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        PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba v točki: OPIS SPREMEMBE 

   

 

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE  

Namen tega navodila za delo je opredeliti postopek evidentiranja, planiranja in razporejanja delovnega časa v domu 

(DČ). 

Pravilnik ureja delovni čas, razporejanje delovnega časa v okviru predpisane delovne obveznosti, odsotnosti z dela, 

način evidentiranja prisotnosti in odsotnosti z dela, obračunavanje delovnega časa ter druga področja, ki se nanašajo na 

razporeditev delovnega časa v DČ. 

 

2. SPLOŠNO 

Zaradi zagotavljanja nepretrgane oskrbe in zdravstvene nege v domu se izvaja dejavnost institucionalnega varstva 

nepretrgano 24 ur na dan, vse dni v letu, tudi ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih ter v nočnem času. Delo se 

organizira tako, da je upoštevana maksimalna racionalizacija organizacije dela. 

Pri določanju delovnega časa se mora upoštevati možnost koordinacije strokovnega dela med posameznimi dejavnostmi 

in službami znotraj DČ, izkoriščenost prostorov in aparatur ter delovnega časa. 

 

3. DOLŽINA DELOVNEGA ČASA 

Delovni čas v zavodih in pri delodajalcih s področja zdravstva in socialnega varstva traja 40 ur tedensko.  

Tedenski redni delovni čas traja praviloma 40 ur in je lahko neenakomerno razporejen. 

Praviloma je razporejen od ponedeljka do petka, začasno in občasno pa tudi do sobote in nedelje. Delavec se zavezuje 

delo opravljati po delovnem urniku, ki je usklajen s potrebami poslovanja. 

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

Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva oz. s tem pravilnikom. 

Zaradi narave ali organizacije dela ali delovnih potreb v posameznih obdobjih leta je delovni čas lahko neenakomerno 

razporejen. V primeru, da se delovni čas neenakomerno ali začasno prerazporedi, delovni čas ne sme trajati več kot 56 

ur na teden. V tem primeru se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju šestih mesecev. 

Delavec je glede na naravo svojega dela dolžan opraviti tudi delo preko polnega delovnega časa ali izven rednega 

delovnega časa, za kar pa ni upravičen do dodatkov, razen v izjemnih primerih po predhodni odobritvi direktorja DČ. 

Iz naslova dela preko polnega delovnega časa ali izven rednega delovnega časa lahko pride do nastanka viška ali manjka 

ur. Stanje ur redno in sistematično spremljajo vodje. Višek ur lahko delavec izrabi skladno s planom, ki ga določi vodja.  

Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omejitve, vendar skupaj največ 230 ur na leto. V 

primeru vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto, mora delodajalec pridobiti pisno soglasje 

delavca. 

 

4. FIKSNI IN PREMAKLJIVI DELOVNI ČAS 

DV posluje v fiksnem in premakljivem delovnem času. Fiksni delovni čas je delovni čas z v naprej določenim začetkom 

in zaključkom delovnega dne in velja za delavce zaposlene v: 

- zdravstveni negi in oskrbi, 

- kuhinji, 

- pralnici, 

- čiščenju, 

- vzdrževanju objekta, 

- recepciji, 

- upravi. 

Premakljiv delovni čas je delovni čas z določenim premakljivim začetkom in koncem delovnega časa za delavce, ki 

opravljajo delo, katerega narava omogoča izbiro prihoda in odhoda z dela in velja za delavce: 

- uprave, 

- fizioterapevt, 

- delovni terapevt, 
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- direktorico doma. 

Če se ugotovi, da delavci, ki delajo v premakljivem delovnem času, ne izpolnjujejo svojih obveznosti po pogodbi o 

zaposlitvi in drugih internih aktih zavoda, lahko direktorica posamezniku s sklepom, brez predhodnega disciplinskega 

postopka, določi fiksni delovni čas. 

 

5. IZMENSKO DELO 

Zaradi narave dela, organizacije dela in potreb uporabnikov storitev, delo v DČ poteka v eni, dveh ali treh izmenah. 

Začetek in konec delovne izmene je v službah zavoda različen in je določen z mesečnim oziroma letnim planom izrabe 

delovnega časa in s tem pravilnikom. Delo je organizirano dopoldan, popoldan in ponoči. 

Za izmensko delo, redno delo v popoldanskem  in nočnem času ter delo v manj ugodnem delovnem času, pripadajo 

delavcu dodatki po kolektivni pogodbi. 

Kot dopoldansko delo se šteje osem nepretrganih ur dela med 6. in 14. uro, popoldansko med 14. in 22. uro, nočno delo 

pa med 22. in 6. uro naslednjega dne. 

Delavcem, ki delajo pet dni po osem ur, samo v eni, dopoldanski izmeni in v premakljivem delovnem času, dodatek za 

popoldansko delo po 14. uri ne pripada. 

Za nedeljsko in praznično delo se šteje delo v nedeljo oz. na dan praznika od 00.00. do 24.00 ure. 

 

6. RAZPOREJANJE IN OBRAČUNAVANJE DELOVNEGA ČASA 

V DČ se določa obračunski delovni čas, ki traja 40 ur. Obračunski delovni čas služi kot osnova za evidentiranje in 

obračunavanje odsotnosti z dela zaradi letnega dopusta ali zaradi dokumentiranje bolniške odsotnosti. V polni delovni 

čas se, poleg časa, ko delavec opravlja delo,  šteje še: 

- odmor med delom, 

- čas, porabljen za izobraževanje, če je le to potekalo v okviru delovnega časa, 

- čas, porabljen za zdravstvene preglede, na katere je delavca napotil dom, 

- druge odsotnosti v skladu s predpisi in kolektivno pogodbo. 

 

7. OBJAVA RAZPOREDA DELA 

Pred začetkom koledarskega oz. poslovnega leta določi direktorica, na predlog vodij služb in v skladu z določili ZDR-

1, letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikat. 

Vodje službe morajo z upoštevanjem 155. člena ZDR-1 do 20. v mesecu pripraviti mesečni razpored delovnega časa za 

naslednji mesec, v katerem je za posameznega delavca navedeno trajanje in oblika dela. Razpored se izobesi na vidnem 

mestu. Pri pripravi razporeda je potrebno upoštevati vse zakonske omejitve glede zagotavljanja dnevnega počitka, 

tedenskega počitka, nočnega dela, nadurnega dela, starševskega varstva, varstva starejših delavcev in varstva invalidov. 

Po potrebi (npr. večje število nepredvidenih odsotnosti z dela) vodje služb pripravijo tedenski razpored dela. 

Delavec mora biti z razporedom seznanjen do 20. 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 evidentiranje ter kontrolo ur prisotnosti po urniku je odgovoren vodja službe. 

Delovni čas se med letom lahko po potrebi tudi spremeni, pod pogojem, da so upoštevane zgoraj navedene navedbe. O 

začasni spremembi delovnega časa odloči direktorica DČ. 

 

8. POSLOVNI ČAS 

Poslovni čas je čas poslovanja DV z drugimi organi in strankami zato mora vodja službe zagotoviti v tem času prisotnost 

vsaj enega delavca, ki zagotavlja poslovanje službe. 

Uprava, vodje služb in direktorica poslujejo od ponedeljka do petka med 6.30 in 14.30 uro. 

Ob sobotah, nedeljah in praznikih posluje služba Zdravstvene nege in oskrbe (ZNO) in kuhinje. V tem času vodja ZNO 

zagotovi prisotnost vsaj enega delavca, ki zagotavlja nujno poslovanje službe z uporabniki in drugimi strankami. 

 

9. VARSTVO NEKATERIH KATEGORIJ DELAVCEV 

Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva 

- delavcu, ki neguje otroka do tretjega leta starosti, se lahko naloži opravljanje nadurnega dela ali dela ponoči po 

njegovem predhodnem pisnem soglasju, 
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- delavka v času nosečnosti in še eno 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 sedem 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 izkazuje z zdravniškim spričevalom specialista ginekologa. 

 

Varstvo invalidov 

Delavcu invalidu se omogoča delo s krajšim delovnim časom ali na drugem delovnem mestu glede na preostalo delovno 

zmožnost. Če invalidu v domu ni mogoče zagotoviti dela, ki bi ga lahko v skladu s svojimi preostalimi zmožnostmi 

opravljal, DČ izvede z zakonom določen postopek za prenehanje delovnega razmerja. 

 

Varstvo starejših delavcev 

Delavci, starejši od 50 let, uživajo posebno varstvo. Starejšemu delavcu se brez delavčevega pisnega soglasja ne odreja 

nadurnega ali nočnega dela. 

 

10. EVIDENCA PRISOTNOSTI IN ODSOTNOSTI 

Delavci evidentirajo prihod in odhod z dela ter odsotnost med delovnim časom na registratorju delovnega časa, ki se 

nahaja na recepciji  in vhodu v stavbi C. 

Delavec lahko registrira svoj prihod na delo največ 30 minut pred pričetkom delovnega časa, določenega za prihod na 

delo, in odhod z dela največ 30 minut po zaključku časa, določenega za konec dela. Prisotnost na delu pred začetkom in 

koncem delovnega časa, določenega za delo, se ne všteva v delovno obveznost, razen v primeru, da gre za delo, odrejeno 

v skladu z določili tega pravilnika in z izrecno odredbo oz. dovoljenjem vodje službe oz. direktorja. 

Za odsotnost v primeru službene poti, izobraževanja ali opravljanja drugega dela v interesu delodajalca, delavec 

evidentira prihod in odhod z dela na registratorju, razen, ko gre, zaradi racionalizacije stroškov, na službeno pot od 

doma. V teh primerih je za vse službene odsotnosti potrebo voditi evidenco potnih nalogov. 

Vnose in evidence delovnega časa vodi vodja ZNO za zaposlene v ZNO, vodja objektne higiene za zaposlene na objektni 

higieni, vodja kuhinje za zaposlene v kuhinji, za vse ostale zaposlene evidenco vodi in vnaša služba tajništva oz. služba 

računovodstva v primeru nadomeščanja. 

Delavec ima pravico do vpogleda v stanje števila opravljenih ur in do mesečnega pisnega izpisa. 

 

11. RAČUNANJE UR PRISOTNOSTI NA DELU 

V delovno obveznost se šteje: 

- ure prisotnosti na delu, 

- letni dopust, 

- državni praznik in drugi, z zakonom določeni, dela prosti dnevi, 

- ure odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače. 

 

Odsotnost z dela 

Za ure odsotnosti, ki jih ni potrebno nadomestiti z delom, se ob predložitvi dokazila šteje za odsotnost zlasti zaradi: 

- iskanja nujne zdravstvene pomoči ali spremstva v takšnih primerih ter zdravniških in specialističnih pregledov, 

ki jih ni moč opraviti izven delovnega  časa, 

- darovanja krvi, 

- opravljanja funkcije v državnih organih in organih samoupravne lokalne skupnosti, 

- sodelovanja v nadzornih in drugih organih upravljanja za izvrševanje pravic ustanovitelja, 

- opravljanja dela sodnika porotnika, 

- sodelovanja v sodnem ali upravnem postopku kot priča, 

- izvajanja obrambnih dolžnosti in dolžnosti zaščite in reševanja, 

- opravljanja drugega dela v interesu doma (sodelovanje v komisijah, delovnih skupinah).. 
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Vse vrste odsotnosti morajo biti v naprej odobrene s strani vodje oz. direktorice. Ob vsakem prihodu oz. izhodu iz 

poslovnih prostorov med dnevno delovno obveznostjo iz kakršnegakoli razloga (zasebni, službeni, bolniški) si mora 

delavec s strani nadrejenega pridobiti dovoljenje. V kolikor nadrejeni ne odobri odsotnosti, se odsotnost šteje kot 

odsotnost iz zasebnih namenov. 

 

Službena pot 

Za odsotnost v primeru službene poti, izobraževanja ali opravljanja drugega dela v interesu delodajalca, se delavcu 

prizna toliko ur prisotnosti na delu, kolikor sta trajala pot in dejansko opravljanje dela, vendar ne več, kot znaša njegova 

delovna obveznost za tisti dan. Delavce se zaradi racionalnega organiziranja delovnega procesa napotuje na službeno 

pot na način, da je njihova odsotnost čim krajša. 

Za odsotnost v primeru spremljanja stanovalcev na izletih in drugih prireditvah ter za odsotnost na delovnih sestankih 

in javnih srečanjih, povezanih z dejavnostjo doma, se delavcu prizna toliko ur prisotnosti na delu, kolikor traja čas, 

dejansko porabljen za spremljanje stanovalcev oz. drugo odsotnost po tem odstavku. 

 

Dodatek za delo z osebami z demenco 

Delovna mesta, na katerih delavcu pripada dodatek za delo z osebami z demenco, so naslednja: 

- bolničar negovalec  

- gospodinja oskrbovalka  

- tehnik zdravstven nege  

 

Kriteriji za dodelitev dodatka za delo z osebami z demenco so naslednji: 

- povprečni mesečni obseg neposrednega dela z osebami z demenco mora presegati 23% (40 ur) efektivnega 

neposrednega dela s stanovalci na skupini za demenco, kar pomeni, da se od skupnega delovnega časa v dnevu 

odšteje vse kar ni neposredno delo s stanovalci (malica, priprava na delo, izobraževanje, sestanki, dopust, 

bolniška odsotnost, supervizija, idr). V primeru, da je delavka razporejena za celoten delovni čas na skupino za 

demenco, se od dnevne kvote ur odšteje ½ ure za malico;  

- delavcu, ki dela s stanovalci na skupini za demenco, se upravičenost do dodatka ugotavlja na podlagi mesečnih 

evidenc; 

- dejansko mesečno opravljeno obveznost posameznega delavca potrdi in dokumentira ZNO ali od nje 

pooblaščena oseba, ki podatke posreduje v računovodsko službo. 

 

Višina dodatka za delo z osebami z demenco se obračuna v višini 12 % urne postavke osnovne plače delavca. 

 

 

12. ODMORI IN POČITKI 

Med dnevnim delom ima delavec, ki dela polni delovni čas, pravico do odmora, ki traja 30 minut. 

Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s 65. ali 67. členom ZDR-1, vendar najmanj štiri ure na dan, ima pravico do 

odmora med dnevnim delovnim časom v sorazmerju s časom, prebitim na delu. 

Dolžina odmora se v primeru neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa določi sorazmerno 

dolžini dnevnega delovnega časa. 

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

Čas odmora med dnevnim delom se všteva v delovni čas. 

Delavec ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur. 

Delavec, ki mu je delovni čas neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen, ima v obdobju 24 ur pravico do 

počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 11 ur. 

Delavec ima v obdobju sedmih zaporednih dni, poleg pravice do dnevnega počitka, pravico do počitka v trajanju najmanj 

24 neprekinjenih ur. 

Če mora delavec zaradi objektivnih, tehničnih in organizacijskih razlogov delati na dan tedenskega počitka, se mu 

zagotovi tedenski počitek na kakšen drug dan v tednu. 

Minimalno trajanje tedenskega počitka se upošteva kot povprečje v obdobju 14 zaporednih dni. 

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

Delavec ima pravico do letnega dopusta, izračunanega na podlagi meril ZDR-1 in Kolektivne pogodbe za zdravstvo in 

socialno varstvo. 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 domu za zaposlenega 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 letnega dopusta izključno na svojo željo, delodajalec pa mu mora tako izbran dopust odobriti, če je delavec o tem 

obvestil delodajalca vsaj en dan pred izrabo 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 najdalj do 30. junija. V naslednje koledarsko 

leto zaposleni lahko prenese največ 8 dni letnega dopusta. 

O odobritvi izrabe letnega dopusta odločajo vodje posamezne službe, njim pa direktorica. 

Izredni plačan dopust za izredne odsotnosti (po kolektivni pogodbi oz. internih aktih) je mogoče koristiti le na podlagi 

dokazila. Dokazilo je potrebno predložiti evidenci o delu in izostankih. 

Direktorica lahko zaposlenim odobri izredni neplačan dopust na podlagi utemeljene vloge z dokazili ter ob pogoju, da 

zaradi tega ni ogrožen delovni proces. 

 

 

14. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE 

Delavce na delo razporejajo vodje posameznih služb z razporedom, ki ga mesečno dostavljajo direktorici. 

Direktorica spremlja in ocenjuje podatke o izkoriščenosti delovnega časa. Na osnovi pridobljenih podatkov in potreb 

delovnih procesov lahko, v skladu z zakonodajo, odredi spremembe internih razporedov ali delo preko polnega 

delovnega časa. 
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