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        PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba v točki: OPIS SPREMEMBE 

   

 

V skladu s 148. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013), je delodajalec Dom upokojencev dr 

Franceta Berglja Jesenice (v nadaljevanju DUFBJ), sprejel 

 

 

 

OBVESTILO O LETNEM RAZPOREDU DELOVNEGA ČASA za leto 2021 

 

 

Delovni čas je v DUFBJ enakomerno in neenakomerno razporejen, za delovno obveznost kot izhaja iz 

pogodbe o zaposlitvi. 

 

Delovna mesta direktor, pomočnik direktorja, finančno, računovodska in splošna služba, socialna delavka, 

vodja ZNO, svetovalec v zdravstveni negi, medicinska sestra vodja tima, vodja tehnično vzdrževalne službe, 

vodja prehrane, vodja PND, koordinator PND, vzdrževalci, zaposleni v pralnici imajo delovni razporejen 

enakomerno od 6.30 do 14.30. Nočno delo se ne  opravlja. Dela prosti dneve so sobote, nedelje in državni 

prazniki. 

 

Socialna delavka, Finančno,  računovodska in splošna služba imajo v sredo podaljšan delovnik (do 16. ure) 

in v petek skrajšan delavnik  (do 12. ure).  

 

V okviru certifikata Družini prijazno podjetje imajo zaposleni (ki jim delovne obveznosti in organizacija 

dopušča fleksibilni delovni čas; jutranji prihod na delo in odhod iz dela v 2 urnem razmaku). 

 

Srednje medicinske sestre oziroma tehniki zdravstvene nege, bolničarji/negovalci imajo neenakomerno 

razporejeno delo, delajo v treh izmenah, 6 delovnih dni na teden, nedelje in državne praznike delajo 

celodnevno izmeno.  

Dopoldanska izmena je od 6.35 do 14.35. 

Popoldanska izmena je od 14.25 do 20.35 

Nočna izmena je od 20.25 do 6.30. 

Celodnevna izmena (v nedeljah in državnih praznikih) je 6.30 do 19.30; nočna izmena je od 19.30 do 6.30. 

 

Gospodinje, varuhinje, strežnice in čistilke imajo neenakomerno razporejeno delo, delajo v dveh izmenah, 6 

delovnih dni na teden, nedelje in državne praznike delajo celodnevno izmeno.  

Dopoldanska izmena je od 6.35 do 14.35. 

Popoldanska izmena je od 14.25 do 20.35. 

Celodnevna izmena (v nedeljah in državnih praznikih) je 6.30 do 19.30. 

 

Delo v kuhinji imajo neenakomerno razporejeno delo, delajo v dveh izmenah, 6 delovnih dni na teden, 

nedelje in državne praznike delajo celodnevno izmeno.  

 

Recepcija  ima neenakomerno razporejeno delo, delajo v dveh izmenah, 6 delovnih dni na teden, nedelje in 

državne praznike delajo celodnevno izmeno.  

Dopoldanska izmena je od 7.00 do 14.00. 

Popoldanska izmena je od 14.00 do 20.00. 
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Celodnevna izmena (v nedeljah in državnih praznikih) je 7.00 do 20.00. 

 

V dopoldanski izmeni je odmor (direktor, pomočnik direktorja, finančno, računovodska in splošna služba, 

socialna delavka, vodja tehnično vzdrževalne službe, vodja prehrane, vodja PND, koordinator PND, 

vzdrževalci, zaposleni v pralnici, kuhinja, recepcija) med 9.00 in 9.30; (služba ZNO) med 11.25 in 11.55. 

 

V popoldanski izmeni je odmor med 17.55 do 18.25.  

 

Socialne oskrbovalke v PND  imajo neenakomerno razporejeno delo, glede na povpraševanje po storitvah  

na terenu pri uporabnikih (delovni čas je razporejen po predhodnem dogovoru z oskrbovalkami med 6.00 in 

20.00), imajo 6 delovnih dni na teden, nedelje in državne praznike delajo celodnevno izmeno.  

 

Letni dopust izkoristi vsak delavec v trajanju kot izhaja iz obvestila o dolžini letnega dopusta, ki ga delavci 

prejemajo vsako leto do 31.marca. 

Letni dopust lahko delavci izkoristijo v več delih v dogovoru z vodjo s tem, da mora del trajati najmanj 2 

tedna.  

 

Vodje služb in/oziroma direktor ima diskrecijsko pravico sprejeti ali zavrniti odobritev letnega dopusta, 

zaradi potreb delovnega procesa.  

 

 

 

 

 

Jesenice, dne _______ 

 

 

 

 

Dr. Karmen Arko 

Direktorica   
 

Pripravil: Pregledal: Odobril: 

Mitja Slapar 

Pomočnik direktorja 

 

Marija Trček 

PVK 

 

dr. Karmen Arko 

Direktorica 

 

 


