
 

 

 

  

Delo za krajši delovni čas in pravica do regresa  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi za delovni čas, krajši od polnega delovnega časa. Kakšne so pravice in 
obveznosti pri zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega, predvsem glede regresa, pa je predmet pogostih vprašanj 
med delavci. 

Kaj se šteje za krajši delovni čas? 

Za krajši delovni čas se šteje čas, ki je krajši od polnega delovnega časa, ki velja pri delodajalcu. Kot polni delovni 

čas se šteje delovni čas 40 ur na teden. 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), prav tako pa tudi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
ne določata minimuma delovnega časa, ki bi bil zahtevan za sklenitev delovnega razmerja. Krajši delovni čas je na 
primer enourna ali dvourna trajna ali priložnostna dnevna zaposlitev pri delodajalcu. Lahko je na primer 30-urna ali 
35-urna tedenska zaposlitev, ki pomeni skoraj polno delovno aktivnost delavca. 

Kakšne pravice in obveznosti ima delavec zaposlen za krajši delovni čas? 

Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz 
delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas. Uveljavlja pa jih sorazmerno času, za katerega je sklenil 
delovno razmerje. 

Kako je v primeru regresa za letni dopust? 

Pravico do regresa delavec pridobi s pridobitvijo pravice do celotnega dopusta. 

Če ima delavec pravico do dopusta, ima vedno pravico tudi do regresa – celotnega ali sorazmernega dela. 

Če delavec dela krajši delovni čas (npr. polovičnega), ima tudi pravico do regresa le v polovičnem delu. Navedeno 
torej pomeni, da pri določitvi osnove za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost od izplačanega regresa je 
treba upoštevati, da ima delavec pravico do regresa za letni dopust sorazmerno delovnemu času, za katerega je 
sklenil pogodbo o zaposlitvi. 

Slednje je urejeno drugače v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih. Gre za upravičenja, ki 
jih dajejo delavcem predpisi s področja socialnih zavarovanj. Torej predpisi, ki urejajo: pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ali starševsko varstvo. Ti delavci so upravičeni do celega regresa in ne le 
polovičnega. Torej kot delavec, ki dela polni delovni čas. 

Vir: Data d.o.o. 

Rabite pomoč? 
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16. letne športne igre SKEI Slovenije - Šempeter pri Gorici, 

25.5.2019  

27.05.2019 - 16. letne športne igre SKEI Slovenije - Šempeter pri Gorici, 

25.5.2019  

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Delavska enotnost št. 10; 23.5.2019  

24.05.2019 - Akciji je sledila reakcija.  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Kolektivna pogajanja; predavatelj Bogdan Ivanovič  

11.12.2018 - V kolektivnih pogajanjih gre za reševanje konfliktov in interesov med 

delom in kapitalom.  

 

Komunikacija v sindikatu; predavateljica Mateja Gerečnik  

11.12.2018 - Pravilna komunikacija je ključ do uspeha!  

 

Pridobivanje novih članov; predavatelj Vojko Fon  

11.12.2018 - Naša moč je v članstvu.  

 

  

  

© 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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