
 

 

Ste napoteni k stranki ali drugi pravni osebi? Čas potovanja se 
šteje v delovni čas!  

»Čas, ko delavec potuje od delodajalca do stranke oziroma druge pravne osebe, pri katerih 
delavec opravlja delo, se šteje v delovni čas delavca.« 

Med drugim je o tej zadevi odločalo Višje delovno in socialno sodišče v sodbi pod opr. št. 618/2011. 

Sodišče se je postavilo na stališče, da se ure, ki jih delavec porabi za čas potovanja od delodajalca do 
pravne osebe, pri kateri delavec opravlja delo, štejejo v delovni čas delavca. Dejansko gre za delovni 
čas, ki se šteje v efektivni delovni čas in se šteje v delovno obveznost v smislu prvega odstavka 142. 
člena ZDR-1. 

Po zakonu je efektivni delovni čas vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na 
razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. 

Sodišče je ugotovilo, da delavci, ki opravljajo delo pri drugi pravni osebi, morajo potovati na teren, da 
odidejo od delodajalca do stranke in se vrnejo nazaj do delodajalca. Seveda je pomembna tudi 
ustaljena praksa, ali mora delavec oditi neposredno od delodajalca na teren ali pa lahko odide od 
doma na teren, ki pa po moji oceni ne spremeni stališča sodišča. Zaradi tega se torej v delovni čas 
šteje tudi čas, ki ga delavec porabi za potovanje k pravni osebi oz. stranki in nazaj, saj je takrat 
delavec na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. 
Delavec je vse od prihoda k delodajalcu na voljo delodajalcu v smislu 142. člena ZDR-1, zato se ure 
za čas potovanja štejejo v delavčev delovni čas. Pri tem lahko pride tudi do preseganja redne delovne 
obveznosti oz. do nadurnega dela v smislu 144. čl. ZDR-1 in je te ure potrebno tudi tako zavesti in 
obračunati ter izplačati. 

Rabite pomoč? 

NOVICE  

 

Voščilo predsednice SKEI Slovenije, Lidije Jerkič  

21.12.2018 - Srečno in pogumno v leto 2019!  

 

25. državno prvenstvo SKEI v veleslalomu in tekih na 

smučeh - Pohorje 2019  

11.12.2018 - 25.1.2019 ste člani SKEI vabljeni pod Pohorje...  
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SKEI Slovenije vodi pogajanja za 3 kolektivne 

pogodbe  

10.10.2018 - Podpisani in objavljeni vsi trije dodatki h kolektivnim 

pogodbam dejavnosti.  

 

  

  

© 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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