljenih. Konvenciji sicer ne določata posebnih omejitev glede dovoljenih 

nadur, vendar pa Odbor strokovnjakov o uporabi konvencij in priporočil v svojih komentarjih 

redno navaja, da mora biti takšna omejitev razumna in ne sme zanemariti osnovnega načela o 

omejitvi delovnega časa. Začasna odstopanja od običajnega delovnega časa pa so dovoljena 

tudi v primeru nesreč, nujnega dela na strojih ali v podjetjih in pa v primeru višje sile.   

V nadaljevanju bodo predstavljene konvencije MOD, ki jih je RS ratificirala in jih 

uporabljamo neposredno ter so pomembne za opredelitev delovnega časa. Potrebno jih je 

upoštevati tudi pri nadurnem delu, saj je potrebno delavcem, ki opravljajo nadurno delo 

zagotoviti tudi ustrezen počitek. Konvencija MOD številka 14 o tedenskem počitku v 

industrijskih podjetjih iz leta 1921 je bila sprejeta 17. novembra 1921. Slovenija je konvencijo 

ratificirala po načelu nasledstva 29. maja 1992. Na področju splošnih delovnih pogojev je bilo 

vprašanje tedenskega počitka eno prvih, ki jih je v okviru konvencij uredila MOD. 

Konvencija se nanaša samo na tedenski počitek v industriji, in sicer v 1. odstavku 2. člena 

predvideva tedenski počitek v minimalnem trajanju 24 neprekinjenih ur v okviru 

sedemdnevnega obdobja. Izjeme od tako opredeljenega počitka je mogoče določiti le v 

opravičenih primerih in po predhodnem posvetovanju s socialnimi partnerji (1. odstavek 4. 

člena). Konvencija MOD številka 106 o tedenskem počitku v trgovinah in uradih iz leta 1957 

je bila sprejeta 26. junija 1957 in je začela veljati 4. marca 1959. Slovenija je konvencijo 

ratificirala po načelu nasledstva 29. maja 1992. Ta konvencija predvideva, tako kot 

Konvencija MOD št. 14, tedenski počitek v minimalnem trajanju 24 ur v obdobju sedmih dni. 

Na tem mestu je potrebno omeniti tudi Priporočilo MOD 91 o kolektivnih pogodbah iz leta 

1951. V 2. členu priporočilo definira kolektivne pogodbe in našteje njihove sestavine 
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(vsebina, stranki, oblika). V priporočilu pa so našteti tudi učinki, pogodb, njihova razširitev, 

reševanje sporov glede njihove interpretacije in nadzorovanje izvajanja kolektivnih pogodb. 

Tudi Konvencija MOD št. 98 o uporabi načel, o pravicah organiziranja in kolektivnega 

dogovarjanja iz leta 1949, ki jo je Jugoslavija ratificirala 8. aprila 1985, Slovenijo zavezuje na 

podlagi Akta o notifikaciji nasledstva. Uvrščamo jo med temeljne konvencije MOD. 

Novak idr. (2006, v Dobelšek idr. 2014) zapišejo, da je spodbujanje razvoja prostovoljnega 

pogajanja med delodajalci ali delodajalskimi organizacijami in delavskimi organizacijami 

eden od osnovnih ciljev konvencije. Države naj bi sprejele ukrepe, ki bi spodbujali in 

pospeševali razvoj in uporabo mehanizmov prostovoljnega pogajanja med delodajalci ali eno 

ali več delodajalskimi organizacijami na eni strani ter delavskimi organizacijami na drugi 

strani, da bi s kolektivnimi pogodbami uredili delovne razmere. V zvezi s prostovoljnostjo 

kolektivnih pogodb so nadzorni organi sprejeli razlago, da je sistem, po katerem mora 

veljavnost kolektivne pogodbe potrditi upravni organ, v nasprotju s Konvencijo št. 98. 

Tu je še Konvencija št. 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja iz leta 1981 (Ur. l. RS, št. 

121/05), ki jo je Slovenija ratificirala konec decembra 2005 in jo uvrščamo med sodobne 

konvencije MOD. Predstavlja dopolnitev Konvencije št. 98, s katero je MOD želela 

spodbuditi močnejše kolektivno pogajanje. Na podlagi te konvencije naj bi države sprejele 

ukrepe za spodbujanje kolektivnih poganjanj, ki pa ne smejo ovirati prostovoljnega 

kolektivnega pogajanja. K tej konvenciji je bilo skupaj s konvencijo istočasno sprejeto tudi 

istoimensko priporočilo št. 163 (Sečnik 2004). 

3.3 Svet Evrope 

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 temeljnih 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 

Statut je bil podpisan 5. maja 1949. Prednostna naloga novega Sveta Evrope je bila, da sestavi 

listino o človekovih pravicah. 4. novembra 1950 je deset držav članic podpisalo Konvencijo o 

človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Konvencija je začela veljati 3. septembra 

1953.  
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Že od samega nastanka Sveta Evrope je načelo spoštovanja človekovih pravic eden od 

temeljev te organizacije. Evropski kongres, ki je deloval kot katalizator pri oblikovanju Sveta 

Evrope, je na zasedanju v Haagu leta 1948 sprejel resolucijo, ki v različnih določbah statuta 

Sveta Evrope poudarja pomen človekovih pravic. V 8. členu pa celo določa, da so hujše 

kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin razlog za suspendiranje ali izključitev države 

članice iz Sveta (Gomien 2009, 15). 

EKČP se ni razvijala v praznem prostoru, njeni predhodnici sta bili Splošna deklaracija o 

človekovih pravicah in ameriška deklaracija o človekovih pravicah in dolžnostih. Splošna 

deklaracija je dejansko dobila častno mesto v preambuli EKČP. Nikakor pa se ne sme 

podcenjevati pomena, ki ga ima Konvencija pri varovanju človekovih pravic na mednarodni 

ravni. V preambulo je vključen pojem politične demokracije, ki je manjkal v ustreznih 

določbah statuta SE. Enakega pomena je tudi osredotočenost preambule na skupno 

uveljavitev človekovih pravic. Konvencija je bila prvi mednarodni instrument o človekovih 

pravicah, ki si je prizadeval zaščititi široko paleto civilnih in političnih pravic. Njen morda 

najbolj revolucionaren prispevek je vključitev določb, v skladu s katerimi bi se visoke 

pogodbenice lahko odločile sprejeti nadzor Evropskega sodišča za človekove pravice v 

primerih, ko začne postopek posameznik in ne država. Za uspeh Konvencije je pomembna 

utrditev pravice do obvezne, ne pa izbirne obravnave individualnih pritožb. Vse države, ki 

ratificirajo Konvencijo, so zdaj avtomatično zavezane sprejeti sodno pristojnost Sodišča pri 

presoji individualnih pritožb (Gomien 2009, 15–16). 

Od takrat pa je bilo sprejetih 14 protokolov, s katerimi je bila konvencija dopolnjena ali 

popravljena. 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, da se preprečita nered 

ali zločin, da se zavarujeta zdravje ali morala, ali da se zavarujejo pravice in svoboščine 

drugih ljudi. Omeniti je potrebno tudi 11. člen EKČP, ki obravnava pravico do združevanja. V 

tem členu pravica do kolektivnega ukrepanja ni izrecno navedena, je pa Evropsko sodišče za 

človekove pravice menilo, da je v njem naveden izraz »da bi zavaroval svoje interese« dokaz, 

da se poklicni interesi članov sindikata zaščitijo s kolektivnim ukrepom tega sindikata, to je z 

ukrepom, ki ga morajo države pogodbenice hkrati dovoliti ter omogočiti njegovo vodenje in 

potek. 
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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, za katere so se 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. (Medved 2013, 35). 

Še posebej je 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.  

V 4. točki 2. člena ESL 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. 

V listini so določila za 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 ta ne velja v primeru 

trajanja zaposlitvenega razmerja, ki ni daljše od enega meseca. 

Delovni čas je tesno povezan tudi z varnimi delovnimi pogoji, to še posebej velja za nočno 

delo. V listini je pravica do varnih in zdravih delovnih pogojev opredeljena v 3. členu. 

Dolžnost držav članic je, da oblikujejo in izvajajo ter občasno pregledajo skladnost državne 

politike na področju varnosti, zdravja pri delu ter delovnega okolja. Temeljni cilj 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. 
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V 6. členu ESL je zapisana tudi pravica do kolektivnih pogajanj, ki je prepoznana kot 

temeljna pravica, s katero se države zavezujejo, da bodo omogočale učinkovito izvrševanje 

pravice do kolektivnih pogajanj. 

Po stališču Evropskega odbora za socialne pravice se vsebina celotnega 6. člena MESL ne 

nanaša le na zaposlene v zasebnem sektorju temveč tudi na javne uslužbence, upoštevajoč pri 

tem očitno potrebne modifikacije za osebe, ki jih ne zavezujejo pogodbena določila, temveč 

javnopravni predpisi (Lenia 2002, 137). 

3.4 Evropska unija  

EU je bila ustanovljena s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (Ur. l. EU, 321 E/1), 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 (Medved 2013, 36) 

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 

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 (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 
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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. S spremenjenim 22. členom Predloga 

direktive 2003/88/ES je 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. 

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 združuje določbe prvotne direktive 93/104/ES in spremembe direktive 2000/34/ES 

(Ur. l. EU, L 195). Načeloma se uporablja za vse dejavnosti, javne in zasebne, upoštevaje 

opredelitev področja veljavnosti po direktivi 89/391/EGS o uvajanju ukrepov za spodbujanje 

izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu. Ta velja za vse sektorje dejavnosti, javne in 

zasebne, z izjemami v nekaterih posebnih dejavnostih javnih služb, kot so oborožene sile in 

policija, ter v dejavnostih služb civilne zaščite. Z direktivo 2000/34/ES so bile zahteve 

prvotne direktive 93/104/ES, z nekaterimi izjemami in posebnostmi, razširjene tudi na tista 

področja, ki jih je sicer prvotna direktiva izključevala (cestni, zračni, pomorski, železniški 

promet, rečna plovba, pomorsko ribištvo in dejavnosti zdravnikov, ki se usposabljajo). 

Direktiva 2003/88/ES pa se ne uporablja za pomorščake, kot so opredeljeni v direktivi 

1999/63/ES (Ur. l. EU, L 167), za katere se vprašanja organizacije delovnega časa posebej 

urejajo. Poleg tega je v 14. členu določeno, da se direktiva ne uporablja, če drugi dokumenti 

Skupnosti določajo posebne zahteve za določene poklice ali poklicne dejavnosti (Šklander 

2013, 7–8). 

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. 

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 
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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 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, 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 v povprečju 

ne sme presegati osem ur v katerem koli 24-urnem obdobju, pri čemer 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. 

Delavcem pa  se 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 lahko upoštevajo države članice. 

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, 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, s kolektivnimi 

pogodbami ali sporazumi, če ti delavci dobijo enakovreden nadomestni počitek. Odstopanje je 

omogočeno tudi v dejavnostih, kjer so zahtevane nepretrgane storitve. 

V sklopu drugih določb imajo države članice možnost, da ne uporabijo 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).  

3.5 Sodna praksa sodišč EU 

Sodb sodišč evropskih skupnosti (SES), ki bi se nanašale na delovni čas v policiji, nismo 

zasledili. So pa sodbe SES v zadnjem času velikokrat zaznane v sodbah slovenskih sodišč v 

zadevah glede delovnega časa. 

S področja organizacije delovnega časa na ravni EU so pomembne sodbe sodišča evropskih 

skupnosti, zlasti sodbi Simap (sodba Sodišča ES C-303/98) in Jaeger (sodba Sodišča ES C-

151/02). V prvi sodbi (SIMAP) je sodišče odločilo, da se v delovni čas zdravnikov vštevata 

tako aktivni kot tudi neaktivni čas dežurstva. V Sloveniji je zakonodajalec posledično tudi 

spremenil Zakon o zdravniški službi, po katerem se zdaj vse ure v dežurstvu (s stališča pravic 

do odmorov in počitkov) štejejo v delovni čas, prav tako pa se tudi vse aktivne in neaktivne 

ure v dežurstvu, ki jih zdravnik opravi v okviru polnega delovnega časa, vrednotijo kot delo v 

okviru polnega delovnega časa. Aktivne ure dežurstva, ki jih zdravnik opravi z delom preko 

polnega delovnega časa, pa se vrednoti kot delo preko polnega delovnega časa. 

V zadevi Norbert Jaeger je bilo sodišču EU predloženo vprašanje za predhodno odločanje, saj 

stranki postopka v glavni stvari nista soglašali o tem, ali je treba čas stalne pripravljenosti (t. i. 

»bereitschaftsddienst«), organizirane v konkretni nemški bolnišnici, šteti za delovni čas ali za 

čas počitka. Spor, ki ga je obravnavalo predložitveno sodišče, se nanaša izključno na 

delovnopravne vidike časa stalne pripravljenosti. Sodišče EU je razsodilo: 
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»Direktivo sveta 93/104/ES z dne 23. 11. 1993 je treba razlagati tako, da je treba stalno 

pripravljenost (»bereitschaftsddienst«), ki jo zdravnik opravi po sistemu fizične navzočnosti v 

bolnišnici, v celoti šteti za delovni čas v smislu te direktive, čeprav lahko zadevna oseba na 

kraju opravljanja dela počiva, ko njene storitve niso zahtevane. Direktiva torej nasprotuje 

ureditvi države članice, ki obdobja neaktivnosti delavca med tako stalno pripravljenostjo 

opredeljuje kot čas počitka (in ne šteje v delovni čas).« Sodišče EU dalje poudari, da je 

direktivo 93/104 treba razlagati tudi tako, da je za možnost postopanja na podlagi določb čl. 

17 (2), točka 2.1 (c, i) te direktive, skrajšanje dnevnega počitka v trajanju 11 zaporednih ur 

zaradi opravljanja stalne pripravljenosti, ki sledi običajnemu delovnemu času, pogojeno s tem, 

da se zadevnim delavcem dodeli ustrezen nadomestni počitek, ki neposredno sledi obdobjem 

dela, poleg tega tako skrajšanje dnevnega počitka nikakor ne sme pomeniti preseganje 

maksimalnega tedenskega delovnega časa, ki je določen v členu 6 navedene direktive. 

Pomembno je izpostaviti sklep Sodišča (6. senat) z dne 4. marca 2011, zadeva C-258/10, 

»Grigore« (primer gozdnega čuvaja). Iz omenjene zadeve izhaja jasno stališče, da 

kvalifikacija pojma »delovni čas« v smislu čl. 2, točka 1 direktive 2003/88/ES ni odvisna od 

tega, ali je gozdnemu čuvaju na razpolago službeno stanovanje na gozdni parceli, ki jo 

upravlja zadevni gozdar, če ta razpoložljivost ne vključuje tega, da je gozdar obvezan k temu, 

da se zadržuje na kraju, ki ga določi delodajalec, in mu je na razpolago zato, da lahko, če je 

treba, takoj zagotovi potrebne storitve. V slednjem primeru, ko je gozdar k navedenemu 

zavezan, gre seveda za delovni čas. 

Zelo pomembna je tudi sodba sodišča ES (veliki senat) z dne 5. oktobra 2004 v združenih 

zadevah od C-397/01 (Pfeiffer) do C-403/01. S to sodbo v združenih zadevah je bila izpodbita 

nemška ureditev pripravljenosti na določenem kraju, saj je bila spoznana kot nasprotje pravu 

EU: tedanja ureditev v nemškem delovnem pravu je namreč razlikovala med dežurstvom 

(arbeitschbereitschaft), stalno pripravljenostjo (bereitschaftsddienst) in pripravljenostjo na 

poziv (berufbereitschaft). V svoji odločitvi v združenih zadevah je sodišče EU med drugim 

zapisalo: 

• 93. paragraf:  

V tem okviru je sodišče že razsodilo, da je treba stalno pripravljenost 

(bereitschaftsddienst, ki jo delavec izvaja tako, da je fizično prisoten na kraju, ki ga 

določi njegov delodajalec, v celoti presojati, kot da gre za obdobje dela v smislu direktive 

93/104, neodvisno od okoliščine, da med to pripravljenostjo oseba poklicne dejavnosti 

dejansko ne izvaja neprekinjeno (sodba Jaeger, točke 71, 75 in 103). 

Navajamo še nekatera druga pomembna stališča Sodišča ES, zavzeta v ostalih paragrafih 

sodbe v omenjenih združenih zadevah: 
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• 47. paragraf: 

Opisan kontekst jasno izhaja iz listine Evropske skupnosti o temeljnih socialnih pravicah 

delavcev, sprejete na sestanku Evropskega sveta v Strasbourgu 9. decembra 1989, še 

posebno iz točk 8 in 19, prvi pod-paragraf le-te, ki so omenjene v četrti uvodni navedbi 

preambule direktive 93/104, da mora biti vsak delavec v Evropski skupnosti deležen 

zadovoljivih zdravstvenih in varnostnih pogojev v svojem delovnem okolju in da mora 

imeti pravico, inter alia, do tedenskega počitka, katerega dolžino je treba v državah 

članicah progresivno uskladiti v skladu z nacionalnimi praksami. 

• 48. paragraf: 

Z ozirom na pojem delovnega časa, bolj specifično za potrebe direktive 93/104, je 

pomembno opozoriti na to, da je pri paragrafu 47 sodbe Simap Evropsko sodišče 

pripomnilo, da direktiva definira ta pojem kot katero koli obdobje, ko delavec dela, je na 

razpolago delodajalcu in opravlja svoje dejavnosti ali dolžnosti v skladu z nacionalno 

zakonodajo in/ali prakso in da je ta pojem postavljen v nasprotje s časom počitka, ker se 

ta dva medsebojno izključujeta. 

• 58. paragraf: 

V vsakem primeru se pojmov delovnega časa in časa počitka v skladu z direktivo 93/104 

ne sme tolmačiti v skladu z zahtevami raznih zakonodaj držav članic, ampak 

predstavljajo pojme zakonodaje Evropske skupnosti, ki morajo biti definirani v skladu z 

objektivnimi karakteristikami s sklicevanjem na sistem in namen te direktive, kot je to 

storilo Evropsko sodišče v paragrafih 48–50 sodbe Simap. Samo tako avtonomno 

tolmačenje je zmožno zagotoviti popolno učinkovitost direktive in enotno uporabo teh 

pojmov v vseh državah članicah. 

• 63. paragraf: 

Po Evropskem sodišču je odločilni faktor pri razmišljanju, da so karakteristične 

značilnosti pojma delovnega časa v skladu z direktivo 93/104 prisotne v primeru časa, ki 

ga prebijejo zdravniki na dežurstvu v bolnici sami, ta, da se od njih zahteva prisotnost na 

kraju, ki ga določi delodajalec in da so dosegljivi za delodajalca, da bi lahko nudili svoje 

storitve takoj, ko je to potrebno. Pravzaprav, kot se lahko povzame iz paragrafa 48 sodbe 

v zadevi Simap, tiste obveznosti, ki onemogočajo zadevnim zdravnikom izbiro kraja, kjer 

bi bili v času čakanja, je treba smatrati kot vstop na področje opravljanja njihovih 

dolžnosti. 

V zvezi s tolmačenjem delovnega časa v smislu zgoraj povzetih stališč je potrebno izpostaviti 

tudi nedavno sodbo Sodišča EU v zadevi C 266/14 z dne 10. september 2015, ki v paragrafu 

35 določa: 

»Glede drugega elementa pojma »delovni čas« v smislu člena 2(1) Direktive 2003/88, v 

skladu s katerim mora biti delavec v tem času na razpolago delodajalcu, je treba navesti, da je 
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odločilni dejavnik dejstvo, da je delavec zavezan biti fizično prisoten na kraju, ki ga določi 

delodajalec, in da mu mora biti tam na razpolago, da bi lahko takoj opravil ustrezne naloge, če 

bi bilo to potrebno (glej v tem smislu sodbo Dellas in drugi, C-14/04, EU:C:2005:728, točka 

48, ter sklepa Vorel, C-437/05, EU:C:2007:23, točka 28, in Grigore, C-258/10, 

EU:C:2011:122, točka 63).« 

Sodišče ES je v vseh omenjenih sodbah že odločilo, da od člena 2, direktive 88/2003, 

odstopanja niso možna. To obenem izhaja tudi iz Evropske socialne listine oz. Zakona o 

ratifikaciji Evropske socialne listine (MESL, Ur. l. RS, št. 24/1999), saj odstopanja od pravice 

do pravičnih pogojev dela, med katere spada razumno trajanje dnevnega in tedenskega 

delovnega časa, torej tudi pojmov delovnega časa in počitka, v nobenem primeru niso 

predvidena in torej dovoljena (1. odstavek, 2. člena MESL). 



 

32 

4 SLOVENSKA PRAVNA UREDITEV DELOVNEGA ČASA IN NADURNEGA 

DELA 

V Republiki Sloveniji področje delovnega časa ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, 

Ur. l. RS, št. 21/13) in velja tako za javni kot zasebni sektor. ZDR-1 pozna enakomerno in 

neenakomerno razporejen delovni čas, dnevno, tedensko in mesečno časovno omejitev, 

referenčna obdobja (štiri- in šestmesečna), delo preko polnega delovnega časa ter določa tudi 

varovane kategorije delavcev, ki jim delodajalec brez podpisanega soglasja ne sme odrediti 

nadurnega dela.  

Štrovs (2008, v Vetter 2015, 18) piše, da nadurno delo pomeni dodatno obremenitev za 

delavca in ga zato ZDR-1 obravnava kot izjemo, ki jo je možno uporabiti le v določenih 

primerih. Tudi če bi bilo sicer možno odrediti nadurno delo, je naloga delodajalca, da najprej 

preveri, ali bi se dalo opraviti delo v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo in 

delitvijo dela, prerazporeditvijo delovnega časa, z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo 

novih delavcev. 

4.1 Ustava Republike Slovenije 

Med splošnimi pravnimi akti ima posebno mesto ustava, ki je pravni akt z najvišjo veljavo, 

zato je v formalnem pomenu vrh piramide pravnih aktov. Ustava je hierarhično nadrejena 

vsem zakonskim in podzakonskim pravnim aktom. Ustavo Republike Slovenije lahko sprejme 

ali spremeni le državni zbor kot ustavodajni organ. Ustava je temeljni in najvišji pravni izraz 

suverenosti (enotnosti, neodvisnosti) državne oblasti. To pomeni, da je tudi najvišji pravni akt 

v državi. Ustava RS je do vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo imela vse atribute 

najvišjega pravnega akta. Ko pa je postala polnopravna članica EU, je del svojih suverenih 

pravic prenesla v izvrševanje na institucije EU in se z Ustavo zavezala, da bo pravne akte in 

odločitve EU uporabljala v skladu s pravno ureditvijo EU. To pomeni, da zdaj za Slovenijo, 

enako kot za vse druge države članice EU, velja načelo primarnosti prava EU, ki na splošno 

pomeni, da pravne norme, sprejete na ravni EU, prevladajo nad normami notranjih pravnih 

redov držav članic. V konfliktu med normo prava EU in (ustavno, zakonsko ali podzakonsko) 

normo slovenskega prava se mora slednja umakniti ali prilagoditi prvi (Demšar 2010, 14). 

Ustava Republike Slovenije (URS) kot najvišji krovni akt opredeljuje pravice in svoboščine 

državljanov v razmerju do slovenske oblasti in njenih organov (Šturm 2002, v Zupanič 

Tement 2014, 9). Pravna teorija razlikuje med dvema opredelitvama ustave, tj. med formalno 

in materialno opredelitvijo. Formalni pojem ustave izraža njeno pravno moč oziroma 

(najvišjo) stopnjo pravne veljave, ki jo ima ustava kot pravni akt, materialni pojem ustave pa 

zajema vsebino pravnih načel in pravil, ki jih ustava zajema, ali pa bi jih vsaj morala zajemati. 

Ustava je pravni akt z najvišjo veljavo, zato predstavlja v formalnem pomenu vrh piramide 

vseh pravnih aktov. Ustava je tako hierarhično nadrejena vsem zakonskim ter podzakonskim 
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pravnim aktom. Od drugih pravnih aktov se ustava po svoji obliki (formi) razlikuje predvsem 

v dveh vidikih: (1) glede na subjekt, ki ustavo sprejema, in (2) glede na postopek njenega 

sprejemanja (Cerar 2003, 2). 

Vloga države in delovne zakonodaje je ščititi zaposlenega pred samovoljnimi odločitvami 

delodajalcev, saj gre za odvisno razmerje med delodajalcem in zaposlenim, zato se v skladu s 

15. členom Ustave RS človekove pravice, tudi v primeru delovnih razmerij, uresničujejo 

neposredno preko zakona (Vodovnik 2013, 24) 

Vodovnik (2015, 21) razlaga, da ustavne določbe vsebujejo pomembne vrednostne premise, 

ki pravodajalce zavezujejo, da jih upoštevajo, ko v procesu oblikovanja prava urejajo 

družbena razmerja določene vrste. Nekatere od teh vrednostnih premis so splošne in veljavne 

na vseh pravnih področjih (načelo enakosti pred zakonom), druge pa so posebne in so 

specifični vrednostni temelj za posamezno pravno vejo. Na področju delovnega prava je to na 

primer ustavno načelo svobode sindikalnega organiziranja in delovanja. Normativno 

dejavnost pravodajalcev nadzira Ustavno sodišče kot »negativni zakonodajalec«, ki ima 

pristojnost, da ugotavlja, ali so konkretne pravne norme v nasprotju z Ustavo, in v zvezi s tem 

ustrezno ukrepa. 

Skozi njene določbe so torej zagotovljene tiste pravice delavcev, ki s strani delodajalcev ne 

smejo biti kršene. V 49. členu URS je zagotovljena pravica do svobode dela. Iz te izhajajo tri 

samostojne pravice, kot so pravica do proste izbire zaposlitve, pravica do enake dostopnosti in 

prepoved prisilnega dela.  

Prepoved prisilnega dela časovno in zgodovinsko izhaja iz prizadevanj za odpravo najbolj 

skrajnih oblik prisilnega dela. V URS ni zapisana definicija prisilnega dela, vendar glede na 

obveznosti iz mednarodnih aktov nedvoumno izhaja, da je z Ustavo zagotovljena varstvo 

zoper katerokoli obliko prisilnega dela. Drugi element svobode dela je pravica do proste 

izbire zaposlitve. Predpogoj za popolno uresničevanje te pravice je možnost pridobiti si 

ustrezno izobrazbo in kvalifikacijo ter možnost nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja kot 

pogoja za napredovanje in zamenjavo zaposlitve. Prosta izbira zaposlitve pomeni zato tudi 

prosto izbiro poklica. Kot zadnji element svobode dela je pravica dostopnosti delovnega 

mesta pod enakimi pogoji. Ta pravica pomeni zagotavljanje enakih možnosti pri zaposlovanju 

in enako dostopnost do izpolnitve pogojev, ki tako enakopravnost omogočajo (Zeme 2013, 8–

9). 

4.2 Zakoni 

Zakon je osrednji splošni pravni akt v pravnem sistemu, zato zakoni skupaj z ustavo urejajo 

najpomembnejša družbena razmerja oz. področja. Zakon je hierarhično podrejen ustavi in 
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drugim ustavnim aktom, ima pa zaradi narave vsebine in obsega predmeta svojega urejanja 

ključen pravni pomen in je poleg ustave najpomembnejši pravni vir. 

Posebna ureditev delovnopravnega položaja javnih uslužbencev je pomembna vez med 

sistemoma delovnega in upravnega prava. Razmerje med tema pravnima podsistemoma v 

preteklosti ni bilo dovolj sistematično, zaradi česar so nastajali (in še vedno nastajajo) 

problemi, povezani z učinkovitostjo pravne ureditve uslužbenskih razmerij. Z uveljavitvijo 

Zakona o javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 56/2002 in spremembe) je bilo področje 

individualnega delovnega prava pomembno dopolnjeno. To področje ob določilih ZJU 

oblikuje tudi sistem splošne ureditve delovnih razmerij z določili Zakona o delovnih 

razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42/2002 in spremembe). Oba navedena zakona sta po pravni 

naravi krovna oziroma sistemska, ker vsebujeta velik nabor sistematično razporejenih pravnih 

institutov, ki urejajo pravni položaj udeležencev individualnih delovnih razmerij. Sta torej 

jedro pravne ureditve individualnih delovnih razmerij. Tudi v množici javnih uslužbencev je 

mogoče razlikovati več skupin teh oseb, katerih delovnopravni položaj je pomembno različen. 

Za vse veljajo nekatera skupna načela in tudi nekatera skupna pravila, vendar pa ZJU 

podrobno in obsežno ureja le položaj javnih uslužbencev v državni upravi in lokalnih 

skupnostih. Za druge javne uslužbence velja, da je podrobnejše urejanje njihovega pravnega 

položaja prepuščeno splošni pravni ureditvi (ZDR) ali posebnim predpisom. Določa načelo 

subsidiarnosti uporabe splošnih delovnopravnih virov, tako da ZJU in druge zakonske 

predpise, ki urejajo področje javne uprave, opredeljuje kot specialne predpise oziroma kot 

komplementarne pravne vire (Vodovnik 2015, 257–262). 

4.3 Uredbe 

Uredba podrobneje izpeljuje določbe zakona, pri čemer ne sme ustanavljati ali odpravljati 

pravic in dolžnosti pravnih subjektov, niti ne sme zoževati ali širiti pravic in dolžnosti, ki jih 

ureja zakon. Funkcija uredbe je, da podrobneje ureja pravice in obveznosti ter nasploh zadeve, 

ki jih opredeli ta zakon. Iz tega sta razvidni izvršilna funkcija in narava uredbe. V navedenem 

okviru ureja predvsem zadeve, ki so v družbi hitreje spreminjajo in zahtevajo razmeroma hitro 

odzivnost in prilagodljivost na ravni pravnega urejanja. V Sloveniji uredbe izdaja vlada. 

Uredba je torej splošni akt oblastne narave. Zakon o Vladi Republike Slovenije daje vladi 

splošno (generalno) pooblastilo, da lahko z uredbo podrobneje ureja in razčlenjuje v zakonu  

ali v drugem aktu državnega zbora določena razmerja v skladu z namenom in kriteriji zakona 

oz. drugega predpisa (Demšar 2010, 15–16) 

4.4 Kolektivne pogodbe 

Kolektivne pogodbe so v sodobnih državah pomemben avtonomni vir delovnega prava. 

Sindikati in delodajalske organizacije z njimi pomembno vplivajo na urejanje pravic, 
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obveznosti in odgovornosti udeležencev delovnih razmerij. Kolektivna pogodba je izraz volje 

in soglasja strank kolektivne pogodbe. Skleneta jo lahko posamezni sindikat in posamezni 

delodajalec. Na ravneh, ki so širše od konkretne organizacije, lahko kolektivne pogodbe 

sklepajo združenja sindikatov in združenja delodajalcev. Nujni pogoj za to, da bi bila 

sklenjena kolektivna pogodba lahko rezultat pogajanj in prosto izražene volje, je svoboda 

organiziranja in združevanja delavcev in delodajalcev (Vodovnik 2015, 170). 

Prostovoljnost in soglasje, podobno kot pri pogodbah civilnega prava, ostajata temeljni načeli 

pri sklenitvi kolektivnih pogodb. Sam pojem pogodbe nakazuje na sprejem obveznosti, ki je 

zakon ne predpisuje. Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP, Ur. l. RS, št. 43/2006, 45/2008) 

ne določa, kakšna naj bo vsebina kolektivne pogodbe, prav tako tudi ne določa obveznosti 

sklenitve kolektivne pogodbe. V tem pogledu imajo kolektivne pogodbe za delavce in 

delodajalce, ki niso neposredne stranke pogodbe, vlogo, primerljivo zakonu, saj morajo biti 

posamezne pogodbe o zaposlitvi v skladu z veljavnimi kolektivnimi pogodbami na 

določenem področju (Dobelšek idr. 2014, 34–35). 

4.5 Splošna ureditev delovnega časa v Sloveniji   

Delovni čas je eden od pomembnih vidikov delovnega razmerja, saj opredeljuje čas, ki je 

namenjen delu delavca, hkrati pa opredeljuje tudi prosti čas, s katerim delavec prosto 

razpolaga. ZDR-1 opredeljuje delovni čas kot efektivni delovni čas in čas odmora ter čas 

upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim 

aktom. Efektivni delovni čas je čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na razpolago 

delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi (Pirman 2008, 6).  

Polni delovni čas je podlaga za uveljavitev polnega obsega pravic iz delovnega razmerja in 

socialne varnosti. To je maksimalni delovni čas, v katerem delavec lahko dela v običajnih 

okoliščinah in ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Zakon določi tudi polni delovni čas, ki je 

krajši od 40 ur na teden, vendar ne krajši od 36 ur. Tu so opredeljene izjeme in določena 

delovna mesta, kjer obstaja večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare.  

Delovni čas je lahko tudi neenakomerno razporejen, če to zahtevajo narava dejavnosti 

oziroma organizacija dela, boljše izkoriščanje delovnih sredstev, smotrnejša izraba delovnega 

časa ter dokončanje določenih del oziroma nalog v določenih rokih. V izjemnih okoliščinah,  

kot so prekinitev dobave energetskih virov, okvare na strojnih napravah, ovire v dobavi 

materiala, ovire v prometu ipd., zaradi katerih lahko pride do zmanjšanega ali povečanega 

obsega dela ali do prekinitve dela, se delovni čas lahko tudi med letom začasno prerazporedi. 

Razporeditev delovnega časa in pogoji za začasno prerazporeditev morajo biti določeni s 

pogodbo o zaposlitvi. Pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa polni delovni čas ne sme 

trajati več kot 56 ur na teden.  
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ZDR-1 v 144. členu opredeljuje tudi nadurno delo. To je delo, ki ga delavec opravlja v času, 

ki presega polni delovni čas. Pri tem je pomembno to, da je nadurno delo dovoljeno le v 

izjemnih in nepredvidljivih primerih.  

Zakon nadurno delo tudi omejuje, kar je pomembno predvsem z varstvenega vidika, saj 

delavcem zagotavlja dovolj počitka in odmorov, da se ne ogroža njihovega zdravja. Zato 

lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto, s 

soglasjem delavca pa lahko nadurno delo traja največ 230 ur na leto (3. in 4. odstavek 144. 

člen ZDR-1).  

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

obdobju, določenim z zakonom ali kolektivno pogodbo in ne daljšim od šestih mesecev. 

Zakon delodajalca zavezuje, da mora delavcu nadurno delo odrediti v pisni obliki praviloma 

pred začetkom dela (2. odstavek 144. člena ZDR-1), če zaradi narave dela ali nujnosti 

opravljanja nadurnega dela le-tega ni možno odrediti pisno pred začetkom dela, se lahko 

nadurno delo odredi tudi ustno. V tem primeru se pisno odreditev vroči delavcu naknadno, 

vendar najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu. 

Najdaljša dnevna obveznost obsega 12 oziroma 13 ur, če gre za neenakomerno razporejen 

delovni čas. V vsakem sedemdnevnem obdobju pa mora biti zagotovljen še dodaten 24-urni 

tedenski počitek.  

Delavec lahko odkloni delo, ki bi presegalo navedene časovne omejitve, saj zakon 

prepoveduje prekoračitve obsega nadurnega dela.  

Ker je delo preko polnega delovnega časa posebni delovni pogoj, delavcu po ZDR-1 pripada 

dodatek k plači. Po tem delavcu pripadajo dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo 

iz razporeditve delovnega časa: 

- za nočno delo, 

- za delo preko polnega delovnega časa, 

- za delo v nedeljo, 

- za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. 

Višina dodatkov se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Dodatki se obračunavajo 

le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada. Zakon izhaja iz 

tega, da delavcu pripada dodatek zato, ker je za delavca nadurno delo dodatna obremenitev, ki 

je manj ugodna od običajne. 

Po 144. členu ZDR se nadurnega dela ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem 

delovnem času z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa, z 

uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev. Ta člen poudarja, da je nalaganje 
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nadurnega dela izjema, ki jo mora delodajalec izbrati kot zadnjo možnost in pred tem preveriti 

vse druge možne rešitve. Delodajalec mora določiti ustrezen obratovalni oziroma poslovni 

čas, ki ustreza potrebam delovnega procesa. Zelo je pomembno, kako je razporeditev 

delovnega časa urejena v kolektivni pogodbi, predvsem je pomembna opredelitev pogojev za 

začasno prerazporejanje delovnega časa. 

ZDR-1 za posebej varovane kategorije delavcev predvideva prepoved nadurnega dela. 

Delodajalec po 143. in 144. členu ZDR-1 ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa: 

- delavki ali delavcu zaradi varstva nosečnosti in starševstva (185. člen), in sicer  se 

lahko delavcu, ki neguje otroka, starega do treh let, enemu od staršev, ki ima otroka, 

mlajšega od sedem let, hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno 

prizadetostjo, naloži nadurno delo samo po njegovem predhodnem pisnem soglasju, 

nosečnici in materi pa se še eno leto po porodu oziroma ves čas, ko doji otroka, ne 

sme naložiti nadurnega dela, če iz ocene tveganja zaradi takega dela izhaja nevarnost 

za njeno zdravje ali zdravje otroka, 

- starejšemu delavcu (199. člen), ki se mu brez njegovega pisnega soglasja ne sme 

odrediti nadurnega dela, 

- delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti; v tem primeru velja absolutna prepoved 

opravljanja nadurnega dela, 

- delavcu, ki bi se mu po pisnem mnenju pooblaščenega zdravnika, oblikovanem ob 

upoštevanju mnenja osebnega zdravnika, zaradi takega dela lahko poslabšalo 

zdravstveno stanje, tudi v tem primeru je določena absolutna prepoved opravljanja 

nadurnega dela, 

- delavcu, ki ima polni delovni čas krajši od 36 ur na teden zaradi dela na delovnem 

mestu, kjer obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare v skladu s 

143. členom tega zakona; zaradi teh razlogov tudi tem delavcem ni dopustno odrediti 

nadurnega dela, 

- delavcu, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali drugimi predpisi. 

ZDR-1 v 157. členu omogoča tudi posebnosti za nekatere kategorije delavcev, ko lahko  

delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi drugače uredita delovni čas. Tu gre za nočno 

delo, odmor, dnevni in tedenski počitek, če gre za pogodbo o zaposlitvi: 

- s poslovodno osebo ali prokuristom, 

- z vodilnim delavcem iz 74. člena tega zakona, 

- z delavci, ki opravljajo delo na domu, 

To velja tudi v primerih, ko delovnega časa ni mogoče vnaprej razporediti oziroma, ko si 

delavec lahko razporeja delovni čas samostojno, vendar ob pa mu morata biti zagotovljena 

varnost in zdravje pri delu. Ti delavci imajo določeno samostojnost pri opravljanju svojega 
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dela, kar se kaže tudi pri razporejanju delovnega časa, in zaradi tega zakon delodajalce 

odvezuje od upoštevanja teh določb. 

Glede na to, da si ti delavci sami razporejajo delovni čas, zakonskih določb v zvezi z 

delovnim časom ni potrebno upoštevati, potrebno pa je upoštevati splošna načela zaščite 

varnosti in zdravja pri delu. 

Delovni čas in druga vprašanja individualnih delovnih razmerij na splošno ureja ZDR-1, ki 

velja za vse zaposlene, v zasebnem in javnem sektorju, in zato ureja tudi delovna razmerja 

zaposlenih v državnih organih, lokalnih skupnostih in v zavodih, drugih organizacijah ter pri 

zasebnikih, ki opravljajo javno službo, če ni s posebnim zakonom določeno drugače. 

Posebni zakon (Škander 2013, 20), to je Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU), v 

prvem delu ureja skupna načela in skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev za celotni 

javni sektor, v drugem delu pa določa posebnosti delovnih razmerij javnih uslužbencev, 

zaposlenih v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Ker ZJU vprašanj, ki se 

nanašajo na urejanje delovnega časa, ne ureja drugače, veljajo tudi za vse uslužbence v 

javnem sektorju določbe ZDR-1, ki se nanašajo na trajanje polnega delovnega časa, nadure, 

razporejanje delovnega časa, odmore in počitke. Poleg posebnih zakonov, ki urejajo delovni 

čas v posameznih dejavnostih tako v javnem kot zasebnem sektorju, pa ureja delovni čas 

javnih uslužbencev v organih državne uprave Uredba o delovnem času v organih državne 

uprave. Uredba se nanaša na javne uslužbence, zaposlene na ministrstvih in v upravnih 

organih v sestavi ministrstva, upravnih enotah in vladnih službah, ter ureja trajanje polnega 

delovnega časa in nadurno delo. 

Zakonsko ureditev delovnega časa dopolnjujejo kolektivne pogodbe. Ureditev v kolektivni 

pogodbi je lahko za delavce ugodnejša od zakonske ureditve, razen ko ZDR-1 določa drugače. 
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5 PRAVNA UREDITEV DELOVNEGA ČASA V POLICIJI 

Policija je del sistema javnega sektorja in zanjo poleg splošnih načel veljajo še nekatere 

posebnosti urejanja delovnega časa, opredeljene v nekaterih zakonih in podzakonskih aktih. 

Ti so Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05, 21/06, 

23/06, 62/06, 131/06, 11/07, 33/07, 65/08, 69/08, 40/12), Zakon o organiziranju in delu 

policije (ZODPol, Ur. l. RS, št. 15/13, 11/14), Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF, 

Ur. l. RS, št. 40/12, 105/12), Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS, Ur. l. RS, št. 57/08, 

23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14), Kolektivna pogodba za policiste (KPP, Ur. l. RS, št 

41/12, 97/12, 6/2014) in Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Ur. l. RS, št. 

115/07, 122/07). 

ZDR-1 v 148. členu določa, da se razporeditev in pogoji za začasno prerazporeditev 

delovnega časa določijo s pogodbo o zaposlitvi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. 

Delodajalec pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta določi letni razpored 

delovnega časa in o tem pisno obvesti delavce na pri delodajalcu običajen način (npr. na 

določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske 

tehnologije) in sindikate pri delodajalcu. Če delavec v času trajanja delovnega razmerja zaradi 

potreb usklajevanja družinskega in poklicnega življenja predlaga drugačno razporeditev 

delovnega časa, mu mora delodajalec, upoštevaje potrebe delovnega procesa, pisno utemeljiti 

svojo odločitev. Pisna utemeljitev se lahko pošlje tudi po elektronski poti na elektronski 

naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec. Delodajalec mora pisno 

obvestiti delavce o začasni prerazporeditvi delovnega časa najmanj en dan pred razporeditvijo 

delovnega časa na pri delodajalcu običajen način, pri čemer pri enakomerni razporeditvi polni 

delovni čas ne sme biti razporejen na manj kot štiri dni v tednu. Zaradi narave ali organizacije 

dela ali potreb uporabnikov je delovni čas lahko neenakomerno razporejen, polni delovni čas 

pa ne sme trajati več kot 56 ur na teden. Pri tem se upošteva polni delovni čas kot povprečna 

delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev. 

Določbe 146. člena ZDR-1 o prepovedi dela preko polnega delovnega časa veljajo tudi v 

primeru neenakomerne razporeditve ali prerazporeditve delovnega časa. 

Za uslužbence policije veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja in plače javnih 

uslužbencev, predpisi, ki urejajo zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter 

kolektivne pogodbe, ki veljajo za uslužbence policije, če s tem zakonom ni določeno drugače 

(50. člen ZODPol). 

Tako je delovni čas v policiji določen v 70. členu ZODPol in v 15.a členu KPP, organizacija 

in razporejanje delovnega časa pa v 16. členu KPP. Zaradi tega je potrebno upoštevati tudi 

določila 22. člena ZJU, kjer je določeno, da se s KP lahko zadeve uredijo drugače, kar 

pomeni, da se določila ZJU ne upošteva in za policiste veljajo določila KPP in ZDR-1. 
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Po 15.a členu KPP se v efektivni delovni čas poleg časa, določenega s predpisi, ki urejajo 

delovni čas javnih uslužbencev, šteje tudi:  

 čas, ko policist skladno z zakonom, ki ureja pooblastila policije, v svojem prostem času 

ukrepa in uporabi z zakonom določena pooblastila,  

 čas, ko policist sodeluje v strokovnih organih, komisijah in usposabljanjih, ki jih 

organizira ali na katera ga napoti delodajalec, ter čas, ko je policist v zvezi z opravljanjem 

delovnih nalog vabljen pred sodne in upravne organe ter gospodarske subjekte,  

 čas napotitve na delo ob začetku dela in čas odprave z dela. 

Poleg tega je v 15. členu KPP določeno, da se policistu, ko mora skladno z zakonom, ki ureja 

pooblastila policije, v svojem prostem času preprečiti nezakonita dejanja ter ukrepati in 

uporabiti z zakonom določena pooblastila in ko je zaradi nezakonitega dejanja ali zaradi 

splošne nevarnosti neposredno ogroženo življenje, osebna varnost ali premoženje ljudi, čas 

opravljanja nalog šteje kot delo preko polnega delovnega časa, razen v primerih, ko nima 

izpolnjene redne delovne mesečne obveznosti – v tem primeru se mu ta čas šteje v redno 

delovno obveznost. 

27. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) določa, da morajo policisti tudi 

zunaj delovnega časa preprečevati nezakonita dejanja ter opravljati druge policijske naloge, če 

je zaradi nezakonitega dejanja ali splošne nevarnosti neposredno ogroženo življenje, zdravje, 

osebna varnost ali premoženje. 

Določeno je tudi, da smejo v drugih primerih zunaj načrtovane razporeditve delovnega časa 

opravljati policijske naloge, če v uniformi neposredno zaznajo kršitev predpisov in če je glede 

na okoliščine treba ukrepati takoj. Policisti pa ne smejo opravljati policijskih nalog, če so 

sami udeleženi v takem dogodku. 

O opravljanju policijskih nalog zunaj delovnega časa morajo policisti takoj seznaniti vodjo 

policijske enote, v katero so razporejeni. 

Uslužbenci policije so po 70. členu ZODPol dolžni opravljati delo v manj ugodnem delovnem 

času, kadar je to potrebno za izvajanje z zakonom določenih nalog. 

Za delo v manj ugodnem delovnem času se po 2. odstavku 70. člena ZODPol šteje: 

 delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, 

 delo v izmenah, 

 delo ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih, 

 delo preko polnega delovnega časa, 

 popoldansko in nočno delo, 

 delo v deljenem delovnem času. 
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Delo v neenakomerno razporejenem delovnem času oziroma v izmenah vključuje opravljanje 

delovne obveznosti ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih ter delo v 

popoldanskem in nočnem času s prerazporeditvijo delovnega časa v okviru določene redne 

mesečne oziroma letne delovne obveznosti. 

Delovna mesta, na katerih poteka delo v skladu s prejšnjim odstavkom, se določijo v aktu o 

organizaciji in sistemizaciji. 

Za izmeno se po 8. odstavku 16. člena KPP šteje delo po razporedu dela, ko se delo 

izmenoma opravlja v dopoldanskem, popoldanskem ali nočnem času, ne glede na vzorec 

zaporedja. Za izmeno se ne šteje delo, opravljeno med 6.00 in 14.00 uro. 

Če to terjajo varnostne razmere oziroma če je samo tako mogoče opraviti določene naloge, ki 

jih ni mogoče odlagati ali pa morajo biti opravljene v določenem roku, se lahko odredijo tudi 

druge oblike dela, kot so naštete v 2. odstavku 70. člena ZODPol. Generalni direktor policije 

določi, v katerih primerih je dovoljeno odrediti tako delo, in osebe, ki ga lahko odredijo. 

V 16. členu KPP je podrobneje urejena organizacija in razporejanje delovnega časa v policiji. 

Dogovorjeno je, da se za organizacijo in razporejanje delovnega časa policistov uporabljajo 

splošni predpisi in kolektivne pogodbe, če s to pogodbo ni določeno drugače.  

Delovni čas, ki se razporeja z razporedom dela, se razporedi tako, da se določi začetek in 

konec dnevne delovne obveze.  

V 40. členu Pravil policije (MNZ 2014) je določeno, da se v policijskih enotah z razporedom 

dela določi delovni čas in oblika opravljanja nalog. Na policijskih postajah je določanje 

razporeda dela obvezno za vse uslužbence policije, v drugih policijskih enotah pa vodja enote 

lahko določi delovna mesta, na katerih uslužbenci opravljajo naloge po razporedu dela. V 

razporedu dela so vpisani tudi uslužbenci policije, ki so prosti, odsotni zaradi letnega dopusta, 

bolezni, izobraževanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja, odrejenega dela v drugih policijskih 

enotah ali so odsotni iz drugih razlogov.  

Razpored dela izdela vodja enote, izjemoma pa tisti, ki ga vodja enote pooblasti. Razpored 

dela lahko spremeni vodja enote, po njegovem pooblastilu oziroma med njegovo odsotnostjo 

ali zadržanostjo pa njegov pomočnik, dežurni ali vodja izmene, če je to potrebno zaradi 

organizacije dela. Razlogi za spremembo morajo biti vpisani v razpored dela (41. člen Pravil 

policije) (MNZ 2014).  

V primeru hujših naravnih nesreč ali ob drugih dogodkih, zaradi katerih je ali bi lahko bilo na 

določenih območjih ogroženo življenje več ljudi, se morajo policisti teh območij takoj javiti 

svoji enoti (43. člen Pravil policije) (MNZ 2014). 
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Policist, ki delo opravlja po razporedu dela ali v izmenah, ima po 3. odstavku 16. člena KPP 

pravico do seznanitve z razporedom dela najmanj sedem dni vnaprej. Razpored dela oziroma 

izmena se lahko izjemoma spremeni najmanj v 24 urah pred nastopom dela zaradi 

nepredvidenih dogodkov. V takem primeru se šteje, da gre za delo po posebnem razporedu. 

Če se razpored dela oziroma izmena spremeni v manj kot 24 urah pred nastopom dela, se tako 

delo šteje kot delo preko polnega delovnega časa (4. odstavek 16. člena KPP). 

V primeru neenakomerne razporeditve in začasne prerazporeditve delovnega časa polni 

delovni čas posameznega tedna ne sme preseči 52 ur in ne sme biti krajši od 24 ur. Ob 

upoštevanju odrejenega dela preko polnega delovnega časa, kot to ureja 72. člen ZODPol, 

delovni čas posameznega tedna ne sme preseči 56 ur. Ne glede na to lahko policist 

neposrednemu vodji pisno predlaga drugačno tedensko razporeditev delovnega časa, tako da 

se upošteva samo določba, da delovni čas posameznega tedna ne sme presegati 56 ur. 

Drugačna tedenska razporeditev delovnega časa velja do policistovega pisnega preklica 

predloga, preklic pa se upošteva od začetka naslednjega referenčnega obdobja dalje. 

Poleg navedenega je treba pri razporejanju delovnega časa policistov upoštevati tudi določbe 

ZDR-1 v zvezi z nočnim delom in določbe ZDR-1, ki urejajo varstvo delavcev zaradi 

nosečnosti in starševstva, varstvo invalidov, varstvo starejših delavcev ter določbe KPP o 

posebnem starševskem varstvu.  

Referenčna obdobja 

Pri neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi delovnega časa se upošteva polni 

delovni čas kot povprečna delovna obveznost. Obdobji sta po 1. in 2. odstavku 72. člena 

ZODPol in 5. odstavku 16. členu KPP enaki, ne smeta pa biti daljši od štirih mesecev. S 

pisnim soglasjem policista pa se lahko upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna 

obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šestih mesecev (v nadaljnjem besedilu: 

referenčno obdobje). Pisno soglasje policista velja do njegovega pisnega preklica, preklic pa 

se upošteva od začetka naslednjega koledarskega leta dalje.  

Posamezno referenčno obdobje se po 16. členu KPP začne 1. januarja, 1. maja in 1. septembra 

v koledarskem letu, konča pa 30. aprila, 31. avgusta in 31. decembra v koledarskem letu. Če 

policist da pisno soglasje iz prejšnjega odstavka, se referenčno obdobje začne 1. januarja in 1. 

julija v koledarskem letu, konča pa 30. junija in 31. decembra v koledarskem letu.  

Če je bilo policistu, ki ima neenakomerno razporejen delovni čas oziroma začasno 

prerazporejen delovni čas, v posameznem referenčnem obdobju odrejeno delo preko 

povprečne delovne obveznosti v tem obdobju, se mu ne glede na dnevno, tedensko ali 

mesečno omejitev dela preko polnega delovnega časa ta presežek šteje kot delo prek polnega 

delovnega časa.  
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Ne glede na navedeno se policist in neposredni vodja lahko v 10 dneh po poteku referenčnega 

obdobja pisno dogovorita, da policist v dveh mesecih po poteku referenčnega obdobja 

izkoristi presežek ur iz prejšnjega odstavka. V tem primeru se za presežek ur izplača dodatek 

za delo preko polnega delovnega časa.  

Policistu, ki ima neenakomerno razporejen delovni čas oziroma začasno prerazporejen 

delovni čas, se iz prejšnjega referenčnega obdobja v novo referenčno obdobje lahko izjemoma 

prenese primanjkljaj največ 12 ur, vendar ne v dveh referenčnih obdobjih zaporedoma. Ne 

glede na navedeno omejitev lahko policist neposrednemu vodji pisno predlaga, da prenese v 

novo referenčno obdobje primanjkljaj največ 12 ur, če je nastal v zadnjem tednu referenčnega 

obdobja. Policistu, ki je prenesel primanjkljaj ur v naslednje referenčno obdobje, se v tem 

referenčnem obdobju poveča delovna obveznost za število ur prenesenega primanjkljaja.  

Za policiste, ki se sredi referenčnega obdobja zaposlijo ali premestijo na delovna mesta, na 

katerih se delo opravlja v neenakomerno razporejenem delovnem času oziroma začasno 

prerazporejenem delovnem času, se prvo referenčno obdobje dela v neenakomernem 

delovnem času skrajša in konča na datum zaključka referenčnega obdobja iz 6. odstavka 16. 

člena KPP. 

Kresal Šoltes (2013) meni, da je treba delavca šteti za šibkejšo stranko v delovnem razmerju 

in preprečiti, da bi delodajalec lahko razpolagal z možnostjo, da bi mu omejil pravice, zato 

delodajalcu ni mogoče prepustiti, da bi lahko enostransko določil ali spreminjal minimalne 

varnostne zahteve, vključno pa tudi ne določal oziroma podaljševal ali skrajševal referenčna 

obdobja. V skladu z direktivo 2003/88/*ES in veljavnim nacionalnim pravom se lahko 

referenčna obdobja določajo skladno s kolektivno pogodbo ali sporazumi, sklenjenimi med 

socialnimi partnerji na nacionalni ali regionalni ravni. 

Pravica do prostega časa, prostega vikenda 

Policist, ki dela v neenakomernem ali deljenem delovnem času, opravlja delo v izmenah ali 

dela več kot pet dni v tednu, ima pravico do najmanj enega prostega vikenda na mesec. Prosti 

vikend pomeni prosto soboto od 00.00 in nedeljo do 24.00 (7. odstavek 16. člena KPP). 

Komisija za razlago kolektivne pogodbe za policiste (Razlaga kolektivne pogodbe za 

policiste, Ur. l. RS, št. 22/16) razlaga, da se prosti vikend na mesec v primeru prehoda na 

drugi mesec razlaga tako, da mora biti policist prost skupaj najmanj dva dni od 00.00 prvega 

dne do 24.00 ure drugega dne, kar pomeni, da če se je prosti vikend začel ob koncu meseca in 

končal v začetku naslednjega meseca, se šteje v koledarski mesec, v katerem se je začel. 

Ena od specifik delovnega časa v policiji je tudi pripravljenost za delo. V 17. členu KPP je 

določeno, da je pripravljenost za delo poseben delovni pogoj, zaradi katerega mora biti 
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policist, ki mu je pripravljenost za delo odrejena, v svojem prostem času v pripravljenosti za 

delo v kraju bivanja ali kraju, od koder mu je zagotovljen čas prihoda na delo v 1 uri. 

Pripravljenost za delo se policistom odreja v skladu z operativnimi potrebami posameznih 

enot policije. Pripravljenost za delo pomeni, da je policist dosegljiv po telefonu ali drugih 

sredstvih za potrebe prihoda na delovno mesto ali kraj, kjer je treba opraviti določeno nalogo. 

Policist, ki je v času pripravljenosti za delo poklican na delo, se mora v najkrajšem možnem 

času zglasiti na delovnem mestu ali kraju, kjer je treba opraviti določeno nalogo. 

Pripravljenost za delo pa se ne šteje v delovni čas. Čas, ko policist v pripravljenosti opravlja 

naloge po komunikacijskih sredstvih, se šteje v delovni čas, če opravljanje nalog traja skupaj 

najmanj eno uro. Dejanski čas opravljanja nalog po komunikacijskih sredstvih se vpisuje v 

evidenco delovnega časa. Po zaključeni pripravljenosti se ugotovi čas dejansko opravljenega 

dela. Zakonsko določene počitke je treba zagotavljati tudi v primeru odrejene 

pripravljenosti za delo. 

Pripravljenost se lahko odredi tudi najmanj 24 ur pred njenim začetkom, pri čemer se 

opravljene ure štejejo kot delo po posebnem razporedu. Izjemoma se lahko pripravljenost 

odredi tudi v manj kot 24 urah pred začetkom, pri čemer se opravljene ure štejejo kot delo 

preko polnega delovnega časa. 

Po 17.a členu KPP ima policist pravico do seznanitve s pripravljenostjo za najmanj sedem dni 

vnaprej po razporedu dela. Če število opravljenih ur rednega dela in ur, opravljenih v času 

pripravljenosti, presega število ur policistove mesečne delovne obveznosti, se razlika ur šteje 

kot delo preko polnega delovnega časa. Delo, opravljeno v času pripravljenosti na dan, ko je 

policist že opravil dnevno delovno obveznost na podlagi razporeda dela, se šteje kot delo po 

posebnem razporedu. Ne glede na to se ure, opravljene v času pripravljenosti, ki so odrejene 

na podlagi 73. člena ZODPol za dokončanje začete naloge, štejejo kot delo preko polnega 

časa.  

5.1 Nadurno delo v policiji 

Nadurno delo v policiji je urejeno v ZDR-1, podrobneje pa v ZODPol in Kolektivni pogodbi 

za policiste. ZDR-1 je splošni zakonski akt, ki velja tako za policiste kot vse ostale zaposlene.  

5.1.1 Odrejanje nadurnega dela po ZDR-1 

Nadurno delo je Republiki Sloveniji urejeno v 144. členu ZDR-1. V tem členu je opredeljeno, 

da mora delavec na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa – 

nadurno delo. Kot je že bilo omenjeno, to zakonsko določilo velja tako za javni kot zasebni 

sektor. 
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Če javni uslužbenec s tem soglaša, se mu lahko s pisno odločitvijo naloži tudi delo z več kot 

polnim delovnim časom (nadurno delo) in preko dovoljenega obsega dela. Omejitve 

nadurnega dela so urejene v splošni delovni zakonodaji. Posebnost ureditve, ki velja za delo v 

upravah, pa je možnost enostranskega odrejanja dodatne delovne obremenitve v okviru 

polnega delovnega časa, če je dodatna delovna obremenitev v interesu delodajalca in če 

dodatno delo ustreza strokovni usposobljenosti javnega uslužbenca (Vodovnik 2015, 279). 

Da delodajalec delavcu odredi delo preko polnega delovnega časa, morajo biti po 144. členu 

ZDR-1 izpolnjeni naslednji pogoji: 

 izjemoma povečan obseg dela, 

 potrebno je nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila 

materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi, 

 nujno je, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela, 

 potrebno je zagotoviti varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa, 

 drugi izjemni, nujni in nepredvideni primeri, določeni z zakonom ali kolektivno pogodbo 

na ravni dejavnosti. 

Poleg naštetih pogojev mora delodajalec delavcu nadurno delo odrediti v pisni obliki, 

praviloma pred začetkom dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela 

ni možno odrediti nadurnega dela delavcu pisno pred začetkom dela, se lahko nadurno delo 

odredi tudi ustno. V tem primeru se pisna odreditev vroči delavcu naknadno, vendar 

najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu. V RS je to urejeno s 

posebnim zakonom, kjer so evidence o izrabi delovnega časa določene v 18. členu Zakona o 

evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur. l., št. 40/06). V tretji alineji 

navedenega člena je predvidena evidenca opravljenih ur v času nadurnega dela. 

Nadurno delo lahko traja 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 kolektivno 

pogodbo, to obdobje ne sme biti daljše od šestih mesecev. 

Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omejitve iz prejšnjega 

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

dela, ki presega 170 ur na leto, mora delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca. 

V primeru odklonitve pisnega soglasja delavec ne sme biti izpostavljen neugodnim 

posledicam v delovnem razmerju. 
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5.1.2 Odrejanje nadurnega dela po ZODPol 

Delo policije je zaradi varovanja življenja in premoženja ljudi neprekinjena dejavnost, ki 

skozi ZODPol policistom nalaga delo tudi preko polnega delovnega časa. Zaradi nemotenega 

opravljanja zakonsko določenih nalog policije in večje operativnosti je bila v ZODPol dodana 

določba 72. člena, ki omogoča odstop od splošne delovnopravne zakonodaje. S tem zakonom 

je to tudi podrobneje urejeno. Nadrejeni lahko policistu po 72. členu ZODPol odredi delo 

preko polnega delovnega časa, pri čemer se časovna omejitev dnevnega, tedenskega in 

mesečnega delovnega časa preko polnega delovnega časa upošteva kot povprečna omejitev v 

določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od štirih mesecev. Pri izračunu povprečja 

se ne upoštevata letni dopust in odsotnost z dela zaradi bolezni. S soglasjem policista se 

dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev lahko upošteva kot povprečna omejitev v 

obdobju, ki ne sme biti daljše od šestih mesecev, kar je tudi preneseno v KPP. 

Še večje odstopanje od splošne delovnopravne zakonodaje omogoča 73. člen ZODPol, kjer so 

zagotovljeni zakonsko določeni počitki po prenehanju razlogov za odreditev dela, ki 

preprečujejo preobremenitev policistov. V izjemnih in nujnih primerih ter v primerih, ko ni 

mogoče na drugačen način opraviti nalog policije, lahko ne glede na določila Zakona o 

delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13) o časovnih omejitvah dnevne delovne 

obveznosti, dnevnega in tedenskega počitka ter dela preko polnega delovnega časa nadrejeni 

po 73. členu ZODPol policistu po poteku delovnega časa odredi, da dokonča začeto nalogo. 

Odreditev dela je dopustna le za najkrajši možni čas in soglasje policista ni potrebno. Delo 

preko polnega delovnega časa mora biti odrejeno v pisni obliki praviloma pred potekom 

rednega delovnega časa. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja dela to ni mogoče, se 

lahko delo preko polnega delovnega časa v izjemnih in nujnih primerih odredi ustno. V takem 

primeru se pisna odreditev vroči policistu naknadno, najkasneje v osmih dneh po opravljenem 

nadurnem delu. 

Delo preko polnega delovnega časa, odrejeno na podlagi 73. člena ZODPol, lahko traja največ 

20 ur na teden oziroma 80 ur na mesec, vendar skupno delo preko polnega delovnega časa 

policista ne sme presegati letne časovne omejitve, ki jo določa ZDR-1, to je 230 ur s 

soglasjem. 

5.1.3 Odrejanje nadurnega dela po KPP 

Poklicna Kolektivna pogodba za policiste (KPP) še posebej opredeljuje delo preko polnega 

delovnega časa, minimalni in maksimalni tedenski delovni čas, soglasja, razporejanje 

delovnega časa, spreminjanje razporeda dela, opravljanje delovnih nalog zunaj delovnega 

časa, pripravljenost za delo in drugo. 
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Delovni čas v policiji je določen v 15.a členu KPP. Vanj se poleg efektivnega delovnega časa, 

ki ga določajo predpisi, šteje tudi čas, ko policist skladno z zakonom, ki ureja pooblastila 

policije, v svojem prostem času ukrepa in uporabi z zakonom določena pooblastila, čas, ko 

policist sodeluje v strokovnih organih, komisijah in usposabljanjih, ki jih organizira ali na 

katera ga napoti delodajalec, čas, ko je policist v zvezi z opravljanjem delovnih nalog vabljen 

pred sodne in upravne organe ter gospodarske subjekte, in čas napotitve na delo ob začetku 

dela in čas odprave z dela (Mandelj 2013, 1). 

Za organizacijo in razporejanje delovnega časa policistov se po 16. členu KPP uporabljajo 

splošni predpisi in kolektivne pogodbe, če v KPP ni določeno drugače.  

Kot je bilo omenjeno, se po 2. odstavku 16. člena KPP delovni čas, ki se razporeja z 

razporedom dela, določi tako, da se določi začetek in konec dnevne delovne obveze. Policist, 

ki delo opravlja po razporedu dela ali v izmenah, ima pravico do seznanitve z razporedom 

dela najmanj sedem dni vnaprej. Zaradi narave dela in nepredvidljivih dogodkov se lahko 

razpored dela oziroma izmena po 4. odstavku 16. člena KPP izjemoma spremeni najmanj v 24 

urah pred nastopom dela. V takem primeru se šteje, da gre za delo po posebnem razporedu. 

Če se razpored dela oziroma izmena spremeni v manj kot 24 urah pred nastopom dela, se tako 

delo šteje kot delo preko polnega delovnega časa in ima policist pravico do izplačilo dodatka 

za nadurno delo. Po razlagi Komisije za razlago kolektivne pogodbe za policiste (Razlaga 

kolektivne pogodbe za policiste, Ur. l. RS, št. 22/16) sprememba razporeda dela, ki je 

narejena najmanj 24 ur pred nastopom dela ali manj kot v 24 urah pred nastopom dela, 

učinkuje oziroma se šteje od trenutka, ko je bil policist obveščen o spremembi razporeda dela 

in ne od trenutka vpisa spremembe v razpored dela. 

Če je bil policist o spremembi razporeda obveščen več kot 24 ur pred nastopom službe, mu po 

četrtem odstavku 42. člena KPJS pripada dodatek v vrednosti 20 % od urne postavke osnovne 

plače zaradi spremembe razporeda, če pa je bil za spremembo razporeda obveščen manj kot 

24 ur pred nastopom službe, mu po 45. členu KPJS pripada dodatek za nadurno delo v 

vrednosti 30 % od urne postavke osnovne plače zaradi dela preko polnega delovnega časa. 

5.1.4 Evidentiranje nadurnega dela 

Nadurno delo mora biti na podlagi 144. člena ZDR-1 in 72. ter 73. člena ZODPol odrejeno v 

pisni obliki, kar je bilo prevzeto iz Konvencije MOD št. 1. Podobno določbo pa najdemo tudi 

v 22. členu direktive 2003/88/ES. Tako evidentiranje v RS določa tudi Zakon o evidencah na 

področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur. l. RS, št. 40/2006), ki v tretji alineji 18. 

člena obvezuje delodajalca, da evidentira tudi ure, opravljene v času nadurnega dela.  

Nadrejeni policistu odredi nadurno delo na podlagi ZDR-1 ali ZODPol v pisni obliki. Če to ni 

mogoče takoj, mu nadurno delo odredi ustno in mu odredbo vroči naknadno v pisni obliki.  
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Obrazec za odrejeno delo preko polnega delovnega časa (priloga 1) je izdelal UOK MNZ na 

podlagi ZEPDSV in se uporablja v vseh notranjih organizacijskih enotah MNZ. Obrazec je 

sestavljen iz odredbe za delo preko polnega delovnega časa, navedbe odredbodajalca, 

obračuna dela preko polnega delovnega časa, izjave delavca, ali naj bo nadurno delo 

izplačano kot nadure, ali pa bo nasprotno ure nadomestil s prostim časom (kompenzacijo), 

podpisom policista, neposrednega vodje organizacijske enote in vodje organizacijske enote. 

Po prejemu odredbe, opravljenem odrejenem delu in na podlagi podpisanega obrazca se ure 

vnesejo v dnevni razpored dela v sistem ISPP. O opravljenih urah je potrebno mesečno 

poročati Policijski upravi na podlagi vnosa v sistem MFERAC (enotni finančno-računovodski 

sistem Ministrstva za finance in neposrednih proračunskih uporabnikov državnega 

proračuna). Pri mesečnem prenosu ur iz ISPP (informacijski sistem policijske postaje) v 

MFERAC se izpiše obrazec (priloga 2) za posebne pogoje in nadure. En izvod ostane v 

policijski enoti, en izvod pa se pošlje Službi za operativno podporo (SOP) Policijske uprave 

(PU) v pregled in potrditev.  

Kot je bilo predstavljeno v predhodnem podpoglavju 4.6.3, so lahko nadure v policiji odrejene 

tudi na podlagi 4. odstavka 16. člena KPP, kjer že sama sprememba razporeda dela v manj kot 

24 urah pomeni odredbo za nadurno delo. V tem primeru se obrazca za odrejeno delo preko 

polnega delovnega časa na izpolni. Spremembo razporeda dela se vnese v ISPP in določi 

dodatke za spremembo razporeda. Tudi te spremembe razporeda dela so zajete v obrazcu 

MFERAC za posebne pogoje in nadure. Na podlagi potrditve SOP PU se ure policistu 

obračunajo in izplačajo pri plači. 

Prav tako se na podlagi 72. člena ZODPol ter 10. in 11. odstavka 19. člena KPP po poteku 

referenčnega obdobja policist in neposredni vodja pisno (priloga 3) dogovorita o izplačilu ali 

kompenzaciji presežka ur v referenčnem obdobju. Tudi v tem primeru se dogovor evidentira v 

ISPP in z obrazcem MFERAC poroča PU, ki poročilo pregleda in potrdi. Po potrditvi se višek 

ur referenčnega obdobja na podlagi 10. odstavka izplača kot nadurno delo ali ure kompenzira 

na podlagi 11. odstavka ter izplača dodatek za delo preko polnega delovnega časa, kot je to 

določeno v 45. členu KPJS. 

5.2 Razporejanje v policiji – razpored dela 

Delovni čas v policiji je določen v 15.a členu KPP. Po 40. členu Pravil policije (MNZ 2014) 

se v policijskih enotah z razporedom dela določi delovni čas in oblika opravljanja nalog. 

Razpored dela izdela in ga po potrebi spremeni vodja enote, izjemoma pa tisti, ki ga vodja 

enote pooblasti. Razpored dela mora biti izdelan dnevno za najmanj sedem dni vnaprej. 

Podlaga za razporejanje policistov z dnevnim razporedom dela so letni in mesečni načrt dela 

policijske enote, zahteve in pričakovanja lokalnih skupnosti ter analize preteklih dogodkov, ki 

jih je enota obravnavala. V načrtih dela so opredeljene posamezne naloge in časovni termin za 
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izvedbo. Poleg tega na podlagi usmeritev in mesečnega načrta dela PU policijska enota v svoj 

mesečni načrt vnese načrtovane aktivnosti PU, ki veljajo za posamezno ali za vse policijske 

enote PU. Temu je potrebno dodati nepredvidene bolniške odsotnosti in zahteve posameznika 

za zagotavljanje njegovih osebnih življenjskih potreb (šoloobvezni otroci, družinske obveze, 

zdravniški pregledi in drugo), ki jih mora neposredni vodja upoštevati in dinamičnost 

razporejanja dela samo še povečajo. 

Zaradi tega delovni čas policista ne more biti enakomerno razporejen, ZDR-1 pa eksplicitno 

ne določa, kaj natančneje enakomerna razporeditev delovnega časa pomeni. Vsekakor pa to 

pomeni, da delavec točno ve, koliko ur na dan mora opraviti in kdaj, pri čemer tudi ve, da se 

razpored dela ne bo spremenil. Policisti delo opravljajo po razporedu dela ali v izmenah in 

imajo po 3. odstavku 16. člena KPP pravico do seznanitve z razporedom dela najmanj sedem 

dni vnaprej. Policist s tedenskim razporedom dela točno ve, kdaj in koliko ur bo delal, vendar 

se mu ta razpored zaradi narave dela lahko spremeni. 

Da bi PE na terenu zagotavljale 24-urno prisotnost policistov kljub primanjkljaju le-teh, 

večina organizira delo v tako imenovanem »ruskem turnusu«, kar pomeni, da dnevna izmena 

traja 12 ur, sledi 24 ur počitka, nato pa 12 ur nočnega dela. Za tem sledi 48 prostih ur ali 

počitek. Tako policist v povprečju na teden opravi 48 ur dela in na tak način na teden opravi 8 

ur nad delovno obvezo, vendar se te ure ne štejejo kot nadure. Tako razporejanje dela ne 

pomeni, da je zaporedje vedno enako, ampak se razpored dela prilagaja načrtovanim 

potrebam števila policistov za delo na določen dan. Tak način razporejanje dela predstavlja 

neenakomerno razporejanje delovnega časa in pomeni, da lahko policist v določenem tednu 

dela tudi manj. Takšen način razporejanja dela je običajen za tiste organizacije, v katerih je 

potrebna 24-urna prisotnost določenega različnega števila delavcev, dela pa ni mogoče 

organizirati drugače, v enako številčnih izmenah. 

Dnevnemu razporejanju policistov na delo je potrebno prišteti še druge obveznosti, kot je čas, 

ko policist skladno z zakonom, ki ureja pooblastila policije, v svojem prostem času ukrepa in 

uporabi z zakonom določena pooblastila, čas, ko policist sodeluje v strokovnih organih, 

komisijah in usposabljanjih, ki jih organizira ali na katera ga napoti delodajalec, čas, ko je 

policist v zvezi z opravljanjem delovnih nalog vabljen pred sodne in upravne organe ter 

gospodarske subjekte, čas napotitve na delo ob začetku dela in čas odprave z dela. To 

povečuje že preseženo tedensko delovno obvezo in postavlja nadrejenega vodjo v položaj, ko 

na podlagi 13. odstavka 16. člena KPP policista, ki dela v neenakomerni razporeditvi 

delovnega časa, ne more razporediti v službo, saj polni delovni čas ne sme biti krajši kot 24 ur 

in ne sme preseči 52 ur posameznega tedna. Drugačno tedensko obremenitev neposredni 

vodja enote lahko upošteva le, če mu policist na podlagi 14. odstavka 16. člena KPP pisno 

predlaga drugačno tedensko razporeditev delovnega časa, pomeni pa, da se upošteva samo 

določba iz 72. člena ZODPol, to je, da delovni čas ne sme preseči 56 ur. 
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ZODPol v 72. in 73. členu neposrednemu vodji v policiji omogoča večji nabor možnosti, kdaj 

lahko odredi delo preko polnega delovnega časa, in možnost odrejanja večjega števila ur 

nadurnega dela, kot to določa 144. člen ZDR-1. Vendar delo preko delovnega časa lahko 

odredi le v izjemnih, nujnih ali nepredvidenih primerih, ko nalog policije ni mogoče opraviti 

na drugačen način. V takih primerih nadrejeni policistu po poteku delovnega časa odredi, da 

dokonča začeto nalogo. To pomeni, da nadrejeni policistu z razporedom dela nadurnega dela 

ne more odrediti vnaprej, kljub temu da je policist na določen dan prost, potrebe službe pa so 

take, da bi bilo delo ali določene naloge z njegovo prisotnostjo opravljeni. Neposredni vodje 

se srečujejo z izzivi, kako zagotoviti 24-urno prisotnost policistov na terenu. Kot smo omenili, 

policisti delajo v izmenah po 12 ur in je njihova tedenska delovna obveza v treh izmenah že 

skoraj dosežena, v štirih izmenah pa presežena.  

Kot primer navajamo delo policista AA. Policist AA je po tedenskem razporedu dela 

razporejen na delo v štirih izmenah po 12 ur, in sicer ima v ponedeljek 12-urno dnevno 

izmeno, v torek 12-urno nočno, v sredo, četrtek in petek je prost, v soboto ima 12-urno 

dnevno in v nedeljo 12-urno dnevno. Po izdelanem tedenskem razporedu dela in seznanitvi 

policista z njegovo delovno obvezo pa na enoti v torek izvedo, da bo v četrtek potrebno več 

policistov za izvedbo določene nenapovedane naloge − varovanje nenajavljenega javnega 

zbiranja civilne iniciative za legalizacijo konoplje.  Policist AA je, kot smo navedli, na dan 

dogodka prost, vodja pa bi ga za izvedbo naloge nujno potreboval. Narava dela v zvezi s tem  

dogodkom je taka, da zahteva za izvedbo naloge 12-urno prisotnost policista. Neposredni 

vodja policista s spremembo razporeda seznani in mu odredi, naj nastopi delo, spremeni  mu 

dnevni razpored dela in prizna zakonsko določene dodatke za spremembo razporeda dela. 

KPP omejuje delo preko 52-urne tedenske obremenitve in določa maksimalno 56-urno 

obremenitev na podlagi prej omenjenega 72. člena ZODPol. Neposredni vodja policistu AA 

dela ne more odrediti za 12 ur, ampak ga lahko obremeni samo za 8 ur. Prekoračitev sicer 73. 

člen ZODPol omogoča, vendar šele takrat, ko mora policist v izjemnih, nujnih, predvsem pa v 

nepredvidenih primerih dokončati začeto nalogo. V tem primeru pa je vodja enote že vnaprej 

vedel, da bo naloga trajala dlje, kot policist še lahko dela, da ne prekorači maksimalne 

tedenske urne obremenitve. Ker drugega policista (imenujmo ga BB) vodja enote nima na 

voljo, mora za ostali čas, ko je potrebna prisotnost policistov na omenjenem dogodku, preko 

PU poskrbeti za pomoč policistov iz drugih policijskih enot. Policist AA, ki je opravil 56-urno 

maksimalno tedensko obremenitev, pa mora delo zaključiti. 

Na PE je na veliko delovnih mestih zaradi kontinuitete dela (dežurni PE, vodje izmen, OKC) 

in mednarodnih pogodb (mejni prehodi in drugo) prisotnost policista obvezna. Vodja PE mora 

dnevni razpored dela prilagajati tako, da bo na teh delovnih mestih policist vedno prisoten, saj 

zaradi primanjkljaja policistov mednarodnega mejnega prehoda ne more in ne sme zapreti.  

12-urni delavnik je posledica primanjkljaja zaposlenih operativnih delavcev na terenu in 

prepovedi zaposlovanja novih kadrov v policiji. Za zagotavljanje prisotnosti policistov na 
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omenjenih delovnih mestih je neposredni vodja primoran odrejati nadurno delo v okviru 

možnosti, ki mu jih dopuščata ZDR-1 in ZODPol. 

Takih delovnih mest je v policiji veliko. Zaradi zahtev po neprestani prisotnosti policistov pri 

varovanju zunanje schengenske meje izven mejnih prehodov je potreben prevoz policistov iz 

matične enote na teren. Območja nadzora zunanje schengenske meje so na posameznih PU 

razdeljena po sektorjih, ki jih pokriva posamezna PE, in so razdeljeni še na podsektorje, ki so 

lahko oddaljeni več kilometrov. Vsak podsektor nadzira posamezna patrulja peš ali z vozilom. 

Tudi v času menjave izmen prisotnost na terenu ne sme biti zmanjšana, zaradi česar se patrulji 

zamenjata na terenu in ne v matični enoti. Temu primerno mora biti pripravljen tedenski 

razpored dela (priloga 4). 

Glede na specifiko poklica policist, predvsem zaradi opravljanja zakonsko določenih nalog, 

kot je bilo omenjeno v uvodu, delovni čas v policiji urejata predvsem Kolektivna pogodba za 

policiste in Zakon o organiziranosti in delu v policiji. Na podlagi ZODPol so uslužbenci 

policije dolžni opravljati delo v manj ugodnem delovnem času, kadar je to potrebno za 

izvajanje z zakonom določenih nalog. To je delo v neenakomerno razporejenem delovnem 

času, delo v izmenah, delo ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih, delo 

preko polnega delovnega časa, popoldansko in nočno delo, delo v deljenem delovnem času. 

V okvirih mesečne delovne obveznosti policista je treba upoštevati tudi primere opravljanja 

policijskih nalog zunaj delovnega časa, ki so določeni v Zakonu o nalogah in pooblastilih 

policije (ZNPPol). 

Pri razporejanju policistov na delo je treba zagotavljati zakonsko določene počitke. Te počitke 

je treba zagotavljati tudi v primeru odrejene pripravljenosti za delo. Ko policist med 

pripravljenostjo za delo začne opravljati delo, se mu čas opravljanja dela šteje v delovni čas. 

Zaradi nemotenega opravljanja zakonsko določenih nalog policije in večje operativnosti je v 

ZODPol dodana  določba, ki omogoča odstopanje od splošne delovnopravne zakonodaje. Še 

večje odstopanje od splošne delovnopravne zakonodaje pa predstavlja možnost, da nadrejeni 

policistu odredi delo preko polnega delovnega časa v izjemnih, nujnih ali nepredvidenih 

primerih, ne glede na določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) o časovnih omejitvah 

dnevne delovne obveznosti, dnevnega in tedenskega počitka ter dela preko polnega delovnega 

časa. Nadurno delo po tem členu se lahko odredi le, ko ni mogoče na drugačen način opraviti 

nalog policije, in ob dodatnem pogoju, da policist po poteku delovnega časa dokonča že 

začeto nalogo. Odreditev dela je dopustna le za najkrajši možni čas, pri čemer je treba 

policistu takoj po prenehanju razlogov zagotoviti ustrezen počitek. 

ZODPol in KPP sta potrebe po zakonski podlagi urejanja delovnega časa uredila nekoliko 

drugače, kot to narekuje splošna delovnopravna zakonodaja. Prilagoditev potrebam 
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policijskega dela in odstopanje od splošne ureditve delovnega časa in nadurnega dela je 

prikazana v preglednici priloge 5. 

5.3 Sodna praksa v RS  

Slovenska sodišča sledijo sodni praksi evropskih sodišč in se v svojih sodbah tudi sklicujejo 

nanje. Glede obravnavane tematike obsega dala in nadurnega dela so slovenska sodišča izdala 

kar nekaj pomembnih sodb, ki vplivajo tudi na delovni čas v slovenski policiji. Nekaj jih je 

predstavljenih v nadaljevanju. 

Vije delovno in socialno sodišče. 2003. Sodba Pdp 1689/2001 z dne 10. julija 2003 

Sodišče je v sodbi zapisalo, da ZDR v 2. odst. 50. člena res določa, da delo preko polnega 

časa lahko traja samo toliko časa, kolikor je to nujno potrebno, vendar največ 8 ur na teden ali 

20 ur na mesec oziroma 180 ur na leto. Delavka nadurnega dela ni opravljala po svoji volji, 

temveč na podlagi ustne odredbe toženke, ki se ni ozirala na zakonske določbe glede trajanja 

delovnega časa. Ker je tožnica morala opravljati nadurno delo, saj bi v nasprotnem primeru 

delo izgubila, bi ji moralo sodišče priznati vse ure, opravljene preko polnega delovnega časa, 

ki jih je opravila v spornem obdobju. 

Tožeča stranka navaja, da je s toženo stranko v sporu zaradi neizplačanega osebnega dohodka 

za mesec september in oktober 1999 ter zaradi neizplačanih obveznosti iz socialnega 

zavarovanja za opravljeno delo za čas od 15. avgusta 1999 do 20. oktobra 1999. Tožnica je 

pri toženi stranki v mesecu septembru 1999 dejansko opravila skupaj 369 delovnih ur in v 

mesecu oktobru 265 delovnih ur, za kar bi ji toženka morala izplačati plačo v višini 

221.900,00 SIT, glede na dogovor pred nastopom dela, da bo dobila za vsako delovno uro 

neto 350,00 SIT. Od dolgovane plače pa je tožena stranka za mesec september izplačala plačo 

le delno, medtem ko ji preostalega spornega zneska ni izplačala, zaradi česar je tudi vložila 

tožbo. Vsa opisana dejstva je v dokaznem postopku ugotovilo tudi sodišče prve stopnje, 

vendar ji ni priznalo vseh opravljenih ur, ker je upoštevalo le zakonski okvir za nadurno delo 

in ji zato priznalo za mesec september 1999 le 196 delovnih ur in za mesec oktober 1999 132 

delovnih ur. S takšnim seštevkom delovnih ur se pritožnica ne more strinjati, saj je prikrajšana 

za najmanj 306 delovnih ur. V zvezi s tem je mnenja, da je sodišče premalo upoštevalo 

dejstvo, da je pritožnica dejansko opravila vse ure aktivno, vestno in pošteno in je zato 

upravičeno pričakovala od delodajalke tudi pošteno plačilo. Tožena stranka v zvezi z 

nadurnim delom res ni nikoli izdala kakšnega posebnega pisnega sklepa, vendar je tožnici 

vsak dan sproti ustno odredila podaljšani delovni čas in razporeda delovnih ur, ki ga je 

pripravil M. K., nikoli ni upoštevala. 

Pritožbeno sodišče je preizkusilo izpodbijano sodbo v mejah pritožbenih razlogov in pri tem v 

skladu z določbo 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99) pazilo 
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po uradni dolžnosti na bistvene kršitve določb postopka in na pravilno uporabo materialnega 

prava. Pri tem preizkusu je ugotovilo, da sodišče prve stopnje v postopku ni storilo bistvenih 

kršitev določb postopka, dejansko stanje je popolno ugotovilo, vendar je pri odločitvi zmotno 

uporabilo materialno pravo. 

Na podlagi izpovedi zaslišanih prič je sodišče tudi ugotovilo, da je tožnica delala vse dneve 

tudi ob sobotah in nedeljah in preko polnega delovnega časa, kar je potrdil tudi M. K., ki je 

pri toženi stranki vodil materialno knjigovodstvo in pripravljal razpored dela. Iz izpovedi 

omenjene priče tudi izhaja, da bi morala tožnica po razporedu dela delati le 8 ur dnevno, 

vendar toženka tega ni spoštovala, zato so morali vsi zaposleni, vključno s tožnico, delati po 

13 do 14 ur dnevno. M. K. je tudi potrdil, da je osebno opravljal kontrolo ur, ki jih je vodila 

tožnica, in zatrdil, da je tožnica dejansko po dogovoru v mesecu septembru opravila 369 ur in 

v mesecu oktobru 265 ur. Kljub izrecni ugotovitvi sodišča, da verjame tožnici, da je v 

navedenem času opravila večje število delovnih ur, kot je dovoljeno po zakonu, pa je ob 

upoštevanju zakonskega okvira, določenega v 50. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR - 

Ur. l. RS št. 14/90, 5/91 in 71/93) tožnici priznalo za mesec september in mesec oktober 1999 

le po 20 nadur tako, da ji je za mesec september 1999 priznalo 196 ur dela in za mesec 

oktober 1999 za 20 dni dela 132 ur, skupno torej le 328 ur namesto 634 ur, kolikor jih je 

tožnica dejansko opravila, zaradi česar je bila tožnica pri plačilu prikrajšana za opravljenih 

306 ur dela. 

Odločitev sodišča prve stopnje je materialnopravno zmotna. ZDR v 2. odst. 50. člena res 

določa, da delo preko polnega časa lahko traja samo toliko časa, kolikor je to nujno potrebno, 

vendar največ 8 ur na teden ali 20 ur na mesec oziroma 180 ur na leto. Vendar sodišče pri tem 

ni upoštevalo, da toženka nadurnega dela ni opravljala po svoji volji in ker bi tako sama 

želela, temveč na podlagi ustne odredbe toženke, ki se ni ozirala na zakonske določbe glede 

trajanja delovnega časa, kot to izrecno izhaja tako iz izpovedi tožnice, kot tudi iz izpovedi 

priče M. K., ki je izrecno povedal, da toženka razporeda dela, ki ga je pripravil za zaposlene 

delavce, nikoli ni spoštovala. Zaradi tega je treba ugotoviti, da je tožnica morala opravljati 

nadurno delo, saj bi v nasprotnem primeru to delo izgubila. Upoštevaje navedeno bi moralo 

zato sodišče tožnici priznati vse ure, ki jih je ta opravila v spornem obdobju preko polnega 

delovnega časa, in tožničinemu denarnemu zahtevku ugoditi v celoti. 

Zaradi vsega navedenega in ker je sodišče prve stopnje glede na pravilno ugotovljeno 

dejansko stanje zmotno uporabilo materialno pravo, je pritožbeno sodišče pritožbi tožeče 

stranke ugodilo in izpodbijano sodbo spremenilo tako, da je tožničinemu zahtevku za plačilo 

opravljenega dela pri toženi stranki v mesecu septembru in mesecu oktobru 1999 v celoti 

ugodilo. 
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Vrhovno sodišče. 2012. Sodba in sklep opr. št. VIII Ips 111/2012 z dne 18. septembra 2012  

Tožnik je s tožbo zahteval plačilo nadurnega dela, ki ga je pri toženi stranki opravil kot 

rudarski tehnik na delih v predoru T. v času od 1. oktobra 2000 do 30. junija 2004. 

Vrhovno sodišče je v sodbi zapisalo, da ZDR v prvem odstavku 143. člena nalaga delavcu 

dolžnost opravljanja dela preko polnega delovnega časa na zahtevo delodajalca v opisno 

opredeljenih primerih, katerih obstoj že po njihovi naravi ugotavlja delodajalec. V drugem 

odstavku opredeljuje delodajalcu način odrejanja dela v podaljšanem delovnem času, v 

tretjem in četrtem odstavku pa omejuje trajanje takšnega nadurnega dela, pri čemer ob 

soglasju delavca takšno nadurno delo lahko traja nekoliko dlje (največ 230 ur letno). Podobno 

sta odrejanje dela preko polnega delovnega časa s strani organizacije oziroma delodajalca 

urejala tudi predhodno veljavna Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (šesti 

odstavek 24. člena, v nadaljevanju ZTPDR, Ur. l. SFRJ, št. 60/89 in 42/90) in 49. člen Zakona 

o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 14/90). 

Že iz navedene opredelitve odrejanja dela preko polnega delovnega časa nedvomno izhaja, da 

je za odrejanje takega dela odgovoren delodajalec in da se torej le nanj nanaša tudi 

odgovornost za upoštevanje zakonsko dovoljene kvote odrejenih in opravljenih nadur. To 

izhaja tudi iz 6. točke 230. člena ZDR, v kateri je le delodajalcu zagrožena globa, če odredi 

delo preko polnega delovnega časa v nasprotju s 143. členom ZDR, torej tudi preko z 

zakonom dovoljene kvote. Za prekoračitev zakonsko dovoljene kvote dela preko polnega 

delovnega časa torej ni odgovoren delavec in za takšno kršitev delodajalca delavca ne morejo 

zadeti škodljive posledice. 

V sodbi je tudi zapisano, da je tudi delo, ki ga delavec po odredbi oziroma navodilih 

delodajalca opravi preko zakonsko dovoljene kvote nadur, nadurno delo. Utemeljeno tožnik 

navaja, da je delavec ob takem opravljanju nadurnega dela obremenjen najmanj tako, kot je 

obremenjen zaradi odrejenega opravljanja nadur v okviru zakonsko dovoljene kvote. Ravno 

taka dodatna obremenitev in omejitev delavčevega prostega časa pa je bila vsebinska podlaga 

za priznavanje posebnega dodatka za delo preko polnega delovnega časa oziroma nadurno 

delo v 128. členu ZDR in v spornem obdobju za toženo stranko in tožnika veljavni KP 

dejavnosti, ki je med dodatki za posebne obremenitve v petem odstavku 49. člena za delo 

preko polnega delovnega časa določala 30 odstoten dodatek. Niti na podlagi 128. člena ZDR 

in niti na podlagi navedene kolektivne pogodbe ni mogoče sklepati, da je bil ta dodatek 

določen le za zakonsko opredeljeno kvoto nadur, temveč je bil očitno določen za vse nadure, 

ki jih delavec opravi po odredbi oziroma po navodilih delodajalca.  
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Višje delovno in socialno sodišče. 2014. Sodba Pdp 261/2014 z dne 19. junija 2014 

Sodišče je v sodbi zapisalo, da je tožnik (policist) delal v t. i. »ruskem turnusu« oziroma 

izmeni (ki traja 12 ur, praviloma se dela en dan dnevna, drugi dan nočna izmena, potem pa je 

delavec dva dni prost). Teoretično ni mogoče doseči, da bi bil delovni čas konstantno 

razporejen tako, da bi delavec vsak teden delal vsaj štiri dni, saj v daljšem obdobju (nekaj 

tednov) dva prosta dneva nujno pomenita, da delavec dela le tri dni v tednu. Zato tak turnus, 

glede na določbo petega odstavka 147. člena ZDR, pomeni, da je delovni čas neenakomerno 

razporejen. Če je ob koncu referenčnega obdobja ugotovljeno, da je delavec delal več kot 

polni delovni čas, se delo, ki presega polni delovni čas, šteje kot delo preko polnega 

delovnega časa. 

Referenčno obdobje v policiji je enako referenčnemu obdobju po splošnih predpisih po ZDR 

(147. člen), torej šest mesecev oziroma v koledarskem letu od 1. januarja do 30. junija in od 1. 

julija do 31. decembra. To pomeni, da vsi viški ur, ki presegajo polni delovni čas in ki 

ostanejo na koncu referenčnega obdobja, pomenijo nadure. 

Če delavec izrabi »plus« ure, ne glede na to, ali se s tem strinja ali ne, ni upravičen do plačila 

nadomestila plače v višini 130 % (do plačila celotne nadure), temveč le do dodatka za 

nadurno delo v višini 30 % urne postavke. 

Zastaranje za plačilo nadur oziroma presežka ur začne teči po zapadlosti plače v naslednjem 

mesecu po izteku referenčnega obdobja, saj se šteje, da so nadure nastale prvi dan po preteku 

referenčnega obdobja (primer: za referenčno obdobje od 1. januarja do 30. junija pri 

zapadlosti plače za julij, torej 5. avgusta). 

Tožnik je najprej uveljavljal plačilo dodatka za nadurno delo za tiste ure, ki jih je tožena 

stranka določila kot prosto uro v višini 30 % urne postavke, zatem pa je tožbeni zahtevek 

spremenil tako, da ni zahteval le dodatka v višini 30 %, temveč plačilo celotne nadure 

(130 %), kljub temu da je koristil ure, ki jih je opravil, saj je menil, da je zaradi tega, ko proti 

svoji volji ni opravljal dela, oškodovan, ter da bi mu tožena stranka morala zagotavljati delo, 

opravljene ure pa plačati kot nadure.  

Pritožbeno sodišče se načeloma strinja s stališči, ki jih je zavzelo sodišče prve stopnje, razen 

glede zapadlosti v plačilo za nadure, ki se ugotovijo po preteku referenčnega obdobja in v 

zvezi s pritožbama dodaja: 

Po določbi petega odstavka 147. člena ZDR polni delovni čas pri enakomerni razporeditvi ne 

sme biti razporejen na manj kot štiri dni v tednu. V skladu s šestim odstavkom 147. člena 

ZDR je lahko delovni čas neenakomerno razporejen zaradi narave ali organizacije dela ali 

potreb uporabnikov. Pri neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi polnega 

delovnega časa, delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na teden. V skladu s sedmim 
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odstavkom 147. člena ZDR 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 šestih mesecev. 

Med strankama ni sporno dejstvo, da je tožnik delal v t. i. »ruskem turnusu« oziroma izmeni. 

Tožena stranka je v svoji pripravljalni vlogi z dne 25. marca 2013 pojasnila, da traja delovna 

izmena po razporedu po 12 ur, praviloma se dela en dan dnevno, drugi dan nočno izmeno, 

potem pa je delavec dva dni prost. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da tak turnus pomeni, da je 

delovni čas razporejen tako, da teoretično ni mogoče doseči, da bi bil delovni čas konstantno 

razporejen tako, da bi delavec vsak teden delal vsaj štirih dni, saj v daljšem obdobju (nekaj 

tednov) dva prosta dneva nujno pomenita, da delavec dela le tri dni v tednu. To potrjujejo tudi 

podatki iz obsežne listinske dokumentacije v spisu. Zato tak turnus, glede na določbo petega 

odstavka 147. člena ZDR, pomeni, da je delovni čas neenakomerno razporejen. Če je ob 

koncu referenčnega obdobja ugotovljeno, da je delavec delal več kot polni delovni čas, se 

delo, ki presega polni delovni čas, šteje kot delo preko polnega delovnega časa. 

Ureditev v sedmem odstavku 147. člena ZDR določa splošno šestmesečno referenčno 

obdobje. Zmotno je stališče tožene stranke, da 81. oziroma 82. člen Zakona o policiji (ZPol, 

Ur. l. RS, št. 49/1998 in naslednji), ki je veljal v spornem obdobju, utemeljuje sklepanje, da za 

delavce policije velja 12-mesečno referenčno obdobje. V spornem obdobju namreč ni bila 

sklenjena kolektivna pogodba, ki bi to dovoljevala, ZPol pa v 81. členu, na katerega se 

sklicuje tožena stranka, določa delo v neenakomernem delovnem času kot enega izmed 

posebnih delovnih pogojev, ki so jih delavci policije dolžni opravljati, kadar je to potrebno za 

izvajanje z zakonom določenih nalog. Za obravnavano zadevo je torej relevantna ureditev v 

ZDR, po katerem referenčno obdobje traja šest mesecev, izjemoma, le s soglasjem na podlagi 

KP, do dvanajst mesecev, česar pa ni mogoče določiti enostransko z odločitvijo delodajalca. 

Ker ure, ki po koncu referenčnega obdobja presegajo redno delovno obveznost, predstavljajo 

delo preko polnega delovnega časa, niso utemeljene pritožbene navedbe tožene stranke, da se 

lahko kot nadure štejejo le tiste ure, ki jih delodajalec pisno odredi. Tudi sicer je sodišče prve 

stopnje pri priznanju nadur pravilno upoštevalo, da po sodni praksi Vrhovnega sodišča RS 

delavcu pripada plačilo za nadurno delo, če je delo preko polnega delovnega časa opravil z 

vednostjo in po naročilu nadrejenega (npr. Sodba in sklep opr. št. VIII Ips 111/2012 z dne 18. 

septembra 2012 in Sodba opr. št. VIII Ips 288/2008 z dne 25. januarja 2010). 

Neutemeljena pa je tudi pritožba tožnika, ki se zavzema za plačilo celotne nadure, torej v 

višini 130 % urne postavke. Za tako zavzemanje ni pravne podlage, saj bi priznanje celotnega 

vtoževanega zneska nadure, ob tem, da je tožnik te ure dejansko izkoristil, pomenilo 

neupravičeno obogatitev. Tožnik svoj zahtevek neutemeljeno opira na določbo 41. člena 

ZDR, ki določa obveznost delodajalca delavcu zagotavljati delo. V tej zadevi namreč ne gre 

za vprašanje opustitve zagotavljanja dela, temveč za razporeditev delovnega časa, pri katerem 

delavec zaradi izravnave znotraj referenčnega obdobja izkoristi opravljene ure kot proste ure. 
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Tako odrejenih prostih ur pa ni mogoče šteti za opustitev zagotavljanja dela, tudi če delavec 

zaradi tega prejme nižjo plačo, ker za čas, ko mu je odrejena izraba ur kot prostih ur, ne 

prejme nekaterih dodatkov (npr. za nočno delo, za delo ob nedeljah in praznikih). Lahko pa 

javni uslužbenec nadure izkoristi v obliki prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti, ali pa jih 

prenese v presežek oziroma primanjkljaj obveznih ur v okviru premakljivega začetka oziroma 

konca delovnega časa, v razmerju ena proti ena, pri čemer mu pripada plačilo dodatkov za 

delo v manj ugodnem delovnem času. Proste ure je lahko določala tožena stranka sama brez 

soglasja tožnika, pri čemer tožnik ni upravičen do plačila celotne nadure. 

Vrhovno sodišče RS. 2014. Sklep VIII DoR 48/2014 z dne 9. decembra 2014 

Sodišče je v izreku sklepa navedlo, da se revizija dopusti glede vprašanja, ali je viške ur, ki 

pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa presegajo izravnavo v referenčnem obdobju 

šestih mesecev in se štejejo kot nadure, delodajalec na zahtevo delavca dolžan obračunati in 

izplačati kot nadure, ali pa lahko v naslednjem referenčnem obdobju delavcu enostransko 

odredi njihovo koriščenje (kot proste ure). Vprašanje je tudi, ali je v tem primeru delavec, ki 

je te ure izkoristil, upravičen do plačila nadur. 

Sodišče je med drugim ugotovilo, da je bil tožnikov delovni čas pri toženi stranki 

neenakomerno razporejen in da se v takšnem primeru kot povprečna delovna obveznost 

upošteva polni delovni čas v obdobju šestih mesecev. Višek ur, ki presegajo polni delovni čas 

po tem obdobju, je tožnik (kot nadure) po odredbi nadrejenega porabil v naslednjem 

referenčnem obdobju. Za te porabljene nadure v kasnejšem referenčnem obdobju mu je 

sodišče priznalo dodatek v višini 30 %, upoštevajoč urno postavko osnovne plače, zavrnilo pa 

je njegov zahtevek za plačilo celotne nadure (to je razlike do 130 %). 

Sodišče druge stopnje je delno ugodilo pritožbi tožene stranke in sodbo sodišča prve stopnje 

delno spremenilo glede datumov zapadlosti nekaterih priznanih zneskov za delo preko 

polnega delovnega časa, spremenilo je tudi odločitev o stroških postopka, v preostalem delu 

pa je pritožbo tožene stranke in v celoti pritožbo tožnika zavrnilo in v nespremenjenem delu 

potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Sklenilo je tudi, da stranki krijeta sami vsaka svoje 

stroške pritožbenega postopka. Tako kot sodišče prve stopnje je obrazložilo, da ni pravne 

podlage za priznanje celotnega zneska nadur, saj je tožnik te ure dejansko izkoristil in bi 

takšno priznanje pomenilo neupravičeno obogatitev. Kot neutemeljeno je tudi štelo 

sklicevanje tožnika na določbo drugega odstavka 19. člena Uredbe o delovnem času v organih 

državne uprave. 

Zoper zavrnilni del pravnomočne sodbe sodišča druge stopnje, ki se nanaša na razliko med 

prisojenim dodatkom v višini 30 % in vtoževanim dodatkom v višini 130 %, je tožnik vložil 

predlog za dopustitev revizije. Med drugim navaja, da bi morala tožena stranka ob koncu 

posameznega referenčnega obdobja tiste ure, ki presegajo izravnavo polnega delovnega časa 
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in pomenijo nadure, obračunati in plačati kot nadure ter viškov oziroma mankov ne bi smela 

prenašati iz enega v drugo referenčno obdobje. Kompenzacija nadur bi se v drugem obdobju 

lahko vršila le s soglasjem oziroma na željo tožnika, upoštevajoč hkratno plačilo dodatka v 

višini 30 % osnovne bruto urne postavke. Prostih ur niso odrejali zaradi organizacije dela, 

temveč zgolj in samo zato, da bi se izognili plačilu nadur. Tožnik je bil zaradi takšnega 

ravnanja oškodovan pri plačilu, tako dolžnih plačil kot povrnitve škode. Prenos in 

kompenzacija izven posameznega referenčnega obdobja ni dopustna oziroma ni zakonita.  

Sodišče je dopustilo revizijo, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati 

odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne 

uporabe prava in za razvoj prava preko sodne prakse, zlasti v nekaterih primerih, ki jih zakon 

izrecno našteva (367.a člen ZPP). 

Ker gre v tem sporu za takšen primer, je revizijsko sodišče dopustilo revizijo. Pri tem je 

številna vprašanja tožnika (razen izjem, ki jih ni upoštevalo) smiselno povzelo in oblikovalo v 

vprašanje, ki izhaja iz izreka tega sklepa. 

Vrhovno sodišče RS. 2015. Sodba VIII Isp 80/2015 z dne 12. maja 2015 

Sodišče je v sodbi zavrnilo predlagano revizijo Vrhovnega sodišča RS, Sklep VIII DoR 

48/2014, saj je tožnik s kompenzacijo ur, za katere je prejel nadomestilo plače s prisojenim 

dodatkom v višini 30 %, prejel ustrezno plačilo za opravljeno delo. Zahtevek za višje plačilo 

(še v višini 100 % urne postavke) je brez podlage. 

Iz dejstev, ugotovljenih pred sodiščem prve in potrjenih pred sodiščem druge stopnje, izhaja, 

da je bil pri toženi stranki (policija) zaradi narave in organizacije dela delovni čas 

neenakomerno razporejen. Kot povprečna delovna obveznost se je upošteval polni delovni čas 

v obdobju šestih mesecev (t. i. referenčno obdobje, ki je trajalo od 1. januarja do 30. junija in 

od 1. julija do 31. decembra tekočega leta). To pomeni, da je delovni čas trajal v določenem 

časovnem obdobju več, kot znaša redna delovna obveznost, v preostalem delovnem obdobju 

pa manj od redne delovne obveznosti. Kljub prerazporejanju delovnega časa v posameznih 

referenčnih obdobjih ni prišlo do popolne izravnave ur, zato je tožena stranka njihovo 

koriščenje odredila v naslednjem referenčnem obdobju. Tožnik je moral na ta način v času od 

9. junija 2006 do 31. decembra 2010 izrabiti 197 ur, in sicer kot redne ure, ki so se kot take 

tudi plačale. Izraba prostih ur se je določila z delovnim razporedom, na katerega tožnik ni 

mogel vplivati. 

V načelu je delavec za delo, tako redno kot nadurno, upravičen do plačila. Vendar pa je tudi 

kompenzacija opravljenih nadur s prostimi urami primerna odmera za nadurno delo, če ob 

tem delodajalec plača še dodatek, ki je predviden za siceršnje plačilo nadurnega dela. V 

okviru Sveta Evrope je Evropski odbor za socialne pravice (odbor neodvisnih strokovnjakov, 
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ki ocenjuje nacionalna poročila o izvajanju Evropske socialne listine) že v letu 1998, in sicer 

pri pregledu belgijskega poročila za leto 1995/96, zavzel stališče, da je kompenzacijo ur, 

opravljenih kot nadurno delo, možno v celoti opraviti z rednimi urami, vendar ne v časovno 

enakem trajanju, ampak v ustrezno daljšem – pri čemer je izhajal iz načela, da mora biti 

odmera za nadurno delo višja od plačila za redno delo, ker je tudi vloženi napor delavca 

zaradi dodatno opravljenih ur večji. 

Tožnik je za preteklo sporno obdobje (od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010) vse nadure 

kompenziral s prostimi urami. Glede na to in pa dejstvo, da je za del spornega in za bodoča 

obdobja po drugem odstavku 19. člena Uredbe o delovnem času v organih državne uprave 

(Ur. l. RS št. 115/2007) in 2. členu Aneksa št. 2, s katerim je spremenjen 16. člen Kolektivne 

pogodbe za policiste (Aneks, Ur. l. RS št. 41/2014), možnost kompenzacije vezana na 

medsebojni dogovor (oziroma soglasje delavca), je postalo vprašanje, ali je delodajalec za 

sporno obdobje na zahtevo delavca dolžan izplačati nadure oziroma ali mu zanje lahko 

enostransko odredi kompenzacijo, za ta spor brezpredmetno. Tudi če je tožnik opravljene 

nadure kompenziral po odredbi tožene stranke (brez svojega soglasja), ni mogoče sprejeti 

stališča, da kompenzacije ni bilo, oziroma da je treba kompenzirane ure šteti za odsotnost iz 

razlogov na strani delodajalca, za katere je upravičeno prejel stoodstotno nadomestilo, 

medtem ko naj bi bile nadure v višini 130 % urne postavke še vedno neplačane. Tožnik je s 

kompenzacijo ur (ne glede na to, da je to odredil delodajalec), za katere je prejel nadomestilo 

plače s prisojenim dodatkom v višini 30 %, prejel ustrezno plačilo za opravljeno delo. 

Zahtevek za višje plačilo (še v višini 100 % urne postavke) je brez podlage. 

Neutemeljeno pa je tudi revizijsko stališče, da je bil tožnik zaradi enostransko odrejene 

kompenzacije prikrajšan pri plači, ker bi bili njegovi prejemki višji, če bi namesto 

kompenzacije ur delal, nadure pa bi mu delodajalec plačal. V tem primeru bi bilo sicer 

njegovo plačilo res višje, vendar pa bi tudi delal več. Ker je prejel plačilo za tolikšen obseg 

dela, kot ga je opravil (torej za kompenzirano uro stoodstotno nadomestilo in s sodbama 

nižjih sodišč prisojeni 30-odstotni dodatek), prikrajšanja ni bilo. 



 

60 

6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 Raziskava obsega dela in vzrokov opravljanja nadurnega dela v policiji od 2011 do 

2015 – statistični podatki 

Policija je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve in del državne uprave ter javnega 

sektorja, kar pomeni, da mora svoje delovanje prilagajati specifični zakonodaji za to področje 

in vsej splošni delovnopravni zakonodaji, ki velja tako za javni kot zasebni sektor 

Kadrovska zasedenost delovnih mest in gibanje kadrov sta med bolj perečimi težavami v 

policiji. Z uveljavitvijo ZUJF-1 leta 2012 se je kadrovska zasedenost delovnih mest v policiji 

močno zmanjšala. Kljub zmanjšanju števila kadrov morajo policisti svoje naloge opravljati na 

podlagi 4. člena ZNPPol in na vse zadeve, ki se obravnavajo po uradni dolžnosti in tudi tiste, 

ki se obravnavajo na podlagi predloga za pregon, nemudoma odreagirati. 

V spodnjih preglednicah je predstavljeno gibanje kadrov v slovenski policiji s poudarkom na 

delovnih mestih s statusom policista. 

Preglednica 1: Zaposleni v policiji med leti 2011 in 2015 

Leto Število sistemiziranih delovnih mest Število zasedenih delovnih mest 

 

Unifor-

mirani 

policisti 

Neunifor-

mirani 

policisti 

Delavci 

brez 

statusa 

policista 

Skupaj 

Unifor-

mirani 

policisti 

Neunifor-

mirani 

policisti 

Delavci 

brez 

statusa 

policista 

Skupaj 

2011 7.396 1.894 1.245 10.535 5.911 1.720 1.177 8.808 

2012 7.338 1.900 1.217 10.445 5.704 1.667 1.117 8.488 

2013 7.332 1.895 1.218 10.445 5.563 1.649 1.088 8.300 

2014 7.247 1.930 1.312 10.390 5.333 1.681 1.060 8.074 

2015 7.238 1.938 1.211 10.387 5.427 1.700 1.044 8.171 

Vir: MNZ, Policija 2012 do 2016. 

Iz preglednice lahko razberemo, da se število sistemiziranih delovnih mest in zasedenih mest 

iz leta v leto manjša. Od leta 2011 do 2015 se je število sistemiziranih delovnih mest 

zmanjšalo za 148, število zasedenih delovnih mest pa za 637. Razlika med sistemiziranimi in 

zasedenimi delovnimi mesti v policiji pa je še večja. Primanjkljaj zaposlenih v policiji iz leta 

v leto narašča in je konec leta 2015 predstavljal 2364 nezasedenih delovnih mest. Največji 

primanjkljaj zaposlenih v policiji je na delovnih mestih uniformiranih policistov, njihovo 

število je v obdobju od 2011 do 2015 manjše za 484, število zaposlenih neuniformiranih 

policistov pa se je v tem času zmanjšalo le za 20. Razlika med sistemiziranimi in zasedenimi 

delovnimi mesti uniformiranih policistov se je tako od leta 2011 do 2015 kljub novim 

zaposlitvam leta 2015 povečala s 1482 na 1669 nezasedenih delovnih mest. 
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Enake ugotovitve veljajo za posamezne policijske uprave. Razlika med zasedenimi delovnimi 

mesti iz preglednice 1 in preglednice 2 je 1467 delovnih mest zaposlenih na Generalni 

policijski upravi. 

Preglednica 2: Zasedena delovna mesta po policijskih upravah 
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PU Celje 1211 1019 1212 982 1214 954 1204 911 1204 892 

PU Koper 1309 1011 1303 975 1299 953 1288 897 1290 938 

PU Kranj 587 495 591 486 595 474 591 484 589 468 

PU Ljubljana 1967 1618 1965 1569 1965 1535 1944 1526 1945 1532 

PU Maribor 1503 1239 1501 1186 1500 1172 1485 1117 1485 1090 

PU Murska Sobota 656 608 650 591 649 571 647 547 645 534 

PU Nova Gorica 392 335 383 320 383 315 378 303 378 296 

PU Novo mesto 1274 1033 1267 1000 1269 977 1262 926 1260 954 

Skupaj 8899 7358 8872 7109 8874 6951 8799 6711 8796 6704 

Vir: MNZ, Urad za organizacijo in kadre 2016. 

V preglednici 3 in preglednici 4 vidimo, da je v navedenem obdobju delovno razmerje iz 

različnih vzrokov prenehalo 1302 osebama, na novo pa se je zaposlilo 494 oseb. Primanjkljaj 

808 oseb pa se ni nadomestil. Kljub 494 novim zaposlitvam pa je razlika med sistemiziranimi 

in zasedenimi delovnimi mesti 2161 nezasedenih delovnih mest. 

Preglednica 3: Število novih zaposlitev v policiji od 2011 do 2015 

Leto 
Število zaposlitev v 

policiji 

Število odhodov iz 

policije 
Razlika 

2011 57 235 -178 

2012 24 382 -358 

2013 25 175 -150 

2014 73 304 -231 

2015 315 206 +109 

Skupaj 494 1302 -808 

Vir: MNZ, Policija 2012 do 2016. 

Policija svoje delovanje deli na štiri zaokrožena področja dela, in sicer na področje 

kriminalitete, področje splošnih policijskih nalog, področje prometne varnosti in področje 

mejnih zadev in tujcev. Policisti so v obdobju od 2011 do 2015 na navedenih delovnih 

področjih obravnavali številna kazniva dejanja, prekrške in nudili pomoč drugim državnim 

organom, kar bo predstavljeno v nadaljevanju. 



 

62 

Preglednica 4: Gibanje/fluktuacija kadrov v policiji od 2011 do 2015 

Odhodi iz policije 2011–2015 

Razlog odhoda 
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Javni uslužbenec je neuspešno opravil poskusno delo in ga ni 

mogoče premestiti v skladu z zakonom 

1     1 

Drug način, če tako določa ZJU oz. drug zakon, ki ureja 

delovna razmerja javnih uslužbencev v organih 

2 1    3 

Invalidska upokojitev 4 8 1 2 8 23 

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi (s strani delodajalca) – 

110. člen ZDR-1 

    2 2 

Krivdni razlog – 89. čl. ZDR-1 (88.čl ZDR) 1 3 2 4 11 21 

Mirovanje pravic 1 6    7 

Mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja – 152. b 

člen ZJU 

 1 10 3 7 21 

Neopravljen ustrezen strokovni izpit, ki je bil kot pogoj določen 

v pogodbi o zaposlitvi 

5    2 7 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca 20 14 13 6  53 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani javnega uslužbenca 1  2 1 4 8 

Pisni sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi 37 55 45 41 41 219 

Potek časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi 30 28 11 6 14 89 

Prehod v drugi organ  3 1 6 5 15 

Premestitev v drug organ 8 11 3 4 3 29 

Prenehanje – SKLEP po 188./2 ZUJF   1  1 2 

Prenehanje – SKLEP po 246./2 ZUJF  15 1   16 

Prenehanje funkcije    1  1 

Smrt javnega uslužbenca 6 3 10 15 8 42 

Upokojitev 119 173 39 128 91 550 

Upokojitev – 27. čl. ZPIZ-2 v povezavi 188./1 ZUJF   2 6 1 9 

Upokojitev – 36. čl. ZPIZ-1 v povezavi 188./1 ZUJF  2 2   4 

Upokojitev – 36. čl. ZPIZ-1 v povezavi 246./1 ZUJF  59 32 81 8 180 

Skupaj 235 382 175 304 206 1302 

Vir: MNZ, Urad za organizacijo in kadre 2016. 

Po podatkih policije (MNZ, Policija 2016, 31) je policija obravnavala 68.810 kaznivih dejanj 

(preglednica 5) ali za 20,5 % manj od desetletnega povprečja, ki je 86.533.  

Prav tako so policisti obravnavali manj kaznivih dejanj tudi zaradi množičnega angažiranja v 

reševanju migrantske krize od septembra 2015 naprej. Državnemu tožilstvu je bilo poslanih 

7.175 (7.560) poročil po desetem odstavku 148. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP, 

Ur. l. RS, št. 63/94 s spremembami in dopolnitvami) za dejanja, pri katerih po končani 

preiskavi ni bilo potrjenega suma storitve ali ni bilo podlage za kazensko ovadbo. Poleg tega 

so bila poslana poročila v dopolnitev kazenskih ovadb za 11.536 (11.893) kaznivih dejanj, 
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statistično prikazanih v preteklih letih, katerih preiskovanje se je nadaljevalo v 2015. Prav 

tako od 2010 pada število obravnavanih kršitev predpisov o javnem redu, kar je razvidno v 

preglednici 7. V 2015 jih je bilo za 12,9 % manj kot v 2014 in za 28,8 % manj kot v 2011.  

Preglednica 5: Število obravnavanih kaznivih dejanj med leti 2011 in 2015  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Število kaznivih dejanj* 88.722 91.430 93.833 87.474 68.810 

* V preglednici so prikazana obravnavana kazniva dejanja, razen kaznivih dejanj s področja cestnega 

prometa in kaznivih dejanj, ki se preganjajo na predlog, pri katerih je oškodovanec že ob podaji 

ovadbe odstopil od pregona (pisna izjava o umiku ali izjava o umiku predloga za pregon). 

Vir: MNZ, Policija 2012 do 2016. 

V obravnavanih zadevah iz preglednice 1 so policisti (uniformirani in neuniformirani) 

obravnavali tudi zadeve, prikazane v preglednici 6. 

Preglednica 6: Obravnavane zadeve 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Število zaseženega denarja 3.272 4.639 2.939 6.390 2.882 

Število ogledov kraja kaznivega dejanja 21.653 21.895 21.889 18.602 15.961 

Število hišnih preiskav 1.942 1.882 1.857 1.983 1.438 

Število osebnih preiskav 191 201 167 202 137 

Število zasegov predmetov 12.915 13.195 14.050 14.119 11.771 

Število policijskih zaslišanj 620 569 600 706 717 

Število drugih dejanj v preiskovanju kaznivih 

dejanj* 

3.086 2.797 2.715 2.211 1.789 

Skupaj 43.679 45.178 44.214 44.213 34.695 

* Število pridobitev podatkov o prometu v elektronskem komunikacijskem omrežju, število drugih 

prikritih preiskovalnih ukrepov, število oseb, zoper katere je bila odrejena pridobitev podatkov o 

prometu v elektronskem komunikacijskem omrežju, in število oseb, zoper katere so bili odrejeni drugi 

prikriti preiskovalni ukrepi.  

Vir: MNZ, Policija 2012 do 2016. 

Drugo področje dela policije je področje javnega reda.  

V proučevanem obdobju se je nadaljeval trend zmanjševanja števila obravnavanih kršitev s 

področja javnega reda. V petih letih se je število zmanjšalo za 16.032. Na padec ugotovljenih 

kršitev v 2015 je poleg ciljno usmerjenega dela in učinkov spremenjene zakonodaje v 

preteklosti vplivalo tudi delo policijskih enot pri upravljanju z migrantsko krizo v drugi 

polovici leta 2015. V 2015 so policisti tako obravnavali 38.532 (44.247) ali za 12,9 % manj 

kršitev predpisov o javnem redu kot 2014 (MNZ, Policija 2016, 39).  
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Preglednica 7: Število obravnavanih kršitev predpisov o javnem redu 

Število kršitev predpisov o javnem redu  2011 2012 2013 2014 2015 

Število kršitev Zakona o javnem redu in miru 28.260 25.799 23.473 20.950 18.503 

Število kršitev drugih predpisov 26.306 23.492 24.297 23.297 20.029 

Skupaj 54.564 49.291 47.770 44.247 38.532 

Vir: MNZ, Policija 2012 do 2016. 

Pri obravnavi kršitev iz preglednice 7 so policisti izvedli naslednje ukrepe. 

Preglednica 8: Kršitve javnega reda in ukrepi policije po ZP 

Postopki 2011 2012 2013 2014 2015 

Opozorila 8.101 6.783 7.768 7.090 6.442 

Plačilni nalogi 37.462 34.038 32.364 30.162 25.630 

Odločbe v hitrem postopku 6.989 6.324 5.726 5.103 4.902 

Obdolžilni predlogi 2.012 2.146 1.989 1.892 1.558 

Predlogi drugemu prekrškovnemu organu 2.969 2.914 2.605 2.371 1.634 

Vložena pravna sredstva po ZP* 5.241 3.984 3.743 2.405 1.806 

Predlogi za uklonilni zapor** 2.540 2.566 1.653 341 / 

Skupaj 65.314 58.755 55.848 46.959 40.166 

* Zahteva za sodno varstvo zaradi izdanega plačilnega naloga, zaradi odločbe v hitrem postopku, 

zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga, ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga. 

** Ustavno sodišče je decembra 2014 v celoti razveljavilo določbe ZP-1, ki so urejale uklonilni zapor. 

Vir: MNZ, Policija 2012 do 2016. 

Preglednica 9: Ukrepi policije zaradi prekrškov 

Ukrepi policije 2011 2012 2013 2014 2015 

Število pridržanih oseb 10.267 8.886 3.155 2.871 2.256 

Število opravljenih (osebnih in hišnih) preiskav 213 209 179 245 218 

Število privedb z odredbo*  5.642 5.150 4.808 4.099 3.073 

Število drugih ukrepov** 39.451 40.250 36.027 33.969 32.015 

Število nesreč in drugih dogodkov*** 2.671 2.888 2.596 2.453 2.782 

Skupaj 58.244 57.383 46.765 43.637 40.344 

* Odredbe sodišč, inšpekcijskih služb, upravnih organov in drugih upravičencev. 

** Neuspele hišne preiskave, intervencije, prepoved približevanja osebi, kraju ter prepoved 

udeleževanja na športnih prireditvah. 

*** Število požarov, delovnih nesreč, samomorov, poizkusov samomora, iskanje pogrešanih oseb, 

nesreč na smučiščih, gorskih nesreč, primerov onesnaženja in ogrožanja okolja, nesreč v zračnem 

prostoru, nesreč in izrednih dogodkov v železniškem prometu, utopitev in nesreč v vodah. 

Vir: MNZ, Policija 2012 do 2016. 

Naslednje področje policijskega dela je področje prometne varnosti.  
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Preglednica 10: Prometne nesreče in posledice med leti 2011 in 2015 

Leto 

Prometne nesreče 

Število vseh 

prometnih 

nesreč 

Posledice 

Število 

mrtvih 

Število hudi telesno 

poškodovanih 

Število lahko telesno 

poškodovanih 

2011 22.913 141 919 8.754 

2012 22.035 130 848 8.300 

2013 18.904 125 708 8.034 

2014 18.251 108 826 7.394 

2015 17.942 120 932 7.778 

Vir: MNZ, Policija 2012 do 2016. 

Iz letnega poročila policije za leto 2015 (43–44) je razbrati, da se je nadaljeval tudi trend 

zmanjševanja števila obravnavanih prometnih nesreč, ki se je začel v 2012. V 2015 jih je bilo 

obravnavanih za 1,7 % manj kot v 2014 in za 18,6 % manj kot v 2012. V njih je umrlo 120 

(108) ali za 11,1 % več ljudi. Pri nadzoru cestnega prometa je bilo ugotovljenih tudi za 

13,0 % manj kršitev. Kljub temu so policisti ugotovili 272.004 (311.218) kršitev Zakona o 

pravilih cestnega prometa, Zakona o motornih vozilih in Zakona o voznikih. Od tega je bilo 

87.516 (95.589) kršitev zaradi prekoračitev hitrosti, 10.455 (12.724) kršitev zaradi vožnje pod 

vplivom alkohola in 40.250 (48.822) kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu (MNZ, 

Policija 2012 do 2016. 

Preglednica 11: Kršitev prometne zakonodaje in postopki policije po ZP 

Postopki 2011 2012 2013 2014 2015 

Opozorila 42.769 32.033 57.586 46.712 40.316 

Plačilni nalogi 278.360 192.328 222.860 256.609 223.428 

Odločbe v hitrem postopku 3.502 2.822 2.708 2.123 2.354 

Obdolžili predlogi 29.440 14.419 13.036 15.362 13.443 

Predlogi drugemu prekrškovnemu organu 125 324 331 213 242 

Vložena pravna sredstva po Zakonu o 

prekrških 

12.787 9.476 7.941 7.123 6.103 

Skupaj 366.983 251.402 304.462 327.929 285.886 

Vir: MNZ, Policija 2012 do 2016. 

Pri obravnavi kršitev prometne zakonodaje so policisti izvedli naslednje ukrepe (preglednica 

12). 
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Preglednica 12: Ukrepi policistov pri nadzoru cestnega prometa 

Vrsta ukrepa 2011 2012 2013 2014 2015 

Število odrejenih alkotestov 386.284 333.079 379.669 377.507 321.885 

Število odrejenih etilometrov 243 33 66 205 62 

Število odrejenih strokovnih pregledov zaradi 

alkohola 

1.886 1.665 1.382 1.175 1.174 

Število odrejenih strokovnih pregledov zaradi 

prepovedanih drog 

1.162 780 784 775 723 

Število pridržanj 7.275 2.871 621 465 310 

Število začasnih odvzemov vozniških 

dovoljenj 

11.807 5.580 6.564 6.788 5.687 

Število zasegov motornih vozil 3.687 2.514 1.489 9.228 6.648 

Skupaj 412.334 346.522 390.575 396.144 336.489 

Vir: MNZ, Policija 2012 do 2016. 

Tudi iz preglednic 10, 11 in 12 je videti, da se število obravnavanih prometnih nezgod, število 

kršitev in ukrepov policije v cestnem prometu iz leta v leto zmanjšuje. Iz preglednic je možno 

razbrati, da se je pri vseh postavkah število izvedenih ukrepov policije od 2011 do 2015 

zmanjšalo in je izrečenih ukrepov v omenjenem obdobju za 81.097 zadev manj. 

Zadnje področje policijskega dela je področje nadzora državne meje in predpisov o tujcih.  

V raziskovanem obdobju je bilo ugotovljenih za 31 % manj kršitev (12.945–8.118) Zakona o 

tujcih. Obravnavanih je bilo za 57,3 % manj kršitev (1.932–826) Zakona o nadzoru državne 

meje in Zakona o tujcih. Najpogostejše so bile kršitve glede izkazovanja s tujo ali neveljavno 

potno listino, predvsem ob izstopu iz države. Teh je bilo samo v letu 2015 669 (1.202) ali 

44,4 % manj zaradi sprememb narave migracij.  

Preglednica 13: Kršitve Zakona o tujcih in Zakona o nadzoru državne meje 

Predpisi 
Število kršitev 

2011 2012 2013 2014 2015 

Zakon o tujcih 11.013 10.162 9.822 9.431 8.118 

Zakon o nadzoru državne meje 1.932 1.517 1.704 1.539 826 

Skupaj 12.945 11.679 11.526 10.970 8.944 

Vir: MNZ, Policija 2016. 

Zaradi nedovoljenega prebivanja so policisti obravnavali za 8,2 % manj oseb 2.818 (3.071). 

Zmanjšalo se je predvsem število kršitev, povezanih s prekoračitvijo dovoljenega časa 

prebivanja, kar je še vedno predvsem posledica zlorab vstopa brez vizumske obveznosti 

(MNZ, Policija 2016). 

Na slovenskih mejnih prehodih ali zunanjih mejnih prehodih schengenskega območja se je v 

obravnavanem obdobju število potnikov močno povečalo. 
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Preglednica 14: Število potnikov na mejnih prehodih 

Vrsta meje 
Število potnikov 

2011 2012 2013 2014 2015 

Kopenska 50.308.057 50.244.691 53.254.379 55.598.280 59.909.342 

Zračna 655.157 622.678 688.199 688.248 702.767 

Morska 391.137 289.069 287.655 276.668 295.025 

Skupaj 51.354.351 51.156.438 54.230.233 56.634.196 60.907.134 

Vir: MNZ, Policija 2012 do 2016. 

V obravnavanem obdobju je zunanjo schengensko mejo prestopilo za 18,6 % več potnikov 

60.907.134 (51.354.351). Pri tem so policisti zaradi neizpolnjevanja pogojev tujcem vstop 

zavrnili ali jih obravnavali zaradi drugih kršitev zakonodaje. 

Preglednica 15: Zavrnjeni potniki 

Vrsta meje 
Število zavrnjenih potnikov 

2011 2012 2013 2014 2015 

Zunanja  8.272 8.017 6.511 4.564 3.935 

Notranja 1.496 1.793 1.713 1.099 2.183 

Skupaj 9.768 9.810 8.224 5.663 6.118 

Vir: MNZ, Policija 2012 do 2016. 

Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v državo so policisti v raziskovanem obdobju na 

mejnih prehodih zavrnili za 52,4 % manj tujcev (8.272–3.935). Število nedovoljenih vstopov 

v Slovenijo na notranjih mejah se je v raziskovanem obdobju povečalo s 1.496 na 2.183 ali 

45,9 %.  

Preglednica 16: Obravnavane osebe po drugih kršitvah 

Kršitve 
Število obravnavanih oseb 

2011 2012 2013 2014 2015 

Ponarejene in prenarejene listine 816 952 1.028 1.171 783 

Nedovoljeno prebivanja 4.202 3.646 3.315 3.071 2.818 

Ilegalni prehodi zunanje meje 890 1.385 913 767 472 

Nedovoljeni vstopi na notranji meji 1.496 1.769 1.173 1.099 2.183 

Skupaj 7.404 7.752 6.426 6.108 6.256 

Vir: MNZ, Policija 2012 do 2016. 

Iz preglednice lahko razberemo, da je od leta 2012 do 2015 število obravnavanih oseb zaradi 

kršitve ponarejanja ali prenarejanja listin, nedovoljenega prebivanja v Republiki Sloveniji in 

ilegalnih prehodov zunanje schengenske meja v upadu. Število obravnavanih zadev (7.404 − 

6.256) znaša za 15,5 %. manj. So pa policisti od 17. 9. 2015 pa do konca 2015 v okviru 

reguliranega migracijskega toka na zahodni balkanski poti obravnavali 359.583 tujcev (Letno 

poročilo policije za 2015, 47–48). 
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Preglednica 17: Drugi postopki s tujci 

 
Število obravnavanih oseb 

2011 2012 2013 2014 2015 

Vrnjene osebe s strani tujih varnostnih organov 270 311 214 679 610 

Osebe vrnjene tujim varnostnim organom 648 1.089 923 213 250 

Izdane odločbe o prostovoljni vrnitvi* / / 629 668 612 

Izdane odločbe o vrnitvi* / / 164 162 185 

Tujci, nastanjeni v Centru za tujce 250 359 425 337 2.338 

Skupaj 1.168 1.759 2.455 2.059 3.995 

* S spremembo Zakona o tujcih leta 2013 se je v zakonodajo vnesel inštitut odločbe o prostovoljni 

vrnitvi in odločbe o vrnitvi. 

Vir: MNZ, Policija 2012 do 2016. 

Operativno komunikacijski centri policije v Sloveniji, znani po klicni številki 113, so v 

obravnavanem obdobju prejeli povprečno 513.346 klicev. Interventnih dogodkov je bilo 

povprečno 188.571. 

Pomembno področje dela policije, ki ni v neposredni povezavi z obravnavanimi zadevami 

policistov na terenu, je delo Operativno komunikacijskega centra GPU in osmih policijskih 

uprav. 

Preglednica 18: Klici na interventno številko 113 

Leto Število klicev 

Število 

interventnih 

dogodkov 

Reakcijski 

čas mm:ss 

Število nujnih 

interventnih 

dogodkov 

Reakcijski čas 

mm:ss 

2011 522.162 197.196 20:48 10.428 11:59 

2012 496.432 194.135 21:58 9.117 12:07 

2013 526.512 190.609 23:17 9.343 12:25 

2014 528.404 185.733 23:17 8.053 12:18 

2015 493.221 175.186  23:49 6.703 11:49 

Vir: MNZ, Policija 2012 do 2016. 

Policija je v 2015 sprejela 493.221 (528.404) ali za 6,7 % manj klicev na interventno številko 

policije 113. Interventnih dogodkov – tj. dogodkov, ki so zahtevali prihod policije, je bilo 

175.186 (185.733) ali za 5,7 % manj oziroma 35,5 % (35,1 %) vseh sprejetih klicev. Čas od 

sprejema klica na interventno številko 113 do prihoda policije je odvisen od vrste in kraja 

dogodka, nujnosti intervencije, razpoložljivosti policijskih sil, prometnih razmer, razgibanosti 

terena in drugih dejavnikov (MNZ, Policija 2016, 55).  

Iz preglednice lahko razberemo, da se je kljub manjšemu številu klicev in manjšemu številu 

interventnih dogodkov reakcijski čas policije povečal. Zmanjšal pa se je reakcijski čas ob 

nujnih interventnih dogodkih, to je ob dogodkih, pri katerih je neposredno ogroženo življenje, 

se izvaja nasilje oziroma je operativno komunikacijski center ob sprejemu klica ocenil, da gre 
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za resno grožnjo, je napaden policist oziroma ta potrebuje pomoč, so naznanjena pripravljalna 

dejanja za storitev kaznivega dejanja oziroma kaznivo dejanje že poteka in bi njegov storilec 

lahko pobegnil, se je zgodila prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami ali prometna 

nesreča, ki ogroža varnost drugih udeležencev v prometu, in vodja izmene presodi, da 

zahtevajo takojšno policijsko intervencijo (88. člen pravil policije) (MNZ 2014) vseh 

interventnih dogodkov.  

Preglednica 19: Število napotenih interventnih patrulj 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Število patrulj 230.963 226.368 228.363 217.951 202.995 

Dnevno povprečje števila patrulj 632 620 625 595 556 

Dnevno povprečje interventnih dogodkov 540 531 522 507 480 

Vir: MNZ, Policija 2012 do 2016. 

Iz letnih poročil policije od 2011 do 2015 lahko razberemo, da je bilo na kraje interventnih 

dogodkov napotenih vsako leto manj policijskih patrulj. Glede na vrsto dogodka je bilo zaradi 

varnosti policistov lahko na kraj napotenih več patrulj, a se da iz preglednice 12 razbrati, da 

tudi število interventnih dogodkov iz leta v leto pada. 

Zaradi varovanja življenja oseb, ki so bile pogrešane v naravnih in drugih nesrečah, so se 

izgubile oziroma odšle od doma, njihovo zdravstveno stanje pa je bilo takšno, da so 

potrebovale pomoč, ter pri pogrešitvi otrok in mladoletnikov je policija 137-krat (129-krat) 

zaprosila mobilne operaterje za določitev lokacije mobilne komunikacijske opreme 

pogrešanih oseb. V 112 (96) primerih so bile osebe najdene žive.  

Preglednica 20: Klici na anonimno telefonsko številko 0801200 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Število klicev 581 596 680 589 595 

Vir: MNZ, Policija 2012 do 2016. 

Na anonimno telefonsko številko 080 1200 je bilo od 2011 do 2015 povprečno prejetih 608 

klicev državljanov.  

Policija je kot organ v sestavi MNZ financiran iz državnega proračuna. Večji del sredstev je 

namenjen za plače. Tudi proračunska sredstva za policijo se iz leta v leto zmanjšujejo, 

posledično tudi sredstva, namenjena plačam. 
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Preglednica 21: Porabljena sredstva za plače v policiji 

Porabljena sredstva za plače v policiji 
Leto Vsota vseh izplačil (v EUR) 
2011 259.847.844,00  
2012 244.400.420,00  
2013 230.686.487,00  
2014 229.580.007,00  
2015 229.782.180,00  

Vir: MNZ, Urad za organizacijo in kadre 2016. 

Iz preglednice lahko razberemo, da se je vsota izplačil za plače od leta 2011 do 2015 

zmanjšala za 13,1 %. 

Iz preglednice 22 in 23, kjer so prikazani dodatki za manj ugoden delovni čas na podlagi 32. 

člena ZSPJS in Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač javnemu 

sektorju (Ur. l. RS, št. 14/09 in spremembe), sprejeti na podlagi 40. člena ZSPJS, je razbrati, 

da so se sredstva za izplačilo nadurnega dela od leta 2011 do 2015 zmanjšala za 20 %, se pa je 

kljub temu znesek izplačila nadurnega dela v letu 2015 po dodatku E10 ponovno približal 

znesku iz leta 2011. 

Podatki kažejo, da se je število ur nadurnega dela v policiji od leta 2011 do 2015 zmanjšalo za 

54,5 % (preglednica 24). Največji padec izplačanih ur nadurnega dela je viden na PU Maribor 

za 69 %, na PU Kranj za 66 %, na PU Ljubljana za 59 % in na PU Murska Sobota za 53 %. 

Tudi na ostalih PU so se izplačane ure za nadurno delo prepolovile. Prav tako se je število 

opravljenih ur nadurnega dela več kot prepolovilo na Generalni policijski upravi. Pri tem je 

največji delež ur pripisati Upravi kriminalistične policije. 

 



 

Preglednica 22: Plačilo bruto zneskov za nadurno delo v policiji od 2011 do 2015 

Dodatki (bruto) 2011 201 2013 2014 2015 

E010 Delo preko polnega del. časa 2.181.055,06 1.726.741,67 1.349.212,15 1.548.621,15 1.988.439,28 

E020 Delo preko polnega del. časa – nočno 547.241,52 479.246,06 324.504,75 278.130,66 436.399,64 

E030 Delo preko polnega del. časa (nedelja) 664.634,92 452.281,83 265.389,17 269.278,88 383.670,98 

E040 Delo preko polnega del. časa (nedelja – noč.) 234.471,81 138.847,72 73.506,89 76.783,43 118.477,91 

E041 Delo preko polnega del. časa (d. pr. dan – noč.) 54.568,40 30.432,82 18.120,43 15.464,11 27.728,20 

E060 Dod. preko polnega del. časa – korišč. ur 31.795,58 25.067,65 18.566,49 43.336,93 22.992,76 

E062 Dod. preko polnega del. časa (ned.) – korišč. ur 13.120,32 10.717,55 4.954,16 6.008,33 5.265,19 

E063 Dod. preko polnega del časa (prost d.) – kor. ur 2.517,63 2.770,05 2.028,32 1.267,32 1.576,74 

E064 Dod. preko polnega del. časa (ned. noč.) – kor. ur 1.707,97 1.882,46 859,05 1.209,94 1.461,70 

E065 Dod. preko polnega del. časa (pr. d. noč) – kor. ur 690,19 447,70 209,25 263,88 147,24 

Skupaj 3.731.803,40 2.868.435,51 2.057.350,66 2.240.364,63 2.986.159,64 

Vir: MNZ, Urad za organizacijo in kadre 2016. 

Preglednica 23: Plačilo neto dodatkov za nadurno delo v Policiji od 2011 do 2015 (v EUR) 

Dodatki (neto) 2011 2012 2013 2014 2015 

E010 Delo preko polnega del. časa 1.394.057,74 1.113.669,93 879.679,50 1.004.462,46 1.257.392,10 

E020 Delo preko polnega del. časa – nočno 353.530,20 311.378,69 212.961,55 181.761,49 277.009,10 

E030 Delo preko polnega del. časa (nedelja) 424.963,15 291.093,62 173.185,69 174.565,31 241.588,68 

E040 Delo preko polnega del. časa (nedelja – noč.) 151.897,68 90.474,60 48.272,74 50.336,59 75.320,77 

E041 Delo preko polnega del. časa (d. pr. dan – noč.) 35.285,31 19.778,33 11.930,94 10.101,32 17.424,09 

E060 Dod. preko polnega del. časa – korišč. ur 20.362,57 16.180,31 12.160,18 28.398,06 14.761,98 

E062 Dod. preko polnega del. časa (ned.) – korišč. ur 8.399,58 6.909,23 3.227,52 3.880,32 3.382,20 

E063 Dod. preko polnega del. časa (prost d.) – kor. ur 1.642,20 1.785,89 1.335,13 801,96 997,07 

E064 Dod. preko polnega del. časa (ned. noč.) – kor. ur 1.097,44 1.203,62 565,46 781,34 945,48 

E065 Dod. preko polnega del. časa (pr. d. noč) – kor. ur 453,08 292,02 139,13 175,09 89,58 

Skupaj 2.391.688,95 1.852.766,24 1.343.457,84 1.455.263,94 1.888.911,05 

Vir: MNZ, Urad za organizacijo in kadre 2016. 
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Preglednica 24: Število izplačanih nadur v policiji od 2011 do 2015 

NOE/OE 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Izplačano nadurno delo po letih – policija 

Policija – skupaj 116.266 84.161 43.528 45.091 53.432 

Generalna policijska uprava 13.060 10.477 6.551 6.435 7.440 

Policijske uprave 103.206 73.684 36.977 38.656 45.992 

      

 

Izplačano nadurno delo po letih – policijske uprave 

OE 2011 2012 2013 2014 2015 

PU Celje 10.927 8.863 4.464 4.640 5.250 

PU Koper 8.284 6.754 3.139 3.742 4.411 

PU Kranj 10.322 7.029 2.720 2.940 3.483 

PU Ljubljana 35.599 24.709 13.731 13.444 14.719 

PU Maribor 21.898 12.384 5.895 6.372 6.803 

PU Murska Sobota 5.861 4.091 1.811 2.073 2.769 

PU Nova Gorica 4.602 3.868 2.006 1.732 2.479 

PU Novo mesto 5.713 5.986 3.211 3.713 6.078 

Skupaj 103.206 73.684 36.977 38.656 45.992 

Vir: MNZ, Urad za organizacijo in kadre 2016. 

6.2 Analiza zbranih statističnih podatkov 

Zbrani statistični podatki kažejo, da so policisti v obravnavanem obdobju na vseh področjih 

dela obravnavali manj zadev. 

Kadrovska zasedenost delovnih mest in gibanje kadrov je ena od najbolj perečih težav v 

policiji. ZUJF-1 je leta 2012 primanjkljaj kadrovske zasedenosti delovnih mest v policiji še 

povečal. V policiji se zaradi tega zakonskega omejevanja ni zaposlovalo in nadomeščalo 

upokojenih delavcev in drugih, ki so policijo zapustili iz drugih razlogov. Delovno razmerje 

je prenehalo 1302 osebama, na novo pa se je zaposlilo le 494 oseb. Primanjkljaj 808 oseb (7,3 

%) pa se ni nadomestil. Kljub 494 novim zaposlitvam pa predstavlja razlika med 

sistemiziranimi in zasedenimi delovnimi mesti 2161 nezasedenih delovnih mest. Težava je 

tudi v tem, da nezaposlenih oseb s poklicem policista na borzi dela ni. Osebe, ki se zaposlijo v 

policiji, morajo najprej na usposabljanje oziroma skozi proces pridobivanja znanja za 

opravljanje poklica policista, ki pa traja 2 leti. V tem času pa se primanjkljaj policistov na 

terenu samo še povečuje. 

Največji primanjkljaj zaposlenih v policiji je na delovnih mestih uniformiranih policistov, 

število teh je od leta 2011 do 2015 manjše za 484, število zaposlenih neuniformiranih 

policistov pa se je v tem času zmanjšalo le za 20. Razlika med sistemiziranimi in zasedenimi 
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delovnimi mesti uniformiranih policistov je precejšnja,  tako se je od leta 2011 do 2015 kljub 

novim zaposlitvam leta 2015 število nezasedenih delovnih mest povečalo s 1482 na 1669.  

Kljub primanjkljaju zaposlenih so policisti v obravnavanem obdobju odreagirali nemudoma, 

obravnavali so tako zadeve po uradni dolžnosti kot tudi tiste, ki se obravnavajo na podlagi 

predloga za pregon. 

Po podatkih policije (MNZ, Policija 2016, 31) je policija obravnavala 68.810 kaznivih dejanj 

ali za 20,5 % manj od desetletnega povprečja, ki je 86.533. Manjše število obravnavanih 

kaznivih dejanj v letu 2015 policija utemeljuje z begunsko krizo konec leta 2015, saj je bil 

velik del policistov vpleten v reševanje nastale situacije. Številu je potrebno prišteti še druga 

opravila policije (preglednica 6), kjer je videti, da je število obravnav kaznivih dejanj še večje. 

Tudi tu je opaziti, da je število obravnavanih zadev v letu 2015 manjše. To ne pomeni, da 

kaznivih dejanj, ki jih mora obravnavati policija, ni bilo. Pomeni le, da jih policija v svojih 

evidencah in statistikah ne izkazuje. 

Tudi na področju javnega reda je begunska kriza privedla do manjšega števila obravnavanih 

kršitev. Leta 2015 so policisti tako obravnavali 38.532 (44.247) ali za 12,9 % manj kršitev 

predpisov o javnem redu kot leta 2014. V preglednici 7 vidimo, da se število obravnav iz leta 

v leto zmanjšuje. Skupno je bilo za 16.032 obravnavanih zadev manj. Tudi pri teh obravnavah 

je potrebno dodati še ukrepe (preglednica 8 in 9), ki jih je policija izvedla ob navedenih 

obravnavah in tudi tu se vidi letno upadanje števila ukrepov. 

Tudi število obravnavanih prometnih nesreč (preglednica 10), kršitev prometne zakonodaje 

(preglednica 11) in ukrepov policije pri nadzoru cestnega prometa (preglednica 12) v okviru 

prometne varnosti se iz leta v leto zmanjšuje. Iz navedenih preglednic lahko razberemo, da je 

bilo v obravnavanem obdobju zajetih 81.097 zadev manj. Po drugi strani pa so zadeve, ki jih 

policija obravnava v postopkih prekrškovnega prava v cestnem prometu, z vsako spremembo 

Zakona o prekrških zahtevnejše in kompleksnejše, policijski postopki na krajih obravnave pa 

daljši. 

Tudi na področju nadzora državne meje in predpisov o tujcih je bilo v raziskovanem obdobju 

ugotovljenih 31 % manj kršitev Zakona o tujcih (12.945 – 8.118) in 57,3 % manj kršitev 

Zakona o nadzoru državne meje (1.932 – 826). Zunanjo schengensko mejo je vsako  leto 

prestopilo več potnikov, v letu 2015 kar 18,6 % več (60.907.134 leta 2015 in 51.354.351 leta 

2014). Zaradi neizpolnjevanja pogojev glede vstopa ali zaradi drugih kršitev zakonodaje so 

policisti v obravnavanem obdobju izrekli 35 % manj ukrepov, kljub temu da je bilo v teh 

primerih v zadnjem letu izrečenih več ukrepov kot leto prej. Tudi sicer je bil trend obravnave 

tujcev zaradi kršitev v obravnavanem obdobju negativen. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za 

vstop v državo (preglednica 15) so policisti v raziskovanem obdobju na mejnih prehodih 

zavrnili 52,4 % manj tujcev (8.272 – 3.935), se je pa število nedovoljenih vstopov v Slovenijo 

na notranjih mejah povečalo za 45,9 % (s 1.496 na 2.183).  
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Operativno komunikacijski centri policije v Sloveniji »113« so obravnavanem obdobju prejeli 

povprečno 513.346 klicev letno. Interventnih dogodkov je bilo povprečno 188.571. Iz letnega 

poročila policije za 2015 je razvidno, da je policija v tem letu sprejela 493.221 (528.404) ali 

za 6,7 % manj klicev na interventno številko policije 113 kot leto prej. Interventnih dogodkov 

– tj. dogodkov, ki so zahtevali prihod policije, je bilo 175.186 (185.733) ali za 5,7 % manj 

oziroma 35,5 % (35,1 %) vseh sprejetih klicev kot leto prej.  

Čas od sprejema klica na interventno številko 113 do prihoda policije je odvisen od vrste in 

kraja dogodka, nujnosti intervencije, razpoložljivosti policijskih sil, prometnih razmer, 

razgibanosti terena in drugih dejavnikov (MNZ, Policija 2016, 55). Iz preglednice 18 

razberemo, da se je kljub manjšemu števila klicev in manjšemu številu interventnih dogodkov 

reakcijski čas policije povečal. Zmanjšal pa se je reakcijski čas na nujne interventne dogodke, 

to je dogodke, pri katerih je neposredno ogroženo življenje, se izvaja nasilje oziroma je 

operativno-komunikacijski center ob sprejemu klica ocenil, da gre za resno grožnjo, je policist 

napaden oziroma potrebuje pomoč, so naznanjena pripravljalna dejanja za storitev kaznivega 

dejanja oziroma kaznivo dejanje že poteka in bi njegov storilec lahko pobegnil, se je zgodila 

prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami ali prometna nesreča, ki ogroža varnost 

drugih udeležencev v prometu. V takih primerih vodja izmene OKC presodi, kateri od 

navedenih dogodkov zahteva takojšnjo policijsko intervencijo.  

Iz letnih poročil policije od 2011 do 2015 lahko razberemo, da je bilo na kraje interventnih 

dogodkov napotenih vsako leto manj policijskih patrulj, kar je tudi posledica manjšega števila 

zaposlenih v policiji. Glede na vrsto dogodka je bilo zaradi varnosti policistov lahko na kraj 

napotenih več patrulj, a je iz preglednice 18 možno razbrati tudi, da število interventnih 

dogodkov iz leta v leto pada. 

Policija je kot organ v sestavi MNZ financiran iz državnega proračuna. Večji del sredstev je 

namenjen za plače. Tudi proračunska sredstva za policijo se iz leta v leto zmanjšujejo, 

posledično tudi sredstva, namenjena plačam. Iz preglednice 21 razberemo, da se je vsota 

izplačil za plače od leta 2011 do 2015 zmanjšala za 13,1 %, kar pa je za 5,9 % točk več, kot se 

je zmanjšalo število zaposlenih v policiji. V letu 2011 je zaposleni dobil povprečno 29.501,34 

EUR plače v letu 2015 pa le še 28.121,67 EUR ali za 4,68 % manjšo plačo. 

Podatki iz preglednice 24 kažejo, da se je število ur nadurnega dela v policiji od leta 2011 do 

2015 zmanjšalo za 54,5 %. Znesek denarnih nadomestil ali dodatkov iz preglednice 22 pa je 

za 20 % manjši. Največji padec izplačanih ur nadurnega dela iz preglednice 24 je viden na PU 

Maribor za 69 %, na PU Kranj za 66 %, na PU Ljubljana za 59 % in na PU Murska Sobota za 

53 %. Tudi na ostalih PU so se izplačane ure za nadurno delo prepolovile. Prav tako se je 

število opravljenih ur nadurnega dela več kot prepolovilo na Generalni policijski upravi. Pri 

tem je največji delež ur pripisati Upravi kriminalistične policije.  
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Iz podatkov v preglednici 1, kjer je prikazano število zasedenih delovnih mest v raziskovanem 

obdobju, in podatkov iz preglednice 24, kjer je prikazano število opravljenih nadur v 

posameznih letih enakega obdobja, je mogoče razbrati, da je zaposleni v policiji v letu 2011  

za opravljeno nadurno delo povprečno prejel plačilo v vrednosti 13,2 uri, v letu 2012 9,9 ure, 

v letu 2013 5,2 uri, v letu 2014 5,5 ure in v letu 2015 6,5 ure. Z izplačanimi nadurami v letu 

2011 bi glede na ugotovljeno policija lahko plače zagotovila za dodatnih 56 policistov, v letu 

2015 pa le še za 26. Če primerjamo primanjkljaj zaposlenih po posameznih letih 

obravnavanega obdobja, opravljene ure nadurnega dela in število ljudi, ki bi jih policija na 

račun opravljanja nadurnega dela lahko zaposlila ali zagotovila plače dodatnim policistom, 

pridemo do ugotovitve, da je razlika med primanjkljajem zaposlenih in številom dodatnih 

policistov, ki bi jih z izplačanimi nadurami lahko zaposlila, prevelika. Število opravljenih 

nadur kljub temu ni tako veliko, da bi opravičevalo dodatne zaposlitve glede na to, da je 

policija svoje naloge kljub primanjkljaju tudi opravila.  

Če pogledamo podatke iz preglednice 21, kjer so prikazani zneski sredstev policije za plače, 

in podatke iz preglednice 22, kjer so prikazani zneski izplačil nadurnega dela v policiji, ter jih 

primerjamo s preglednico 1, kjer pa so prikazani manki zaposlenih po letih v obravnavanem 

obdobju, lahko vidimo, da je policija za 16,4-odstoten primanjkljaj zaposlenih porabila le 

1,435 % sredstev iz mase za plače za plačilo nadurnega dela. V naslednjih letih se je delež 

primanjkljaja večal, delež plačil za nadurno delo iz mase za plače pa padel. Tako je bilo 

razmerje v letu 2012 18.8 % prostih delovnih mest in delež 1,174 % iz mase za plače, v letu 

2013 20,5 %  prostih delovnih mest in delež 0,892 % iz mase za plače, v letu 2014 22,3 % 

prostih delovnih mest in delež 0,975 % iz mase za plače, v letu 2015 pa 21,4 % prostih 

delovnih mest in delež 1,299 % iz mase za plače. To povečanje izplačil nadurnega dela v letu 

2015 je tudi posledica migrantske krize konec leta 2015. 

Tudi prosti čas zaposlenih igra pomembno vlogo. Razpored dela v policiji mora biti napisan 

za najmanj sedem dni vnaprej, kar delavcu omogoči načrtovanje izrabe prostega časa. Dnevna 

in tedenska omejitev opravljanja števila ur, izplačevanje odrejenega nadurnega dela in 

izplačevanje nadurnega dela v štirimesečnih ali šestmesečnih referenčnih obdobjih so vzroki 

za manjše število policistov na terenu. Število opravljenih nadur v posameznih letih 

obravnavanega obdobja je mogoče opravičevati tudi zaradi primanjkljaja zaposlenih. Iz letnih 

poročil je razvidno, da se je število odrejenih nadur v letu 2012 po uveljavitvi ZUJF-a 

prepolovilo in bilo v naslednjih dveh letih skoraj enako. Do povečanega izplačila ur 

nadurnega dela v letu 2015 pa je prišlo zaradi migrantske krize konec leta 2015 in ne zaradi 

zagotavljanja zadostnega števila policistov ob nujnih interventnih dogodkih, saj se je tudi 

njihovo število zmanjšalo. 
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7 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

Osnovni namen magistrske naloge je bil proučiti pravno ureditev delovnega časa in nadurnega 

dela v policiji kot delu javnega sektorja. Namen je bil proučiti tudi učinke zakonskih,  

podzakonskih aktov in sodnih odločb v zvezi s policijskim delom ter prenos le-teh v prakso in 

njihov vpliv na psihološki, ekonomski in socialni položaj zaposlenih v policiji. Proučiti pa 

smo želeli tudi, kako primanjkljaj zaposlenih v policiji vpliva na odzivni čas na interventne 

dogodke, na katere se policija mora odzvati, kako zakonodaja vpliva na fluktuacijo zaposlenih 

v policiji glede na starostno strukturo in napredovanja v policiji in kako primanjkljaj 

zaposlenih v policiji vpliva na število opravljenih nadur in njihovo izplačevanje. V 

zaključnem delu naloge povzemamo ključne ugotovitve in navajamo odgovore na zastavljena 

vprašanja ter priporočila in možnosti za nadaljnje raziskovanje. 

7.1 Povzetek ključnih ugotovitev 

Glede na osnovni namen magistrske naloge in njene temeljne cilje, ki se nanašajo na 

raziskavo obsega dela, opravljanje nadurnega dela v policiji in učinke veljavne delovnopravne 

zakonodaje, podajam odgovore na postavljena raziskovalna vprašanja. 

RV1: Kako delovni čas in nadurno delo v policiji vpliva na uveljavljanje pravic zaposlenih do 

prostega časa? 

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 na določenem območju priznan 

kot dan počitka. ZDR nedelje izrecno ne določa kot dneva tedenskega počitka, kot je to običaj 

v RS, je pa zato v skladu s KPJS za delo v nedeljo predviden dodatek za delo v posebnih 

delovnih pogojih. Iz tega je možno sklepati, da zakonodaja posredno opredeljuje nedeljsko 

delo kot delo v posebnih pogojih dela. Direktiva 2003/88/ES pravico do tedenskega počitka 

ureja natančneje, saj določa poleg dnevnega počitka še najmanj 24-urni neprekinjeni počitek v 

sedemdnevnem obdobju. Pri tem pa dopušča možnost določitve minimalnega časa počitka v 

obsegu 24 ur, če to upravičujejo objektivni, tehnični ali organizacijski pogoji dela. 

V primerjavi z Direktivo 2003/88/ES, ki v 17. členu določa izjeme, in v teh izjemah policija 

ni izrecno navedena, tudi ZDR ni predvidel izjem za policijo. Zaradi tega je potrebno 

upoštevati sodbo C–151/02 Sodišča EU iz leta 2004, ki je odločilo, da je počitek treba 

zagotoviti takoj za obdobjem, v katerem je bil ta izpuščen. 

ZDR v 155. členu določa, da ima delavec v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja 

nepretrgoma najmanj 12 ur ali nepretrgoma najmanj 11 ur za delavce, ki imajo neenakomerno 

razporejen ali začasno prerazporejen delovni čas. V 156. členu ZDR določa, da ima delavec v 

obdobju sedmih zaporednih dni poleg pravice do dnevnega počitka še pravico do počitka v 
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trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur. Poleg tega določa, da se delavcu, če mora ta zaradi 

objektivnih, tehničnih in organizacijskih razlogov delati na dan tedenskega počitka, zagotovi 

tedenski počitek na kakšen drugi dan v tednu. Minimalno trajanje tedenskega počitka, ki je 

določeno v prvem odstavku 156. člena, je treba šteti kot povprečje v obdobju 14 zaporednih 

dni. ZDR v primeru dnevnega počitka ne določa povprečnega časovnega obdobja, kar 

pomeni, da je omejitev absolutna. 

Tudi KPP v 16. člena določa, da se delovni čas, ki se razporeja z razporedom dela, določi 

tako, da se določi začetek in konec dnevne delovne obveze. Policist, ki delo opravlja po 

razporedu dela ali v izmenah, ima pravico do seznanitve z razporedom dela najmanj sedem 

dni vnaprej. Poleg tega ima policist, ki dela v neenakomernem ali deljenem delovnem času, 

opravlja delo v izmenah ali dela več kot pet dni v tednu, pravico do najmanj enega prostega 

vikenda na mesec. Prosti vikend pomeni prosto soboto od 00.00 in nedeljo do 24.00. V tem 

členu KPP je tudi določeno, da v primeru neenakomerne razporeditve in začasne 

prerazporeditve delovnega časa polni delovni čas posameznega tedna ne sme preseči 52 ur. 

Ob upoštevanju odrejenega dela preko polnega delovnega časa, kot to ureja 72. člen ZODPol, 

delovni čas posameznega tedna ne sme preseči 56 ur.  

Menim, da sta delovni čas in nadurno delo v policiji glede pravice do prostega časa primerno 

urejena in ju neposredni vodje tudi upoštevajo. V primeru odrejenega dela preko polnega 

delovnega časa, ko bi se zaradi tega počitek med izmenama skrajšal, neposredni vodja 

policistu razpored dela spremeni tako, da ima policist med izmenama zagotovljen najmanj 11-

urni počitek. Pravica do prostega časa je policistu zagotovljena tudi s tem, da mora biti 

razpored dela napisan vsaj za sedem dni vnaprej in se lahko spremeni le na podlagi 

objektivnih okoliščin, katerih se ni dalo predvideti. V primeru spremembe razporeda dela ima 

policist po KPP pravico do izplačila dodatka za spremembo razporeda dela.  

Kljub nepredvidljivim objektivnim okoliščinam in omenjenim dodatkom, ki policistu 

pripadajo zaradi posega v zasebni prosti čas, se mi poraja vprašanje, ali policist lahko odkloni 

delo zaradi spreminjanja že napisanega razporeda dela in poseganja delodajalca v njegov 

zasebni prosti čas. ZDR-1 in ZODPol  opredeljujeta pravico delodajalca, da spremeni 

razpored dela ali odredi nadurno delo, nikjer pa ne opredelita, kdaj in pod kakšnimi pogoji 

policist takega dela ne more odkloniti. Menim, da bi moralo biti v zakonodaji konkretneje 

opredeljeno, kdaj in pod kakšnimi pogoji je delo preko polnega delovnega časa zaradi posega 

v ustavno pravico do prostega časa dovoljeno, ali drugače rečeno, kdaj delavec spremembe 

razporeda ali odredbe za nadurno delo v primeru, ko bi bil sicer z razporedom  prost, ne more 

odkloniti. Policist mora zaradi neenakomernega delovnega časa in tedenskega razporejanja 

dela svoje osebne aktivnosti v prostem času usklajevati z ostalimi družinskimi člani in vnaprej 

planirati aktivnosti na dan, ko je z razporedom dela prost. Tako si v prostem času lahko 

organizira družinski izlet, udeleži načrtovanih športnih aktivnosti, plača zdraviliške storitve in 
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drugo. Prav zaradi tega bi moralo biti v zakonodaji bolje opredeljeno, kdaj je poseg v zasebni 

prosti čas možen in ga policist ne more odkloniti. 

RV2: Kako je vrednotenje delovnega časa v policiji urejeno v skladu z Ustavo in namenom 

pravne ureditve delovnega časa? 

Smisel pravnega urejanja delovnega časa je predvsem zaščita delavca, ki je pri sklepanju 

delovnega razmerja šibkejša stranka in nima enakega pogajalskega izhodišča. 

V 2. členu Ustave je določeno, da je Slovenija pravna in socialna država, v 49. členu je 

zagotovljena svoboda do dela vsem, navedeno je tudi, da je delo vsakemu dostopno pod istimi 

pogoji, v 50. členu pa je opredeljena pravica do socialne varnosti. Država na podlagi 66. člena 

ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo. Tu je 

pomembna tudi sindikalna svoboda, ki je zagotovljena v 76. členu Ustave in nadgrajena s 

153. členom, kjer je zapisano zagotovilo, da morajo biti zakoni, podzakonski predpisi in drugi 

splošni akti v skladu z Ustavo in da morajo biti na podlagi 154. člena objavljeni, preden 

začnejo veljati.  

Zaradi tega je nacionalna zakonodaja urejena tako, da ne krši ustavnih določil. V policiji je 

institut pravne države zelo pomemben. K pozitivnemu ravnanju delodajalca pripomoreta tudi 

oba reprezentativna sindikata v policiji, ki delodajalca skozi pogovore in usklajevanja ter v 

skrajnih primerih skozi dobljene tožbe na slovenskih sodiščih opozarjata na nekatere 

nepravilnosti ali drugačno razlaganje delovnopravne zakonodaje.  

Vrednotenje dela in delovnega časa sta v policiji urejena z Zakonom o sistemu plač v javnem 

sektorju (ZSPJS), Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), Kolektivno pogodbo za 

javni sektor (KPJS) in Kolektivno pogodbo za policiste (KPP). Že sam Zakon o delovnih 

razmerjih (ZDR in ZDR-1) vsebuje določila Konvencija MOD št. 1, ki sicer za RS ni 

zavezujoča, saj Konvencija v RS 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. Konvencija MOD št. 1 nalaga tudi dolžnost evidentiranja delovnega 

časa in nadurnega dela. To določilo je v RS urejeno v Zakonu o evidencah na področju dela in 

socialne varnosti (ZEPDSV), ki v 3. alineji 18. člena predvideva evidenco opravljenih ur v 

času nadurnega dela. 

RV3: Ali je zakonodaja dovolj prožna glede na posebnosti organizacije dela v policiji in 

opravljanja nadurnega dela? 

Za uslužbence policije veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja in plače javnih 

uslužbencev, predpisi, ki urejajo zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter 
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kolektivne pogodbe, ki veljajo za uslužbence policije, če s tem zakonom ni določeno drugače 

(50. člen ZODPol). 

Tako je delovni čas v policiji določen v 70. členu ZODPol, v 15.a členu KPP, organizacija in 

razporejanje delovnega časa pa v 16. členu KPP. Zaradi tega je treba upoštevati določila 22. 

člena ZJU, kjer je določeno, da se s KP lahko zadeve uredijo drugače. Pomeni, da se določil 

ZJU ne upošteva in za policiste veljajo določila ZDR-1 in KPP. 

ZDR-1 kot krovni zakon, ki ureja delovna razmerja za policijo, ne predvideva posebnosti ali 

izvzetosti iz Zakona, zato kot splošni predpis velja za vse.  

Zaradi specifičnosti dela policije je bil sprejet ZODPol, v katerem so zaradi posebnosti 

organiziranja dela in posebnosti opravljanja policijskih nalog posamezna določila, s katerimi 

je organiziranost dela v policiji prilagojena specifičnim potrebam. Poleg splošnih obveznosti 

so v 70. členu zakona dodatno opredeljene obveznosti za delo v manj ugodnem delovnem 

času. Generalni direktor policije in direktor policijske uprave ali osebe, ki jih pooblastita, 

lahko na podlagi 71. člena ZODPol uslužbencu policije odredijo pripravljenost na delo doma 

ali na določenem kraju. To pomeni, da mora biti uslužbenec policije dosegljiv preko telefona 

ali drugih sredstev in mora priti v najkrajšem možnem času na delovno mesto ali kraj, kjer je 

treba opraviti nujno nalogo. Da bi se zagotovila neobhodno potrebna prisotnost uslužbenca 

policije na delovnem mestu, lahko nadrejeni na podlagi 72. člena ZODPol policistu odredi 

delo preko polnega delovnega časa, pri čemer se časovna omejitev dnevnega, tedenskega in 

mesečnega delovnega časa upošteva kot povprečna omejitev v določenem časovnem obdobju, 

ki ne sme biti daljše od štirih mesecev, ali na podlagi 73. člena ZODPol odredi delo preko 

polnega delovnega časa v izjemnih ali nujnih primerih, ko ni mogoče na drugačen način 

opraviti nalog policije, kot da policist po poteku delovnega časa brez take prekinitve dela, ki 

bi mu omogočila počitek, kot ga določa zakon, ki ureja delovna razmerja, dokonča začeto 

nalogo ali opravi nujno nalogo. 

Poleg tega je v 16. členu KPP podrobneje urejena organizacija in razporejanje delovnega časa 

v policiji. Dogovorjeno je, da se za organizacijo in razporejanje delovnega časa policistov 

uporabljajo splošni predpisi in kolektivne pogodbe, če s to pogodbo ni določeno drugače.  

Menim, da je zakonodaja v RS dovolj prožna glede na posebnosti organizacije dela v policiji 

in opravljanja nadurnega dela. Vsekakor pa je ta prožnost kompenzirana z dodatki za 

spremembo razporeda dela, dodatki za nadurno delo, z dodatkom za pripravljenost na 

določenem kraju in drugimi dodatki, kar je že, kljub temu da RS Konvencije MOD št. 1 ni 

ratificirala, vključeno v slovenski pravni red oziroma v Zakon o sistemu plač v javnem 

sektorju (ZSPJS). 
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RV4: Kako pravna ureditev vpliva na obseg nadurnega dela v policiji? 

Delo policije je zaradi varovanja življenja in premoženja ljudi neprekinjena dejavnost, ki 

policistom skozi ZODPol nalaga delo tudi preko polnega delovnega časa in delo v manj 

ugodnem delovnem času. V drugem odstavku 70. člena ZODPol je kot manj ugodno delo 

navedeno delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, ne pa tudi v prerazporejenem 

delovnem času, zato menim, da bi moral biti ZODPol v tem členu nadgrajen. Nadurno delo je 

v policiji urejeno v 144. členu ZDR, 72. in 73. členu ZODPol ter v 4. odstavku 16. člena KPP. 

V vseh naštetih členih je nadurno delo prej izjema kot pravilo, saj morajo biti prav pri vseh 

členih izpolnjeni določeni pogoji, ki pa niso sami sebi namen. Namen izpolnjevanja v zakonu 

določenih pogojev ni omejevanje nadurnega dela, ampak zagotovilo, da se bo nadurno delo 

opravljalo samo v izjemnih primerih, ko se določenih nalog ne da opraviti drugače. Tudi to, 

da mora biti nadurno delo odrejeno v pisni obliki, za policiste je po 4. odstavku 16. člena KPP 

določeno, da se že sama sprememba razporeda v manj kot 24 urah šteje kot odredba za 

odrejeno nadurno delo, pomeni varovalko pred prekomernim odrejanjem nadurnega dela.  

Zaradi nemotenega opravljanja zakonsko določenih nalog policije in njene večje operativnosti 

ZODPol v 72. členu omogoča odstop od  splošne delovnopravne zakonodaje. Nadrejeni lahko 

policistu po tem členu odredi delo preko polnega delovnega časa, pri čemer se časovna 

omejitev dnevnega, tedenskega in mesečnega delovnega časa upošteva kot povprečna 

omejitev v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od štirih mesecev. 

Še večji odstop od  splošne delovnopravne zakonodaje predstavlja 73. člen ZODPol, kjer je 

določeno, da lahko delo preko polnega delovnega časa traja največ 20 ur tedensko oziroma 80 

ur mesečno z omejitvijo, ki jo določa ZDR, da ob soglasju ne more preseči 230 ur letno.  

Raziskava je pokazala, da je nadurnega dela v policiji malo, kljub temu da delovnopravna 

zakonodaja nadurno delo omogoča, je bilo zaposlenemu v policiji v raziskovanem obdobju 

povprečno izplačanih malo ur nadurnega dela na leto, le 11,2 uri, kar v delovnem procesu 

policije pomeni en delovni dan in pol.  

Menim, da je pravna ureditev glede obsega nadurnega dela v policiji dobro urejena. Z 

ZODPol je omogočeno odstopanje od splošne delovnopravne zakonodaje, obenem pa so v 

Zakon vstavljene varovalke, ki zlorabo preprečujejo. 

7.2 Priporočila 

Za zagotovitev zadostnega števila policistov na terenu je potrebno zagotoviti neprestano in 

pravočasno nadomeščanje upokojenih policistov in tistih, ki policijske vrste zapustijo iz 

drugih razlogov. Tako bi bilo potrebno za poklic policista preklicati nekatera določila ZUJF-a 

ali vanj vnesti izjemo, ki bi omogočila, da bi bila policija zaradi zagotavljanja stalnosti 

opravljanja nalog izvzeta iz teh določil. 
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Za zagotovitev ustavne pravice do zasebnega prostega časa, ko delavec ni razporejen na delo, 

bi bilo v ZDR-1 potrebno podrobneje opredeliti, kdaj in pod kakšnimi pogoji je ta poseg 

dovoljen in kdaj ima delavec pravico poseg v zasebni prosti čas odkloniti. 

V 2. odstavku 70. člena ZODPol bi bilo potrebno kot delo v manj ugodnem delovnem času 

opredeliti tudi delo v prerazporejenem delovnem času, saj ga omenja tudi ZDR-1 in je v 

določenih primerih, npr. ob povečanih potrebah po policistih, lahko zelo uporaben. Kot tak pa 

daje policistu možnost, da pisno odredbo o prerazporeditvi delovnega časa uveljavi in višek 

opravljenih ur izkoristi v roku, določenem v odredbi. 

Po podatkih UOK MNZ za policijo ne vodi centralne evidence odredb za delo preko polnega 

delovnega časa po pravni podlagi. Pisne odredbe se hranijo na policijskih enotah, v 

računalniško aplikacijo ISPP pa se vnašajo le dodatki za posebne pogoje dela, pravna podlaga 

za odreditev dela preko polnega delovnega časa pa je le zabeležena v opombe. Podatki iz 

razpredelnic 22 in 23, ki jih vodi UOK MNZ, ne odražajo zakonske podlage za opravljeno 

nadurno delo. Priporočljivo bi bilo računalniško aplikacijo ISPP nadgraditi s podatki pravne 

podlage za opravljanje nadurnega dela oziroma dela preko polnega delovnega časa. 

Policisti so s pogodbo o zaposlitvi zaposleni na točno določeni policijski enoti. Zaradi 

specifičnosti policijskega dela in potreb po večji gibljivosti kadrov znotraj policijske uprave 

bi bilo priporočljivo dopolniti ZODPol tako, da bi bili policisti redno zaposleni na policijski 

upravi, začasno pa na določeni policijski enoti. S tem bi bilo možno policiste v primerih, ko je 

v določenem obdobju za opravljanje obsežnejših nalog potrebno v neki enoti večje število 

policistov, premeščati znotraj policijske uprave brez pravnih zapletov ter v realnem času. 

7.3 Omejitve raziskave in možnosti za nadaljnje raziskave 

Magistrska naloga je pravne narave in se nanaša le na poklicno skupino policist. V nalogi je 

bilo predstavljeno število opravljenih nadur, ni bil pa ta vidik razdelan ne po posameznih 

področjih dela policije ne po posameznih policijskih postajah, prav tako pa niso bile 

natančneje razdelane pravne podlage (ZDR, ZODPol ali KPP), saj te statistike policija ne 

vodi. 

Magistrsko nalogo bi lahko nadgradili z raziskavo o opravljanju nadurnega dela v policiji 

glede na zakonske podlage, pri čemer bi lahko ugotavljali, kaj nadurno delo pomeni za 

posamezno policijsko enoto ali policijsko upravo, in kakšna je obremenjenost policistov 

zaradi spreminjanja dnevnega razporeda dela. 

Zanimiva bi bila tudi raziskava, ki bi proučila, kaj za obremenjenost policistov pomeni 

primanjkljaj zaposlenih. Sistemizacija v policiji je bila izdelana na podlagi določenih 

standardov in se skozi čas ni veliko spreminjala. Res je, da policija svoje naloge uspe opraviti 

tudi z manjšim številom policistov, ampak vprašanje je, kako to vpliva na njihovo 
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obremenjenost ali izgorelost na delovnem mestu. Prav tako pa bi bila zanimiva tudi raziskava, 

ki bi se ukvarjala z vprašanjem, kako primanjkljaj zaposlenih vpliva na kakovost opravljenih 

nalog.  
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Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. 

Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 

12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16 in 14/17. 

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS). Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 

40/12, 46/13 in 95/14. 

Kolektivna pogodba za policiste (KPP). Uradni list RS, št. 41/12, 97/12 in 6/14. 

Aneks št. 2, s katerim je spremenjen 16. člen Kolektivne pogodbe za policiste (Aneks). 

Uradni list RS, št. 41/2014. 

Razlaga kolektivne pogodbe za policiste. Uradni list RS, št. 22/16. 

Organizacija združenih narodov  

Splošna deklaracija o človekovih pravic. Uradni list SFRJ, št. 7/71.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0741
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0979
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2423
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5149
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3703
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5472
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1922
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0868
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1975
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0354
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0957
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2608
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1063
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2985
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0674
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Mednarodna organizacija dela  

Konvencija MOD št. 1 o delovnem času v industriji. 1919. 

Http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C001 

(28. 3. 2016).  

Konvencija MOD št. 14 o tedenskem odmoru v industrijskih podjetjih. 1921. Uradni list RS, 

št. 54/92.  

Konvencija MOD št. 30 o delovnem času (trgovina in uradi). 1930. 

Http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C030 

(23. 3. 2016).  

Konvencija št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja. 

1949. Http://www.pisrs.si/Pis.web/mednarodnaPogodba?id=UN%20ILO-19490701/03M 

(23. 3. 2016). 

Konvencija MOD št. 106 o tedenskem počitku v trgovinah in uradih. 1957. Uradni list FLRJ, 

12/1958. 

Konvencija o spodbujanju kolektivnega pogajanja (Konvencija MOD št. 154). Uradni list RS 

(MP), št. 121/05. 

Evropska unija 

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti. Uradni list EU, št. 321 E/1. 

Direktiva 89/391/EGS Sveta z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje 

izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu. Uradni list EU, št. 183/89.  

Direktiva Sveta 93/104/ES z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije 

delovnega časa. Uradni list EU, št. 307/93.  

Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih 

vidikih organizacije delovnega časa. Uradni list EU, št. 299/03.  

Direktiva Sveta 1999/63/ES z dne 21. junija 1999 o sporazumu o razporejanju delovnega časa 

pomorščakov, sklenjenim med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ESCA) in 

Federacijo sindikatov delavcev v prometu Evropske unije (FST). 1999. Uradni list EU, L 

167. 

Direktiva 2000/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 2000 o spremembah 

Direktive Sveta 93/104/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa, s katerimi se 

vključijo sektorji in dejavnosti, ki so iz te direktive izključeni. 2000. Uradni list EU, L 

195. 

Svet Evrope  

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). Uradni list 

RS, št. 33/94.  

Evropska socialna listina (spremenjena) (ESL). Uradni list RS, št. 7/99. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C001
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C030
http://www.pisrs.si/Pis.web/mednarodnaPogodba?id=UN%20ILO-19490701/03M
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Drugi viri  

MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve. 2014. Pravila policije. Interno gradivo, Ministrstvo za 

notranje zadeve.  

MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve, Policija. 2012. Poročilo o delu policije za 2011. 

Poslovni dokumenti, Policija.  

MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve, Policija. 2013. Poročilo o delu policije za 2012. 

Poslovni dokumenti, Policija. 

MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve, Policija. 2014. Poročilo o delu policije za 2013. 

Poslovni dokumenti, Policija. 

MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve, Policija. 2015. Poročilo o delu policije za 2014. 

Poslovni dokumenti, Policija. 

MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve, Policija. 2016. Poročilo o delu policije za 2015. 

Poslovni dokumenti, Policija. 

MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za organizacijo in kadre. 2016. Statistika 

izplačila plač in nadurnega dela v policiji. Korespondenca z avtorjem po elektronski 

pošti, 25. julij 2016. 

Poročilo EK. 2010. Poročilo 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 o izvajanju Direktive 2003/88/ES (Direktiva o 

delovnem času) s strani držav članic. Http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0802&from=SL (7. 9. 2016). 

Sodna praksa 

SES – Sodišče Evropskih skupnosti. Sodba C-303/98 – »Simap« z dne 3. 10. 2000. 

SES – Sodišče Evropskih skupnosti. Sodba C-151/02 – »Jaeger« z dne 9. 9. 2003. 

SES – Sodišče Evropskih skupnosti. Sklep C-258/10 – »Grigore« z dne 4. 3. 2011. 

SES – Sodišče Evropskih skupnosti. 2004. Sodbe C-397/01 – »Pfeiffer« do C-403/01 v 

združenih zadevah z dne 5. 10. 2004. 

SEU – Sodišče Evropskih skupnosti. 2015. Sodba C-266/14 z dne 10. 9. 2015. 

Vrhovno sodišče RS. 2008. Sodba opr. št. VIII Ips 288/2008 z dne 25. 1. 2010. 

Vrhovno sodišče RS. 2012. Sodba in sklep opr. št. VIII Ips 111/2012 z dne 18. 9. 2012.  

Vrhovno sodišče RS. 2014. Sklep VIII DoR 48/2014 z dne 9. 12. 2014. 

Vrhovno sodišče RS. 2015. Sodba VIII Isp 80/2015 z dne 12. 5. 2015. 

Višje delovno in socialno sodišče. 2003. Sodba Pdp 1689/2001 z dne 10. 7. 2003. 

Višje delovno in socialno sodišče. 2014. Sodba Pdp 261/2014 z dne 19. 6. 2014. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0802&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0802&from=SL
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POJMOVNIK 

Polni delovni čas 

Za polni delovni čas se šteje delovni čas, ki traja 40 ur na teden (izjemoma se z zakonom 

ali kolektivno pogodbo lahko določi krajši čas, a ne manj kot 36 ur na teden). 

Minimalni delovni čas 

Minimalni polni delovni čas znaša 36 ur, pri čemer zakon dopušča izjemo v primeru 

obstoja delovnih mest s povečano nevarnostjo za nastanek poškodbe ali zdravstvene 

okvare, saj se lahko z drugim zakonom oz. kolektivno pogodbo določi polni delovni čas, 

krajši od 36 ur na teden. 

Enakomerna razporeditev delovnega časa 

Pri enakomerni razporeditvi delovnega časa delavec vsak dan opravlja delo enako časa 

(torej vsak dan enako določeno število ur). Enakomerno razporejen delovni čas pomeni, 

da delavec točno ve, koliko ur na dan mora opraviti in kdaj. Če pa delavec ne ve, kakšen 

bo naslednji dan njegov delovnik in se ga o tem sproti obvešča, ne govorimo o 

enakomerni razporeditvi delovnega časa, saj se delavcu delovni čas očitno sproti 

prerazporeja. Pri enakomerni razporeditvi delovni čas ne sme biti razporejen na manj kot 

štiri dni v tednu. 

Neenakomerna razporeditev delovnega časa  

Razporeditev in pogoji za začasno prerazporeditev delovnega časa se določijo s pogodbo 

o zaposlitvi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. Pomeni, da delavci v določenem 

časovnem obdobju delajo manj, v drugem časovnem obdobju pa več, kot znaša polni 

delovni čas. Takšna razporeditev delovnega časa mora biti načrtovana vnaprej. 

Pomembno pa je, da mora delodajalec pred začetkom koledarskega oz. poslovnega leta 

določiti letni razpored delovnega časa in o tem obvestiti delavce in sindikate pri 

delodajalcu. Tedenska obremenitev ne sme obsegati več kot 56 ur. Pri tem se polni 

delovni čas lahko upošteva kot povprečni delovni čas v obdobju, ki ne sme biti daljše od 

štirih mesecev. 

Prerazporejanje delovnega časa 

Pomeni spremembo vnaprej določene razporeditve delovnega časa, ki je začasne narave. 

Pomeni pa, da  mora delodajalec pisno obvestiti delavce o začasni prerazporeditvi 

delovnega časa najmanj en dan pred razporeditvijo delovnega časa na pri delodajalcu 

običajen način, pri čemer pri enakomerni razporeditvi polni delovni čas ne sme biti 

razporejen na manj kot štiri dni v tednu. Zaradi narave, organizacije dela ali potreb 

uporabnikov je delovni čas lahko neenakomerno razporejen, polni delovni čas pa ne sme 

trajati več kot 56 ur na teden. Pri tem se upošteva polni delovni čas kot povprečna 

delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šestih mesecev. 



 

90 

Presežek ur 

Če je delovni čas neenakomerno razporejen oziroma začasno prerazporejen, v 

posameznem referenčnem obdobju pa odrejeno delo preko povprečne delovne obveznosti 

v tem obdobju, se ne glede na dnevno, tedensko ali mesečno omejitev dela preko polnega 

delovnega časa ta presežek šteje kot delo preko polnega delovnega časa.  

Primanjkljaj ur 

Delodajalec je dolžan organizirati delo tako, da delavec opravi delovno obvezo (glede na 

pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom ali s krajšim delovnim časom) in nima 

primanjkljaja ur. Prenos primanjkljaja ur je možen le znotraj referenčnega obdobja v 

dejavnostih, kjer je delovni čas neenakomerno razporejen. Prenos primanjkljaja ur med 

referenčnimi obdobji je možen le na podlagi sprejete kolektivne pogodbe. 

Nadurno delo 

Nadurno delo je delo preko polnega delovnega časa. Delavec ga je, na zahtevo 

delodajalca, dolžan opravljati samo v zakonsko določenih primerih. Nadurno delo mora 

biti odrejeno v pisni obliki pred začetkom dela (izjemoma tudi ustno). Če delavec 

soglaša, nadurno delo lahko traja do 230 ur na leto, a mora delodajalec pisno soglasje 

pridobiti posebej za vsako delo, ki presega omejitev 170 ur. Nadurno delo tako 

predstavlja delo preko polnega delovnega časa za delavca, ki ima sklenjeno pogodbo o 

zaposlitvi s polnim delovnim časom (torej delo preko 40 ur oziroma preko 36 ur). Za 

delavca, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, pa nadurno 

delo pomeni delo preko dogovorjenega delovnega časa. Za nadurno delo pa gre tudi v 

primeru, če delavec opravlja delo preko predvidenega delovnega časa v tednu pri 

neenakomerni razporeditvi ali začasni prerazporeditvi delovnega časa, in sicer če je 

delavec opravljal delo več kot 56 ur na teden oz. če je v štiri-  ali šestmesečnem obdobju 

delal več, kot znaša polni delovni čas. 

Referenčno obdobje 

Zakon določa, da se v primeru neenakomerne razporeditve ter začasne prerazporeditve 

delovnega časa upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, 

ki ne sme biti daljše od šestih mesecev. Na podlagi kolektivne pogodbe je lahko ta čas 

krajši (na primer KPP ureja štiri- in šestmesečno referenčno obdobje). S kolektivno 

pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da se v primerih, ko to narekujejo objektivni 

ali tehnični razlogi ali organizacija dela, upošteva polni delovni čas kot povprečna 

delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od 12 mesecev. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Vzorec odredbe za delo preko polnega delovnega časa 

Priloga 2 Vzorec računalniškega izpisa obrazca MFERAC za posebne pogoje dela in nadure 

Priloga 3  Vzorec obrazca dogovora za izplačilo/kompenzacijo viška ur v referenčnem 

obdobju 

Priloga 4    Vzorec razpored dela 

Priloga 5    Primerjava med splošno ureditvijo delovnega časa in ureditvijo delovnega časa  v   

policiji 

 





 Priloge 1 Priloga 1 

 

 

Številka:       

Datum:       

 

Na podlagi  

 

 144. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.; ZDR-1)  

 72. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13; ZODPol) 

 73. člena ZODPol – odredba se šteje kot dogovor o opravljanju obsega dela skladno z 22. e členov Zakona o 

sistemu plač v javnem sektorju 

 (ustrezno označiti)  

 

odrejam 

DELO PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA 
 

javnemu(i) uslužbencu(ki)        na 

delovnem mestu        , 

ki bo opravil(a) odrejeno nalogo oz. naloge:   

      

      

      

      

Javni(a) uslužbenec(ka) bo delo opravil(a) dne        oz. v obdobju 

od        do       v predvidenem obsegu       ur. 

 

Datum:         

  

NEPOSREDNI(A) VODJA 

ORGANIZACIJSKE ENOTE 

        

Javni(a) uslužbenec(ka) soglaša z odreditvijo nadurnega dela, čeprav s tem presega 170 oprav-ljenih nadur na letni 

ravni.
1
 

  JAVNI(A) USLUŽBENEC(KA) 

        

 

Policist(ka) soglaša, da se dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev lahko upošteva v skladu z drugim 

odstavkom 72. člena ZODPol.
2
  

  POLICIST(KA) 

        

                                                 
1
  Soglasje javnega(e) uslužbenca(ke), v skladu s četrtim odstavkom 144. člena ZDR-1, je potrebno le v primeru, kadar 

odredba presega 170 nadur na leto. 
2
  S soglasjem policist(ke) se dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev lahko upošteva kot povprečna omejitev v 

obdobju, ki ne sme biti daljše od šestih mesecev. 



Priloga 1 

 

OBRAČUN DELA PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA 

 

DELO OPRAVLJENO 

O P I S D E L A 

ŠTEVILO NADUR 

ZAČETEK KONEC DNEVNO NOČNO 

dan ura dan ura 

d
e
la

v
n
ik

 

n
e
d
e
lja

 

p
ra

z
n
ik

 

d
e
la

v
n
ik

 

n
e
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V       , dne       20        

    

Javni(a) uslužbenec(ka) je odrejeno nalogo opravil(a) v        urah. Od opravljenih nadur bo 

izplačanih        nadur,       ur pa bo nadomestil(a) s prostim časom (kompenzacija). 

 

     

JAVNI(A) USLUŽBENEC(KA)  

NEPOSREDNI(A) VODJA 

ORGANIZACIJSKE ENOTE  

VODJA ORGANIZACIJSKE 

ENOTE 

                    

 

 



Priloga 2 

 

 

 

  



Priloga 2 

 

 

  



Priloga 2 

 

 

  



Priloga 2 

 



Priloga 3 

 

Ukmarjev trg 6, 6000 Koper T: 05 613 13 80 

 F: 05 613 13 82  

 E: ppop.pukp@policija.si 

 www.policija.si 

 

 

 

Številka:    

Datum:  

 

 

Zadeva:  XXXXXX – dogovor o izrabi presežka ur oziroma prenosu primanjkljaja ur v 

naslednje referenčno obdobje 

 

Skladno z desetim oziroma enajstim odstavkom 16. člena Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni 

list RS, št. 41/12, 97/12 in 41/14, v nadaljevanju: KPP) spodaj podpisana  

 

 

  komandir Policijske postaje XXX 

 

in 

 

  policist Postaje Policijske postaje XXX 

 

 

ugotavljava, da je XXXXX v referenčnem obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016 opravil naslednje 

število ur glede na redno delovno obvezo: 

 

Redna delovna obveza v referenčnem obdobju: xxx  ur 

Prenos primanjkljaja oziroma presežka ur iz prejšnjega referenčnega 

obdobja 

x   ur 

Opravljene ure dela v referenčnem obdobju: xxx ur 

Odrejene nadure, ki so bile oziroma bodo izplačane kot delo preko 

polnega delovnega časa: 

xxx ur 

Presežek oziroma primanjkljaj ur glede na redno delovno obvezo ob 

zaključku referenčnega obdobja: 

xxxur 

 

Podpisnika soglašava, da se presežek oziroma primanjkljaj ur obravnava oziroma obračuna na 

naslednji način: 

 

Presežek ur, ki se prenese v naslednje referenčno obdobje: / 

Presežek ur, ki se izplača kot delo preko polnega delovnega časa: / 

Prenos primanjkljaja ur: / 

Predlog policista za prenos primanjkljaja ur: / 

 

V Kopru, dne XXXXXXX 

 

xxxxx  xxxxx 

policist   komandir policijske postaje 

policist I  višji policijski inšpektor III 

 

 

 

 





Priloga 4 

 

Razpored dela za januar (začetek referenčnega obdobja – RO), skupina za nadzor zelene meje, sekcija X-1, sektor 1 

Policist 

Prenos 

ur RO 1. 2. 3. S 4. N st. ur 5. 6. 7. 8. 9. 10. S 11. N st. ur 12. 13. 14. 15. 16. 17. S 18. N st. ur 

VI 1 0 7-19 19-7 P P +8 7-19 19-7 P P P 19-7 P +4 P 7-19 19-7 P 7-19 P P +12 

VI 2 0 P 7-19 19-7 P +8 P 7-19 P P 7-19 P P -8 7-19 19-7 P P 19-7 19-7 P 0 

VI 3 +16 P P 7-19 19-7 +1/+16 P P 7-19 19-7 P 7-19 P +4/+16 P 

7-19 

KDČ 7-19 19-7 P 7-19 19-7 +5/+4 

VI 4 +8 19-7 P P 7-19 +8/+8 19-7 P P 7-19 P P 7-19 +4/+8 19-7 P P ID ID P P 0 

VI 5 +12 LD LD P P 0 LD LD LD P 19-7 P 19-7 +8/+12 P P 

7-12 

KDČ 7-19 19-7 P 7-19 +4/0 

                       

P 1 0 7-20 19-8 P P +12 7-20 19-8 P P 7-20 P* P* +5 LD LD LD LD LD P P +5 

P 2 -8 7-20 19-8 P P +4/0 7-20 19-8 P P 7-20 P* P* +3 7-20 19-8 P P 7-20 19-8 P +15 

P 3 0 19-8 P P 7-20 +12 19-8 P P 7-20 19-8 P P +5 7-20 19-8 P P 7-20 19-8 P +17 

P 4 +12 19-8 P P 7-20 +12 19-8 P P 7-20 19-8 P P +5 LD LD LD LD LD P P +5 

P 5 +24 P P 7-20 19-8 +2/+24 P P 7-20 19-8 P P 19-8 -1 P P 7-20 19-8 P P 7-20 6 

P 6 +16 P P 7-20 19-8 +2/+16 P P 7-20 19-8 P P 19-8 -1 P P 7-20 19-8 P 7-20 19-8 +3 

P 7 0 P 7-20 19-8 P +12 P 7-20 19-8 P 19-8 P 7-20 +18 19-8 P P 7-20 P P P +4 

P 8 0 P 7-20 19-8 P +12 P 7-20 19-8 P 19-8 P 7-20 +18 19-8 P P 7-20 P P P +4 

P 9 0 LD LD P P 0 LD LD LD OD OD OD OD 0 OD OD OD OD OD OD OD 0 

P 10 +12 LD LD P P 0/+12 LD LD LD LD LD P P 0 

7-19 

KDČ P 19-8 P 19-8 P 7-20 -1 

P 11 +14 BD BD P P 0/+14 LD LD LD LD LD P P 0 LD LD 7-15* 7-15* 19-8 P 19-8 +5 

P12 0 BD BD P P 0 BD BD BD BD BD P P 0 BD BD 7-15* P P 7-20 P -3 

P – prosto, LD – letni dopust, OD – očetovski dopust, ID –izredni dopust, 7–15: notranje delo, pisanje izdelkov, obravnave na sodiščih, zaslišanja …, P* – prost vikend po 

KPP, VI – vodja izmene za vse tri podsektorje, P 1, 2, 3, … – policist, KDČ – kompenzacija delovnega časa (iz preteklega referenčnega obdobja – RO) 



 

 



Priloga 5 

 

Primerjava med splošno ureditvijo delovnega časa in ureditvijo delovnega časa  v policiji 

 Splošna zakonodaja Urejenost v policiji 

Delovni čas 40 ur 40 ur 

Maksimalni delovni čas 56 ur 52 ur 

Minimalni delovni čas 4 dni 24 ur 

 

- KPP max 

 

- KPP min 

/ 

/ 

56 ur 

0 

Nadurno delo   

- dnevno / / 

- tedensko 8 ur 20 ur 

- mesečno 20 ur 80 ur 

- letno 170/230 ur 170/230 ur 

Trajanje delovnega dne Max 10 ur Max 13 ur 

Referenčna obdobja 4 ali 6 mesečno 4 ali 6 mesečno 

Prenos ur minus ur referenčnega 

obdobja 
0 -12 ali -24 ur 

Prenos viškov ur v referenčnega 

obdobja 
Izplačilo 

Izplačilo ali koriščenje 

ur s plačilom dodatka 

Prost vikend / najmanj 1 na mesec 

 


