
 

 

 

  

Začasno prerazporejanje (oz. neenakomerno razporejanje) delovnega 
časa – jedri odločitev Vrhovnega sodišča RS  

V nadaljevanju predstavljeni jedri odločitev Vrhovnega sodišča RS, ki nadgrajujeta določbe Zakona o delovnih 
razmerjih: 

 V vsakem primeru začasne prerazporeditve delovnega časa mora delodajalec določiti začetek in 
predviden konec referenčnega obdobja, v katerem se bo upoštevala povprečna razporeditev 
delovnega časa. 

 V vsakem primeru začasne prerazporeditve delovnega časa mora delodajalec delavca obvestiti o 
dnevih njegove delovne obveznosti. 

 
VSRS Sodba VIII Ips 261/2016, datum odločbe 7.3.2017  

1. »Fleksibilnost« razporejanja delovnega časa ni sopomenka (zaradi tavtologije = pojmovni pristop po pravni 
terminologiji, da pojmov »splošnih potreb po delu« in »razporeditve delovnega časa« ni  mogoče mešati) za 
neenakomerno razporejanje delovnega časa. 

2. Bistvena lastnost neenakomerno razporejenega delovnega časa je odstopanje od npr. klasične 
razporeditve delovnega časa 40 ur na teden, 8 ur na dan, od ponedeljka do petka, da delavec dela v režimu 
neenakomerne razporeditve tudi več kot 8 ur na dan, več ali manj kot 5 dni v tednu itd… 

3. Vendar je lahko tudi v neenakomerno razporejenem delovnem času določen način razporeditve, ki je fiksen 
po svoji naravi in s tem predvidljiv (npr. vsak drugi dan, ali določen z letnim oz. mesečnim razporedom). 

4. Če je razporeditev delovnega časa sistemsko jasna in ima vnaprej razviden način razporeditve, se tudi 
vnaprej določi dneve, na katere delavec običajno dela. 

VSRS Sklep VIII Ips 159/2018, datum odločbe 20.11.2018 

1. Sodišči druge in prve stopnje sta izhajali iz pravilnih izhodišč, da je mogoče neenakomerno razporediti 
delovni čas le znotraj vsakega referenčnega obdobja, ob koncu pa mora priti do izravnave oz. do povprečja 
40 ur tedensko. 

2. Vsako referenčno obdobje se praviloma mora »šteti od nič« (ur) - opomba B. Ivanovič: navedeno pomeni, 
da delodajalec ne more začeti z »novim paketom« začasne prerazporeditve delovnega časa za novo 
(naslednje) referenčno obdobje, če prejšnje referenčno obdobje ni zaključeno z »nič«/brez viškov. Trajanje 
referenčnega obdobja je fiksno (če ne bi bilo tako, bi prišlo do razvrednotenja referenčnega/izravnalnega 
obdobja) in se začne ter konča na isti datum za vse ure, ki znotraj tega referenčnega obdobja nastanejo – 
le tako se lahko doseže predpisano povprečje 40 ur na teden (opravi se izravnava vseh ur, ki so v 
posameznem referenčnem obdobju nastale). 

3. Referenčno obdobje se vedno začne s 1.1. tekočega leta, če se uporablja koledarsko leto (opomba B. 
Ivanovič: ali s 1. v mesecu, ko se uporablja poslovno leto). 

4. Če izravnave ni in ima delavec ob koncu referenčnega obdobja več ur od navedenega povprečja, se šteje, 
da je opravil nadurno delo (četudi ni bilo pisnega sklepa o odreditvi nadurnega dela). 

5. Ure, ki v posameznem tednu znotraj referenčnega obdobja presegajo ali ne dosegajo polnega delovnega 
časa, tako niso »viški« ali »manjki«  ur v pravem pomenu besede. Odsotnost z dela zaradi izravnave ur tudi 
ne pomeni »upravičene odsotnosti«, saj delavec pojmovno ne more biti upravičeno odsoten z dela takrat, 
kadar delovne obveznosti sploh nima in ni dolžan priti na delo. Glede na navedeno odsotnost z dela na 
račun izravnave ur neenakomerno razporejenega delovnega časa znotraj in med trajanjem posameznega 
referenčnega obdobja ni mogoče šteti v delovni čas, saj je smisel instituta neenakomerne razporeditve 
delovnega časa prav v tem, da je znotraj referenčnega obdobja enkrat krajši, drugič pa daljši z namenom, 
da se ob koncu referenčnega obdobja doseže ustrezno tedensko povprečje. 

  



6. Če v prejšnjem referenčnem obdobju nastane manjek ur, ker delodajalec ni poskrbel za ustrezno izravnavo 
ur, se ta ne prenese v naslednjo referenčno obdobje, saj to dejstvo ne more iti v škodo delavca. Novo 
referenčno obdobje se v tem primeru začne z »nič« (ur). 

7. Nekoliko drugače (2 možnosti) pa je v primeru nadur oz. viška ur ob koncu referenčnega obdobja. 
8. Če delodajalec višek ur v celoti izplača z dodatkom za nadurno delo – kar je pravilo – se kot višek ur 

vštejejo v delovni čas predhodnega (izteklega) referenčnega obdobja, v katerem so nastale. Tudi v tem 
primeru se naslednje (novo) referenčno obdobje začne z »nič« (ur), saj se višek ur upošteva kot efektivno 
delo v (prejšnjem) referenčnem obdobju. 

9. Primerna odmena za nadurno delo namesto plačila je lahko tudi kompenzacija opravljenih nadur s prostimi 
urami (v razmerju 1 : 1), če ob tem delodajalec plača še dodatek, ki je določen za siceršnje plačilo 
nadurnega dela. Primerjalnopravno in tudi v skladu z Evropsko socialno listino se dopušča tudi možnost 
kompenzacije nadur s prostimi urami brez posebnega plačila, vendar ob pogoju, da je čas kompenzacije 
sorazmerno daljši (opomba B. Ivanovič: menim, da ob pogoju obojestranskega pisnega dogovora med 
delodajalcem in delavcem za izbiro te variante kompenzacije). Nadure, ki se v novo referenčno obdobje 
prenesejo z namenom kompenzacije s prostimi urami/dnevi, pa se vštevajo v delovni čas novega 
referenčnega obdobja, saj bi delavcu v nasprotnem primeru v tem obdobju nastal manjko ur, zaradi česar bi 
moral kompenzirane nadure ponovno oddelati. Poleg tega bi v tem primeru glede efektivnega dela šlo za 
nezakonito podaljševanje referenčnega obdobja, saj bi imela kompenzacija nadur funkcijo izravnave ur. 
Tako se v primeru prenosa nadur iz prejšnjega referenčnega obdobje v novo (referenčno obdobje) zaradi 
kompenzacije s prostimi urami, novo referenčno obdobje ne začne z »nič« (urami), ampak s »plus« (urami). 
Odsotnost z dela zaradi kompenzacije nadur se torej všteva v delovni čas znotraj novega referenčnega 
obdobja (odsotnost zaradi izravnave ur pa se v delovni čas ne bo vštelo). 

10. Nadure se vedno plačujejo po denarnih postavkah, ki so veljale takrat, ko so bile dejansko opravljene. 
11. Delodajalec je tisti, ki mora z ustrezno organizacijo dela (opomba B. Ivanovič: in ustreznim sistemom 

evidentiranja dnevnega delovnega časa – tako tudi Sodišče EU v zadevi C – 55/18, sprejeti 14.5.2019 - ter 
plačili oz. kompenzacijo) skrbeti za izravnavo presežkov ur v referenčnem obdobju. 

Rabite pomoč? 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 7/2019  

02.08.2019 - Tudi julij je bil aktiven.  

 

Tradicionalni, dvodnevni pohod na Bovški Gamsovec in Križ, 

26.8. in 27.8.2019  

15.07.2019 - Tradicionalno...  

 

12. državno prvenstvo SKEI Slovenije - memorial Franca Trbuca 

v lovu rib s plovcem, 31.8.2019  

08.07.2019 - Vabljeni!  
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Vpisujemo četrto generacijo študentov na daljavo SKEI  

26.06.2019 - Pridružite se najboljšim!  

 

  

  

© 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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