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Na podlagi določil Zakona o delovnih razmerjih (Ur.list RS 42/02), Kolektivne pogodbe za 

dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter 32. člena in 75. člena Statuta Doma upokojencev dr. 

Franceta Bergelja Jesenice ter po predhodnem mnenju sindikata zavoda z dne 28.8.2010  je 

direktorica zavoda, dne 13.12.2010 sprejela 

 

 

 

PRAVILNIK 

O DELOVNEM ČASU IN ZAGOTAVLJANJU NEPREKINJENEGA 

INSTITUCIONALNEGA VARSTVA 

DOMA UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE 

IN SLUŽBE POMOČI NA DOMU 

 
I. UVODNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
S tem pravilnikom se ureja zagotavljanje neprekinjenega institucionalnega varstva v javnem 

socialnem zavodu Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice (v nadaljevanju: Dom)  in 

službe pomoči na domu (v nadaljevanju PND) V ta namen pravilnik ureja: 

 

- dolžino delovnega časa, 

- razporeditev delovnega časa, 

- odmore med delovnim časom, 

- dnevni in tedenski počitek, letni dopust, 

- planiranje in evidentiranje delovnega časa. 

 

2. člen 

 

V Domu je zaradi narave dela potrebno na posameznih delovnih mestih zagotavljati nepretrgano  

institucionalno varstvo z: 

 

- delom v izmenah, 

 

Delovni čas mora biti prilagojen potrebam in obsegu delovnega časa. 

 

3. člen 

 

Delovni čas je efektivni delovni čas in čas odmora ter čas upravičenih odsotnosti z dela, v skladu 

z zakonom in panožnimi kolektivnimi pogodbami oz. s tem pravilnikom. 

 

Delovni čas v Domu in PND traja 4o ur tedensko. Če traja delovni čas, zaradi organizacije 

delovnega procesa, več kot 4o ur tedensko, delavci ure, ki so jih prebili na delu nad 4o urami 

tedensko, koristijo kot proste ure. O načinu koriščenja prostih ur se dogovorijo z vodjo službe, 

vodje služb pa z direktorico. 

 

Delo v Domu je urejeno kot delo dopoldne, popoldne in nočno delo oz. kot delo v eni, dveh in 

treh izmenah. 

 Delo PND je urejeno kot delo dopoldan, v popoldanskem času, ob nedeljah in praznikih pa kot  
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delo preko polnega delovnega časa.. 

 

Delo poteka v skladu z razporeditvijo delovnega časa, ki je navedena v Prilogi 1 tega pravilnika. 

 

Direktorica lahko posameznemu delavcu na podlagi njegove vloge z utemeljitvijo in na podlagi 

pisnega predloga vodje službe odredi delovni čas, drugačen kot je navedeno v Prilogi 1 tega 

pravilnika, o čemer delavcu izda ustrezen sklep. Vodja službe lahko v izjemnih primerih predlaga 

drugačno razporeditev delovnega časa zaradi spremenjenih potreb in zahtev delovnega procesa, o 

čemer mora obvestiti in svoj predlog pisno obrazložiti direktorici v roku 3 dni pred uvedbo 

drugačne razporeditve delovnega časa. Direktorica o tem izda ustrezen sklep. 

 

Dodatek za izmensko  delo pripada delavcem, ki delajo v izmenah oziroma delavcem, ki redno 

delajo v popoldanskem času. Plačilo dodatka za izmensko delo je vezano na začetek 

popoldanskega dela oziroma popoldanske izmene 

 

4. člen 

 

Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo peko polnega delovnega časa – nadurno 

delo, iz razlogov in na način, določen v Zakonu o delovnih razmerjih, Kolektivni pogodbi za 

javni sektor in v splošnih aktih zavoda. 

 

Delodajalec (direktor oz. vodja službe) mora delavcu nadurno delo po prejšnjem odstavku 

odrediti v pisni obliki pred začetkom dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja 

nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega dela delavcu pisno pred začetkom dela, se lahko 

nadurno delo odredi tudi ustno. V tem primeru se pisno odreditev vroči delavcu naknadno, 

vendar najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu. 

 

Delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa: 

- delavki v skladu z zakonom in tem pravilnikom zaradi varstva nosečnosti in starševstva, 

- starejše delavce, 

- delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti, 

- delavcu, ki bi se mu na podlagi mnenja zdravniške komisije zaradi takega dela poslabšalo 

zdravstveno stanje, 

- delavca, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju ali drugimi predpisi. 

 

5.člen 

 

Delovni čas je lahko neenakomerno razporejen, če tako zahteva narava ali organizacija dela ali 

potrebe uporabnikov. Pri neenakomerni razporeditvi polnega delovnega časa, delovni čas ne sme 

trajati več kot 56 ur na teden. 

 

Delovni čas delovnega terapevta, socialnega delavca in drugih delavcev na dan prireditev za 

stanovalce in v drugih primerih po nalogu vodje službe, se usklajuje sproti tako, da pride delavec 

tisti dan praviloma pozneje na delo, opravljene ure pa se lahko določijo tudi kot nadurno delo ali 

delo preko polnega delovnega časa, ki se koristijo kot proste ure. 

Pri neenakomerni razporeditvi, se upošteva kot polni delovni čas, povprečna delovna obveznost v 

obdobju, ki ne sme biti daljše od 6 mesecev. 
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Za nedeljsko in praznično delo se šteje delo v nedeljo, oz. na dan praznika od 00.00 ure do 24.00 

ure. 

 

7. člen 

 

Pred začetkom koledarskega oz. poslovnega leta določi direktorica na predlog vodij služb in v 

skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih letni razpored delovnega časa in o tem obvesti 

delavce in sindikat. 

 

Vodja službe mora z upoštevanjem 155. člena Zakona o delovnih razmerjih do 2o. v mesecu, 

pripraviti mesečni razpored delovnega časa za naslednji mesec, v katerem je za posameznega 

delavca navedeno trajanje in oblika dela. 

 

Delavec mora biti z razporedom dela seznanjen do 2o. dne v mesecu. 

 

Delavci morajo biti na delovnem mestu, ki je določen po urniku. Vse ostale aktivnosti se 

opravljajo pred in po delovnem času. 

 

Za upoštevanje delovnega časa in sprotno dnevno evidentiranje ur prisotnosti po urniku je 

odgovoren vodja službe. 

 

 

II. VARSTVO NEKATERIH KATEGORIJ DELAVCEV 

 

8. člen 

 

Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva: 

 

- delavcu (delavki), ki neguje otroka do 3 let starosti, se lahko naloži opravljanje dela ali 

delo ponoči po njegovem predhodnem pisnem soglasju; 

- delavka v času nosečnosti in še 1 leto po porodu oziroma ves čas, ko doji otroka, ne sme 

opravljati nadurnega dela ali dela ponoči, če iz ocene tveganja zaradi takega dela izhaja 

nevarnost za njeno zdravje ali zdravje otroka; 

- delavcu – enemu od staršev, ki ima otroka mlajšega od 7 let ali hudo bolnega otroka ali 

otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, in ki živi sam z otrokom in skrbi za njegovo 

vzgojo in varstvo, se sme naložiti, da opravlja nadurno delo ali delo ponoči, samo po 

njegovem pisnem soglasju; 

- delavka, ki doji otroka in dela s polnim delovnim časom, ima pravico do odmora za 

dojenje med delovnim časom, ki traja eno uro dnevno. To pravico delavka dokazuje z 

zdravniškim spričevalom specialista ginekologa. 

 

Varstvo invalidov 

 

9. člen 

 

Delavcu invalidu se zagotavlja opravljanje dela v skladu s sklepom IK pri ZPIZS. 
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10. člen 

 

Delavci, starejši od 55 let uživajo posebno varstvo. 

 

Starejšemu delavcu se brez delavčevega pisnega soglasja ne odreja nadurnega ali nočnega dela. 

 

Ne glede na določbo varstva starejših delavcev, opredeljenih v prvem odstavku tega člena, 

uživajo posebno varstvo delavke, ki so ob uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (dne 

1.1.2003) izpolnjevale pogoj starosti 51 let. V obdobju do 1.1.2004 do polne uveljavitve enake 

minimalne starosti za vse delavce, kot enega izmed pogojev za pridobitev pravice starostne 

pokojnine, se starost za delavke zvišuje vsako leto za 4 mesece. 

 

 

III. ODMORI IN POČITKI 

 

11. člen 

 

Med delovnim časom ima delavec, ki dela poln delovni čas, pravico do odmora, ki traja 3o minut. 

Odmor se lahko določi šele po eni uri dela in najkasneje eno uro pred koncem delovnega časa. 

 

Pravico do odmora ima tudi delavec, ki dela krajši čas od polnega, vendar najmanj 4 ure na dan, 

in sicer ima pravico do odmora med dnevnim delovnim časom v sorazmerju s časom, prebitim na 

delu (4 ure dela – 15 minut odmora)). Čas odmora med delom se všteva v delovni čas. 

 

Proces dela zaradi koriščenja odmorov in počitkov ne sme biti moten. 

 

Delavci Doma imajo odmor za malico v naslednjih časovnih terminih: 

 

1. Služba zdravstvene nege in oskrbe 

Dopoldan:  od 8,50 do 9,20 ure, 

Popoldan:   od 17,20 do 17,50 ure. 

                                          

 

2. Služba prehrane, ekonom, služba za vzdrževanje, pralnica 

Dopoldan: od 8,15 do 8,45 ure 

Dopoldan od 8,30 do 9,00 ure 

Popoldan:  od 16,15 do 16,45 ure 

 

3. Tajništvo, računovodstvo, socialna služba, vodja pomoči na domu 

Dopoldan:  od  9;15 do 9:45 

 

Delavcem, ki delajo 12 ali več ur dnevno pripadata 2 obroka hrane 

 

Delavci  službe PND imajo 30 minutni odmor za malico glede  na trenutno možnost povezano z 

obiskom pri uporabniku 

 

 

 

 

 



 5 

12. člen 

 

Delavec ima v obdobju 24 ur pravico in obveznost do dnevnega počitka, ki traja nepretrgoma 

najmanj 12. ur. 

 

Delavec, ki ima delovni čas neenakomerno razporejen ali začasno razporejen, ima v obdobju 24 

ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur. 

 

13. člen 

 

Delavec ima v obdobju sedmih zaporednih dni poleg pravice in obveznosti do dnevnega počitka, 

še pravico do tedenskega počitka, ki traja najmanj 24 ur. 

 

Delovni čas delavcev, ki delajo v izmenah, v dežurstvu in stalni pripravljenosti ter z 

razporeditvijo letnega delovnega časa, mora biti razporejen tako, da je delavec najmanj enkrat 

mesečno prost v soboto in nedeljo skupaj. 

 

Če mora delavec zaradi objektivnih, tehničnih ali organizacijskih razlogov delati na dan 

tedenskega počitka, se mu zagotovi tedenski počitek na kak drug dan. 

 

14. člen 

 

Delavec ima pravico do letnega dopusta, izračunanega na podlagi meril Zakona o delovnih 

razmerjih in Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva 

 

Letni dopust se določa in izrablja v delovnih dnevih. 

 

Kot dan letnega dopusta se šteje vsak delovni dan, ki je po razporeditvi delovnega časa v zavodu 

za posameznega delavca določen kot delovni dan. 

 

Letni dopust se lahko izrabi v več delih, vendar mora en del trajati najmanj dva tedna. Delavec 

ima pravico, da izrabi 1 dan dopusta izključno na svojo željo, delodajalec pa mu tako izbran 

dopust mora odobriti, če je delavec o tem obvestil delodajalca vsaj 1 dan  pred izrabo dopusta in 

če zaradi dopusta ni resneje ogrožen delovni proces. 

 

Delavec mora letni dopust porabiti v koledarskem letu, za katerega je odmerjen, le izjemoma v 

primerih, ki jih določa zakon. Lahko njegovo izrabo prenese v naslednje koledarsko leto, vendar 

najdlje do 3o. junija. 

 

O odobritvi izrabe letnega dopusta za zaposlene odloča vodja enote oz. službe, njim pa 

direktorica. 

 

15. člen 

 

Izredno plačan dopust za izredne odsotnosti (7 dni po kolektivni pogodbi oz. internih splošnih 

aktih) je mogoče koristiti le na podlagi izdanega sklepa o izredno plačanem dopustu. 

 

Vloga za koriščenje se dostavi direktorici v odobritev. Dokazilo pa je potrebno obvezno priložiti 

k evidenci o delu in izostankih. 
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16. člen 

 

Vsak delavec razen zaposlenih v službi PND, je dolžan evidentirati svoj prihod na delo oz. odhod 

z dela na način, ki je določen v okviru zavoda. 

 

IV. prehodne in končne določbe 

 

17. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski Doma. Določila o delovnem 

času v Prilogi 1 tega pravilnika se uporabljajo od 13.12.2010 dalje. 

 

 

 

. 

 

 

Veronika Bregant, univ.dipl.soc.del. 

                      Direktorica 

 

 

 

 

Priloge: 

Priloga 1 – Delovni čas po posameznih službah 

 

 

Ta pravilnik je bil objavljen na oglasni deski doma dne 1.12.2010 in začne veljati dne 

13.12.2010. 

    

 

 

 

 

 

 

 


