
 

 

 

  

Kdaj delodajalec lahko odredi opravljanje drugega dela?  

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 posamezne kolektivne pogodbe oz. drugi zakoni, mora delavec opravljati tudi drugo delo. 

Delodajalec lahko delavcu pisno odredi opravljanje drugega ustreznega ali primernega dela, kot je določeno s 
pogodbo o zaposlitvi, v naslednjih primerih: 

 delavcu, pri katerem je na delovnem mestu podana neposredna nevarnost za njegovo zdravje, 

 če je delo nujno potrebno opraviti, da se prepreči večja škoda, 

 ob nenadnih okvarah delovnih naprav, 

 v času odpovednega roka v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in razloga 
nesposobnosti, 

 nenadno povečanega obsega dela na drugem delovnem mestu oziroma vrsti dela, 

 začasno zmanjšanega obsega dela na delovnem mestu oziroma vrste dela, ki ga opravlja, ali 

 nadomeščanja začasno odsotnega delavca, 

 če je delavec zdravstveno nezmožen za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ali so omejitve takšne, da 
delavec dela po pogodbi o zaposlitvi ne more opravljati, če delo ustreza usposobljenosti ter zdravstveni 
zmožnosti delavca. 

Delavec je dolžan opravljati drugo delo, dokler obstajajo razlogi, navedeni v prvem odstavku tega člena, in sicer 
največ 65 delovnih dni v posameznem koledarskem letu, z njegovim soglasjem pa nadaljnjih 30 delovnih dni 
v koledarskem letu. 

Delavcu se lahko odredi delo, za katero se zahteva enaka, ali ob njegovem soglasju največ ena raven nižja 
izobrazba, kot se zahteva za opravljanje dela, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. 

Za čas opravljanja drugega dela delavec prejme plačo, ki je zanj ugodnejša. 

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. 

 

Potrebujete pomoč? 

Član SKEI Slovenije ima pravico do brezplačne pravne pomoči pri uveljavljanju pravic na podlagi dela in iz 
delovnega razmerja ter do brezplačnega pravnega varstva, vključno s pravico do zastopanja pred sodiščem. 
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© 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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