
 

 

Kdaj vam delodajalec lahko odredi opravljanje drugega dela?  

V kolikor ni določeno drugače, denimo v kolektivni pogodbi ali pa v drugem zakonu, lahko 
delodajalec delavcu odredi opravljanje drugega dela, kot pa ga ima določenega v pogodbi o 
zaposlitvi. 

Delo, ki ga mora opravljati delavec 

 Delavec mora vestno opravljati delo na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, za 
katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, v času in na kraju, ki sta določena za izvajanje dela, 
upoštevaje organizacijo dela in poslovanja pri delodajalcu. 

 Upoštevati mora zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in 
drugih obveznosti iz delovnega razmerja. 

 Odkloni lahko opravljanje dela po navodilu ali na zahtevo delodajalca, če bi to pomenilo 
protipravno ravnanje ali opustitev. 

 V primerih, ki jih določajo kolektivne pogodbe oz. drugi zakoni, mora delavec opravljati tudi 
drugo delo.  

Opravljanje drugega dela po ZDR-1 

V kolikor z zakonom ali kolektivno pogodbo ni določeno drugače, lahko delodajalec delavcu pisno 
odredi začasno opravljanje drugega ustreznega dela. 

Opravljanje drugega dela se lahko odredi z namenom: 

 ohranitve zaposlitve ali 

 zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa. 

Drugo delo lahko delodajalec odredi, ko gre za: 

 začasno povečan obsega dela na drugem delovnem mestu oziroma vrsti dela pri delodajalcu, 

 začasno zmanjšan obsega dela na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, ki ga 
opravlja, in 

 nadomeščanje začasno odsotnega delavca. 

Kako mora biti drugo delo odrejeno? 

Začasno opravljanje drugega dela mora biti odrejeno pisno. 

Pisna odreditev se lahko pošlje delavcu tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga 
zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec. 
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Kaj se smatra kot ustrezno delo? 

Ustrezno delo je delo: 

 za katerega delavec izpolnjuje pogoje in 

 za katerega se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se zahteva za opravljanje dela, 
za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, in 

 za delovni čas, kot je dogovorjen za delo, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi, ter 

 kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim 
sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca. 

Omejitve trajanja opravljanja drugega dela 

Odreditev drugega ustreznega oziroma primernega dela lahko traja največ tri mesece v 
koledarskem letu. 

Plačilo delavca za drugo delo 

Delavec, ki začasno opravlja drugo ustrezno oziroma primerno delo, ima pravico do plače, kot da bi 
opravljal svoje delo, če je to zanj ugodnejše. 

NOVICE  

 

Študij na daljavo za sindikalne zaupnike in člane SKEI 

Slovenije - razpis  

10.09.2018 - Vpisujemo novo generacijo študija na daljavo za 

sindikalne zaupnike in člane SKEI Slovenije...  

 

Info SKEI št. 8/2018  

05.09.2018 - Med drugim preberite tudi kako sindikati vidimo 

koalicijsko pogodbo...  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste 

se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo 

povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.  
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