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Datum:  

 

Na podlagi 143. člena Zakona o delovnih razmerjih (UR.l. RS 42/2002) izdajam naslednji: 

 

SKLEP 

o določitvi dela preko polnega delovnega časa (nadurnega dela) 

 

1. Delavki(cu),…………...…..    zaposlenemu na delovnem  mestu ……vzdrževalec 

se odreja nadurno delo v mesecu ……….……… v trajanju___________________ 

      ur/dnevno, v naslednjih___________________delovnih dneh. 

 

2. Delavec bo v zgoraj določenem mesecu in dneh opravil nadurno delo v skupnem 

mesečnem trajanju  ………… ur in to: 

 

      -     dopoldne ali popoldne (E010)  __________________ur 

      -     v nočnem času (E020)             ___________________ur 

      -     v nedeljo (E030)                     ____________________ur 

      -     na praznik (E031)                    ___________________ur 

      -     v nedeljo v nočnem času (E040)__________________ur 

      -     na praznik v nočnem času (E041) _________________ur 

 

zaradi nemotenega izvajanja naslednjih nalog: višek opravljenih ur 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(kratek opis nadurnega dela in vzrok za določitev nadurnega dela) 

 

3. Nadurno delo bo delavcu plačano po določilih Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih 

za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in v skladu s Kolektivno pogodbo za javni 

sektor. Skupno mesečno nadurno delo delavca ne sme presegati 20 ur na mesec. 

 
OBRAZLOŽITEV 

 

Zaradi potreb delovnega procesa, to je zagotavljanja nemotenega izvajanja v izreku tega sklepa navedenih 

nujnih del se določi trajanje nadurnega dela. Delavec je dolžan v tem času opraviti nadurno delo, za kar bo 

prejel plačilo v skladu z določili aktov, ki so navedeni v 3. točki sklepa.  Nadurno delo delavca ne sme 

trajati dlje kot 8 ur na teden in 2o ur na mesec. 

 

S tem je sklep obrazložen. 

 

Pravni pouk: 

Če delavec meni, da so s tem sklepom kršene njegove pravice iz delovnega razmerja, ima pravico pisno 

zahtevati, da delodajalec opusti ali spremeni izrek tega sklepa. Če delodajalec v roku 8 dni od dneva 

prejema pismene zahteve delavca ne ugodi zahtevi delavca, delavec pa vztraja, da ostaja kršitev njegovih 

pravic, lahko v nadaljnjih 3o dneh zahteva sodno varstvo pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani. 

Pisna zahteva delavca ne zadrži izvršitve tega sklepa. 

                               direktorica 

       Vročiti:  Delavec                                                               dr. Karmen Arko 

                     Računovodstvo- obračun plač                        

 


