
 

 

Koliko počitka mora po ZDR-1 zagotoviti delodajalec?  

V delovni čas se poleg efektivnega delovnega časa, v katerem delavec izpolnjuje svoje obveznosti iz 
delovne pogodbe in je na razpolago delodajalcu, všteta tudi čas odmora ter čas upravičene 
odsotnosti z dela. 

Delavcu, ki delo opravlja polni delovni čas, mora delodajalec dnevno zagotoviti odmor v trajanju 30 
minut. Delavcu, ki dela krajši delovni čas in najmanj 4 ure dnevno, se pravica do dnevnega odmora 

določi sorazmerno s časom, prebitim na delu. 

V primeru neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa, se dolžina 
odmora določi sorazmerno, glede na dolžino dnevnega delovnega časa. ZDR-1 tudi določa, da lahko 
delavec pravico do odmora koristi šele po eni uri dela, ter najkasneje eno uro pred iztekom 
delovnega časa. 

V obdobju 24 ur ima delavec pravico do počitka v nepretrganem trajanju 12 ur, v kolikor pa je delovni 
čas neenakomerno razporejen oziroma začasno razporejen, pa je za isto obdobje pravica do 
nepretrganega počitka omejena na 11 ur. 

Po zaporednih sedmih dneh dela se delavcu poleg pravice do dnevnega počitka prizna tudi tedenski 
počitek, ki mora trajati najmanj 24 neprekinjenih ur. V primeru, da mora delavec iz objektivnih, 

tehničnih, organizacijskih vzrokov delati na dan tedenskega počitka, mu mora delodajalec zagotoviti 
tedenski počitek na kakšen drug dan v tednu. 

ZDR-1 pa v 157. členu dopušča, da delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi drugače, ne glede na 
določbe tega zakona, uredita delovni čas, 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 delavcem, ki opravlja delo na domu, če delovnega časa ni mogoče vnaprej razporediti oziroma če 
si delavec lahko razporeja delovni čas samostojno in če sta mu zagotovljena varnost in zdravje pri 
delu. 

Več informacij najdete v kolektivnih pogodbah > > 

NOVICE  

 

Drugi protestni shod v podporo Alešu Hogetu - Lož, 

13.7.2018  

13.07.2018 - Več kot 100 protestnikov je danes izreklo podporo 

sindikalistu Alešu Hogetu...  
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