
ZAKON O MINIMALNIH PRAVICAH DELAVCEV  -  ZMPD 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(vsebina in cilj zakona) 

(1) Ta zakon ureja minimalne pravice delavk in delavcev (v nadaljevanju: delavcev)  
na področju urejanja delovnega časa, dopustnih obremenitev delavcev, plačila za delo 
in kolektivnega zastopanja ter nekaterih posebnosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja, 
v skladu z: 

1. Direktivo 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 
o določenih vidikih organizacije delovnega časa – združena verzija (UL L št. 216 
z dne 20. 8. 1994, str. 9), 

 
2. Direktivo Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih 

enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L št. 303 z dne 2. 12. 2000, 
str. 16), 
 

3. Evropsko socialno listino (Uradni list RS, št. 24/1999 z dne 10. 4. 1999), 
 

4. Zakonom o delovnih razmerjih, (Uradni list RS, št. 21/13 z dne 13. 3. 2013). 
 

(2) Cilj zakona je: 
 
- zmanjševanje in preprečevanje brezposelnosti z: 

- dosledna in nedvoumna uvedba (implementacija) direktiv Evropske unije; 
- nagrajevanjem delodajalk in delodajalcev (v nadaljevanju: delodajalcev)  za 

spoštovanje predpisanega; 
- kaznovanjem delodajalcev zaradi kršenja predpisov; 

- zagotavljanje socialne varnosti delavcev; 
- določiti minimalne pravice delavcev z: 

- ureditvijo določenih vidikov organizacije delovnega časa; 
- uveljavljanjem načela pravne in socialne države v največji možni meri; 
- določitvijo enakega plačila za delo enake vrednosti; 
- zagotovitvijo enake obravnave enakih pri delu ter v zvezi z delom; 
- upoštevanjem pravice delavcev do svobode dela in dostojanstva pri delu; 

- zagotoviti učinkovite vzvode varovanja interesov delavcev; 
- zagotoviti varno in zdravo vključevanja delavcev v delovni proces; 
- zagotavljanje usklajenega poteka delovnega procesa. 
 

2. člen 

(urejanje minimalnih pravic delavcev) 

(1) Ta zakon ureja določene minimalne pravice vseh delavcev v Republiki Sloveniji, 
tudi minimalne pravice delavcev, zaposlenih v državnih organih, v lokalnih skupnostih 
in v zavodih, drugih organizacijah ter zasebnikih, ki opravljajo javno službo.  



(2) S posebnim zakonom se pravice delavcev lahko določajo ugodneje kot določa 
ta zakon. Poseben zakon ne more znižati minimalnih pravic delavcev, določenih s tem 
zakonom, lahko jih le uredi za delavca ugodneje. 

(3) Ta zakon ureja tudi minimalne pravice mobilnih delavcev in pomorščakov. 

3. člen 

(uporaba zakona) 

(1) S tem zakonom se urejajo minimalne pravice delavcev v delovnih razmerjih med 
delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, in pri njih zaposlenimi 
delavci. 

(2) Ta zakon se uporablja tudi za delovna razmerja med tujimi delodajalci in delavci, 
sklenjena na podlagi pogodbe o zaposlitvi na območju Republike Slovenije. 

(3) Za delavce, ki jih tuji delodajalec napoti na delo v Republiko Slovenijo na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi po tujem pravu, se uporablja ta zakon v skladu z določbami, ki 
urejajo položaj delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo. 

4. člen 

(pojmi in opredelitve) 

 (1) Pojmi in opredelitve uporabljene v tem zakonu se uporabljajo kot so določene v 
tem zakonu in v Zakonu o delovnih razmerjih, razen če jih ta zakon določa drugače. 

(2) Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:  

1. delo:  v s pogodbo o zaposlitvi in kolektivnimi pogodbami urejenem delovnem 
razmerju je delo sodelovanje delavca v organiziranem delovnem procesu delodajalca 
v skladu z opisom del in nalog njegovega delovnega mesta za katerega pogoji 
opravljanja in plačilo se ureja pogodbeno. Delo v delovnem razmerju je lahko: 

- dnevno: je delo, ki se opravlja med 06:00 uro in 22:00 uro; 
- nočno: je delo, ki se opravlja med 22:00 uro in 06:00 uro; 
- nedeljsko: je delo, ki se opravlja v nedeljo med 00:00 uro in 24:00 uro; 
- praznično: je delo, ki se opravlja na praznik ali dela prost dan po zakonu 

med 00:00 uro in 24:00 uro. 

2. delovni čas: čas, ko delavec opravlja delo v delovnem procesu pri delodajalcu 
in se meri v urah; 

3. normalni delovni čas: s pogodbo o zaposlitvi, kolektivno pogodbo ali splošnim 
aktom delodajalca določen dnevni delovni čas z določeno uro njegovega začetka in 
konca, v katerem delavec izpolnjuje svojo polno delovno obvezo. V normalni delovni 
čas sodi efektivni delovni čas in čas odmora ter čas upravičenih odsotnosti z dela v 
skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom; 

4. premakljiv delovni čas: ko se začetek in konec delovnega časa določi v razponu 
nekaj ur; 



5. polni delovni čas: čas v katerem je delavec na razpolago delodajalcu na 
delovnem mestu ali določenem kraju in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe 
o zaposlitvi v skladu z opisom del in nalog ali po navodilih delodajalca do izpolnitve 
mesečne delovne obveze; 

6. minimalna pravica: pravica delavca, njena višina in pogoji za njeno 
zagotavljanje, ki jih delavcem v delovnem razmerju mora v minimalnem obsegu 
določenim s tem in drugimi zakoni zagotavljati delodajalec; 

7. mesečna delovna obveza: je z zakonom ali kolektivno pogodbo in v pogodbi o 
zaposlitvi določeno tedensko število ur delovne obveze polnega delovnega časa, 
izračunano za tekoči mesec v odvisnosti od števila dni v mesecu; 

8. osnovna plača: s pogodbo o zaposlitvi določeno plačilo za opravljeno delo pri 
izpolnjevanju mesečne delovne obveze pod normalnimi delovnimi pogoji; 

9. normalni delovni pogoji: pogoji dela za opravljanje dela pod s pogodbo o 
zaposlitvi ali splošnim aktom delodajalca določenimi obremenitvami delavca zaradi 
zahtevnosti dela in v s pogodbo o zaposlitvi določenem in razporejenem dnevnem in  
tedenskem delovnem času;  

10. delo v posebnih pogojih dela: je delo v za delavca manj ugodnem času zaradi 
razporeditve delovnega časa izven s pogodbo o zaposlitvi  določenega in 
razporejenega dnevnega in tedenskega delovnega časa in delo v za delavca posebnih 
obremenitvah zaradi neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu izven določenih 
obremenitev v zahtevnosti dela po pogodbi o zaposlitvi ali s splošnim aktom 
delodajalca; 

11. posebni pogoji dela zaradi razporeditve delovnega časa: so pogoji pod katerimi 
se zaradi začasne prerazporeditve ali neenakomerne razporeditve delovnega časa 
opravlja delo v za delavca manj ugodnem času izven s pogodbo o zaposlitvi 
določenega  in razporejenega delovnega časa; 

12. posebni pogoji dela zaradi obremenitev: so pogoji pod katerimi se zaradi 
neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu opravlja delo v za delavca zahtevnejših 
pogojih od določenih z opisom del in nalog v splošnem aktu delodajalca za delovno 
mesto po pogodbi o zaposlitvi ali v sami pogodbi o zaposlitvi določenimi delovnimi 
pogoji in delo preko polnega delovnega časa; 

13. bruto urna postavka: je plačilo delodajalca za eno uro opravljenega dela v 
normalnih delovnih pogojih po pogodbi o zaposlitvi delavcu; 

14. izračunana bruto urna postavka: iz s pogodbo o zaposlitvi določene bruto plače 
izračunana bruto urna postavka v odvisnosti od s pogodbo o zaposlitvi določenega 
tedenskega polnega delovnega časa in bruto osnovne plače. Izračunana bruto urna 
postavka je enaka bruto urni postavki; 

15. minimalna bruto urna postavka: v evrih določeno najnižje dovoljeno plačilo 
delavcu za delo določeno z bruto urno postavko; 

16. nadurno delo: je delo, ki je odrejeno ob izpolnjenih zakonskih pogojih za njegovo 
odreditev in se opravlja preko s pogodbo o zaposlitvi določenega tedenskega polnega 
delovnega časa. Nadurno delo se plača kot delo v posebnih pogojih dela zaradi 
posebnih obremenitev preko polnega delovnega časa neodvisno od plačila dodatkov 
zaradi posebnih pogojev dela zaradi razporeditve delovnega časa. Ure nadurnega dela 
niso ure neenakomerno ali začasno prerazporejenega polnega delovnega časa in so 
lahko dnevne, nočne, nedeljsko in praznične; 

17. obdobje za spremljanje - referenčno obdobje: z zakonom ali kolektivnimi 
pogodbami določeno obdobje v katerem se lahko spremlja in ugotavlja obremenjenost 
delavcev v povprečju polnega delovnega časa, nadur in počitka.  



II. MINIMALNE PRAVICE DELAVCEV 

 
5. člen 

(zagotavljanje minimalnih pravic) 

Delodajalec je dolžan zagotavljati pravice delavcem po tem zakonu prednostno, 
pred vsemi drugimi obveznostmi povezanimi z njegovim poslovanjem ne glede na 
ogroženost poslovanja. 

6. člen 

(osnovna plača) 

Osnovna plača se v pogodbi o zaposlitvi določi z mesečno bruto osnovno plačo za 
174 ur dela v polnem delovnem času in pri zaposlitvi za krajši delovni čas s sorazmerno 
mesečno bruto osnovno plačo v odvisnosti od delovne obveze polnega delovnega 
časa po pogodbi o zaposlitvi ali z bruto urno postavko.  

7. člen 

(minimalna urna postavka) 

 (1) Bruto urna postavka se za leto v katerem se sprejme ta zakon določi v višini 5 
EUR in ne sme biti nižja. Višina minimalne bruto urne postavke začne veljati na dan 
začetka uporabe zakona in se v Republiki Sloveniji uporablja za vse delavce ne glede 
na določeno osnovno plačo v njihovih pogodbah o zaposlitvi in na določila kolektivnih 
pogodb.  

(2) Za vse delavce z določeno nižjo bruto urno postavko v pogodbi o zaposlitvi od s 
tem zakonom določene se prvi dan naslednjega meseca od meseca v katerem se 
uveljavi ta zakon bruto plača delavcu dvigne na s tem zakonom določeno minimalno 
višino.  

8. člen 

(usklajevanje minimalne urne postavke) 

(1) Višina najnižje bruto urne postavke se usklajuje z gibanjem povprečne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji. 

(2) Za uskladitev minimalne bruto urne postavke se uporabi uradni podatek 
Statističnega urada Republike Slovenije o povprečni plači prvega polletja preteklega 
leta v razmerju do povprečja plač polletja tekočega leta v katerem se določa minimalna 
bruto urna postavka za naslednje leto. V tako dobljenem razmerju se določi minimalna 
bruto urna postavka za naslednje leto. 

(3) Minister pristojen za delo do konca meseca novembra koledarskega leta določi 
po tem zakonu usklajeno vrednost bruto urne postavke za naslednje leto. 

  



9. člen 

(dodatki iz razporeditve delovnega časa) 

(1) Vsak delodajalec v Republiki Sloveniji mora imeti določen normalni delovni čas 
za vsakega delavca v pogodbi o zaposlitvi, kolektivni pogodbi ali splošnem aktu 
delodajalca. Normalni delovni čas se lahko določi tudi premakljiv.  

 (2) Ko delavec opravlja delo v posebnih pogojih dela zaradi razporeditve delovnega 
časa v za njega manj ugodnem času mu pripadajo dodatki iz razporeditve delovnega 
časa za dnevno delo, nočno delo, delo v nedeljo, nočno delo v nedeljo, delo na 
praznike in dela proste dneve po zakonu in nočno delo na praznike in dela proste 
dneve po zakonu, izmensko delo, delo v deljenem delovnem času, delo s prekinitvami, 
delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, delo po posebnem razporedu. 

(3) Delavcu dodatki zaradi razporeditve delovnega časa pripadajo za čas ko dela 
pod takšnimi posebnimi pogoji dela in se mu obračunajo in izplačajo neodvisno od 
plačila dodatkov zaradi obremenitev pri delu vključno s plačilom nadurnega dela. 

(4) Za opravljanje dela v posebnih pogojih dela zaradi razporeditve delovnega časa 
pripada delavcu plačilo dodatkov v odstotkih od bruto urne postavke v minimalni višini: 

- 30 %  za dnevno delo; 
- 60 % za nočno delo; 
- 50 % za delo v nedeljo; 
- 110 % za nočno delo v nedeljo; 
- 75 % za delo na praznik in prost dan po zakonu; 
- 135 % za nočno delo na praznik in dela proste dneve po zakonu; 

(5) Dodatka za delo v nedeljo in za delo na praznik in dela proste dneve po zakonu 
se med seboj izključujeta. Dodatka za nočno delo v nedeljo in za nočno delo na praznik 
in dela proste dneve po zakonu se med seboj izključujeta. Vsi ostali dodatki zaradi 
posebnih pogojev dela se obračunavanju in plačilu dopolnjujejo. 

(6) Dodatek za izmensko delo oziroma za redno delo v popoldanskem času od 
14:00 ure do 22:00 ure ali nočnem času od 22:00 ure do 06:00 ure v višini 4% pripada 
delavcem, ki delajo več kot tretjino svojega delovnega časa v mesecu v popoldanski 
ali v nočni izmeni (izmensko delo). Dodatek se obračunava za vse opravljene ure 
meseca v mesecu, ko delavcu pripada dodatek za izmensko delo. 

  
(7) Dodatek za izmensko delo oziroma za redno delo v popoldanskem času od 

14:00 ure do 22:00 ure ali nočnem času od 22:00 ure do 06:00 ure v višini 7% pripada 
delavcem, ki delajo več kot polovico svojega delovnega časa v mesecu v popoldanski 
in nočni izmeni (tri izmensko delo). Dodatek se obračunava za vse opravljene ure 
meseca v mesecu, ko delavcu pripada dodatek za izmensko delo. 

 
(8) Dodatek za delo v deljenem delovnem času pripada delavcem v višini 13% urne 

postavke osnovne plače delavca, če prekinitev delovnega časa traja 2 uri ali več. 
Dodatek se obračunava le za čas po prekinitvi dela.  

 



(9) Dodatek za delo s prekinitvami pripada delavcem v višini 20% urne postavke 
osnovne plače, če je delovni čas delavca razporejen tako, da ima v enem delovnem 
dnevu dve ali več prekinitev delovnega časa, ki trajajo najmanj 1 uro. Dodatek se 
obračuna za ves delovni čas na dan, ko delavec dela s prekinitvami. 

 
(10) Za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času se šteje delo, če je 

polni delovni čas delavca razporejen na manj kot štiri dni v tednu. Dodatek znaša 10% 
urne postavke osnovne plače delavca in mu pripada za ure, ki presegajo 8 ur dela 
dnevno. Za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času se šteje tudi delo, če 
je polni delovni čas delavca razporejen na več kot pet zaporednih dni v tednu, enako 
velja v primeru 6 dnevnega tedenskega delovnika. Dodatek znaša 10% urne postavke 
osnovne plače delavca in mu pripada za ure opravljene v šestem in sedmem delovnem 
dnevu v tednu.  
 

(11) Delavcu pripada dodatek za delo po posebnem razporedu, za kar se šteje 
delovni čas, ko se prisotnost delavca planira za dva dni v naprej in ta zahteva prisotnost 
delavca, ne glede na normalni delovni čas ter ga ni mogoče opredeliti z delovnim 
časom, definiranim iz ostalih členov tega zakona. Delavcu pripada dodatek v višini 
20% urne postavke osnovne plače za dejansko opravljene ure po posebnem 
razporedu. V primeru, ko javni uslužbenec prejema dodatek za delo v neenakomerno 
razporejenem delovnem času, mu ne pripadajo dodatki za izmensko delo, za delo v 
deljenem delovnem času in delo s prekinitvami. 

 
(12) Delavcu pripadajo vsi dodatki za delo v posebnih pogojih dela ob opravljanju 

dela v neenakomerno razporejenem ali začasno prerazporejenem delovnem času in 
se seštevajo.  

 
(13) Delodajalec mora delavcu obračunavati dodatke za vse ure opravljenega dela 

v posebnih pogojih dela zaradi razporeditve delovnega časa v plačilnem obdobju, ko 
mu ti pripadajo in jih izplačati pri prvi plači izplačani po preteku izplačilnega obdobja. 

 
(14) Dodatki za delo v posebnih pogojih dela zaradi razporeditve delovnega časa 

delavcu ne pripadajo za delo opravljeno v razponu ur premakljivega delovnega časa, 
razen, če je delavcu v tem času odrejena začasna prerazporeditev polnega delovnega 
časa ali je delavcu odrejeno opravljanje nadur. 

 
10. člen 

(dodatki iz obremenitev pri delu) 

 

(1) Dodatek za delo preko polnega delovnega časa je dodatek zaradi posebnih 
obremenitev, katerim je delavec podvržen z delom preko polnega delovnega časa in  
pripada delavcu v minimalni višini 30 % bruto urne postavke referenčnega obdobja.  

 
(2) 100 % bruto urne postavke z 30 % dodatkom za delo preko polnega delovnega 

časa v skupni višini 130 % bruto urne postavke je nadura. 
  



(3) Dodatek za delo preko polnega delovnega časa se izplača kot nadura pri plačilu 
za delo opravljeno preko polnega delovnega časa v referenčnem obdobju po njegovem 
izteku z 100 % bruto urne postavke ali samostojno pri plačilu dodatka za delo preko 
polnega delovnega časa za ure, za katere delodajalec in delavec skleneta pisni 
sporazum o koriščenju viškov ur polnega delovnega časa v naslednjem referenčnem 
obdobju. 

 
(4) Ostali dodatki iz obremenitev pri delu se lahko določijo s kolektivno pogodbo.  
 

11. člen 

(posebne določbe o obvezah v delovnem razmerju) 

 
(1) Čas, ko je delavec na delovnem mestu ali določenem kraju v Republiki Sloveniji 

po volji delodajalca in ne dela in mu ni omogočen odhod domov in prihod na delo kot 
običajno velja za lokacijo opravljanja njegovega dela, se šteje v polni delovni čas.  

 
(2) Čas, ko je delavec na določenem kraju izven Republike Slovenije po volji 

delodajalca in ne dela, zaradi oddaljenosti pa se dnevno ne more vračati domov, 
delavcu pripada dodatek za prisotnost v tujini v višine 10% urne postavke osnovne 
plače. Delavcu se čas prisotnosti v tujini ko ne dela ne šteje v delovni čas, razen v 
primeru, ko mora v tujini biti na točno določenem kraju in se ne more prosto gibati. 

 
 (3) Za čas, v katerem je delavec stalno pripravljen za odhod na delo in v tem času 

ni na delovnem mestu niti na lokaciji kjer lahko opravlja delo, delavcu pripada dodatek 
za čas stalne pripravljenosti v višini 20% urne postavke osnovne plače. Delavcu se 
čas stalne pripravljenosti ne šteje v delovni čas.  

 
(4) Čas dežurstva se šteje v delovni čas. Za čas dežurstva, ki presega polni delovni 

čas, pripada delavcu 100% urne postavke in določeni dodatki v prvem odstavku tega 
člena za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. 

 
12. člen 

(nadurno delo) 

(1) Delo preko polnega delovnega časa v posebnih pogojih dela zaradi obremenitev 
in ni predmet prerazporeditve ali začasne razporeditve delovnega časa in je njegovo 
opravljanje posebej odrejeno pred začetkom njegovega opravljanja ob izpolnjenih 
pogojih za odreditev nadurnega dela se pri plači obračunava kot nadurno delo 
neodvisno od obračuna ter izplačila drugih dodatkov za posebne pogoje dela zaradi 
razporeditve delovnega časa. 

(2) Plačilo nadurnega dela delavcu pripada in sestoji iz bruto urne postavke 
povečane za dodatke zaradi posebnih pogojev zaradi razporeditve delovnega časa za 
dnevno, nočno, nedeljsko delo in delo na praznik in prost dan po zakonu, kot določa 
3. odstavek tega člena.  

  



(3) Nadurno delo se obračunava v odstotkih od bruto urne postavke v minimalni 
višini: 

- 130 %  za dnevno nadurno delo; 
- 160 % za nočno nadurno delo; 
- 150 % za nedeljsko nadurno delo; 
- 210 % za nočno nedeljsko nadurno delo; 
- 175 % za nadurno delo na praznik in prost dan po zakonu; 
- 235 % za nočno nadurno delo na praznik in prost dan po zakonu. 

(4) Delavcu zraven naštetih dodatkov v tem členu vključenih v plačilo za nadurno 
delo pripadajo tudi drugi dodatki zaradi razporeditve delovnega časa po tem zakonu in 
kolektivnih pogodbah, ki se izplačujejo neodvisno od plačila nadur. 

(5) Kot nadure se izplačajo tudi ure preseženega polnega delovnega časa v 
referenčnem obdobju, če ne pride do sklenitve pisnega dogovora po 4. odstavku 13. 
člena tega zakona. V tem primeru predstavlja naduro 100% urne postavke in dodatek 
za delo preko polnega delovnega časa, določen v 10. členu zakona. 

13. člen 

(spremljanje polnega delovnega časa) 

(1) Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta delodajalec določi 
obdobje za spremljanje - referenčno obdobje polnega delovnega časa 6 mesecev v 
skladu z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, lahko krajše od 6 
mesecev vendar ne daljše od 12 mesecev in o tem pisno obvešča vse kot določa zakon 
za letni razpored delovnega časa. Delodajalec pri izdelavi letnega razporeda 
delovnega časa upošteva določeno referenčno obdobje. 

(2) Delavec mesečno delovno obvezo izpolni z opravljanjem dela ali z urami 
opravljenega dela v referenčnem obdobju za spremljanje izpolnjevanja polnega 
delovnega časa na podlagi neenakomerno razporejenega delovnega časa in z 
začasno prerazporejenim delovnim časom, vse po navodilih delodajalca. Ure polnega 
delovnega časa se načeloma izravnajo na s pogodbo o zaposlitvi določeno tedensko 
delovno obvezo polnega delovnega časa v povprečju gledano obdobje spremljanja. 

(3) Vse ure polnega delovnega časa se načeloma ob koncu referenčnega obdobja 
spremljanja polnega delovnega časa za izpolnitev mesečne delovne obveze s polnim 
delovnim časom izravnajo na nič ur, brez viškov ali manjkajočih ur.  

(4) Vsi ugotovljeni viški ur prvi dan naslednjega referenčnega obdobja postanejo ure 
dela preko polnega delovnega časa – nadure, ne glede na vrsto njihovega nastanka, 
razen ure pridobljene v okviru premakljivega delovnega časa.  

(5) V primeru, da delavcu z razporejanjem delovnega časa ni bilo omogočeno 
izpolniti delovne obveze polnega delovnega časa v celotnem referenčnem obdobju, se 
vse manjkajoče ure polnega delovnega časa v referenčnem obdobju s prvim dnem 
naslednjega referenčnega obdobja izravnajo na nič v škodo delodajalca. 



(6) Delavec lahko nadure izkoristi v obliki prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti 
v naslednjem referenčnem obdobju s prenosom viškov ur polnega delovnega časa. Ko 
se delavec odloči za prenos ur polnega delovnega časa v naslednje referenčno 
obdobje se o tem mora med delavcem in delodajalcem skleniti pisni sporazum in ure 
se prenesejo v razmerju ena proti ena, pri čemer delavcu za tako prenesene ure 
pripada plačilo dodatka za delo preko polnega delovnega časa.  

(7) Po drugem odstavku tega člena pridobljene nadure se delavcu izplačajo s plačo 
za mesec ko nastanejo, pri plači za prvi mesec naslednjega referenčnega obdobja. V 
primeru, da pride do sklenitve pisnega sporazuma po prejšnjem odstavku se dodatek 
za delo preko polnega delovnega časa za vse ure, ki se po pisnem sporazumu 
prenesejo v naslednje referenčno obdobje za koriščenje izplača ob plači za izplačilno 
obdobje ko nadure nastanejo – prvi dan naslednjega referenčnega obdobja, pri plači 
za prvo izplačilno obdobje naslednjega referenčnega obdobja. 

14. člen 

(dopustne obremenitve delavcev) 

(1) Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta delodajalec določi 
obdobje spremljanja – referenčno obdobje obremenitev delavcev 4 mesece ali 
določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, lahko krajše vendar ne daljše od 
štirih mesecev in o tem pisno obvešča vse kot določa zakon za letni razpored 
delovnega časa. Delodajalec pri izdelavi letnega razporeda delovnega časa upošteva 
določeno referenčno obdobje. 

 (2) Obdobje spremljanja - referenčno obdobje obremenitev delavcev je 4 mesece. 
Delavec v referenčnem obdobju spremljanja obremenitev v povprečju ne sme delati 
več kot 48 ur tedensko. 

(3) V tedensko omejitev 48 ur po prejšnjem odstavku se štejejo vse ure opravljenega 
delovnega časa v referenčnem obdobju, ure polnega delovnega časa in opravljene 
nadure. 

(4) V nadure po prejšnjem odstavku se štejejo vse opravljene ter izplačane nadure 
v mesecih referenčnega obdobja in vse nadure, ki to postanejo s prenosom viškov ur 
polnega delovnega časa v naslednje referenčno obdobje po prejšnjem členu ne glede 
na to ali se te izplačajo ali se prenesene v naslednjem referenčnem obdobju koristijo 
v obliki prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti. 

(5) Če delavcu in sindikatu ni omogočeno spremljanje povprečne obremenjenosti 
opravljenih ur dela v neenakomerno razporejenem in začasno prerazporejenem 
delovnem času in nadur za celotno referenčno obdobje spremljanja obremenjenosti, 
ni dovoljeno odrejati dela v neenakomerno razporejenem in začasno prerazporejenem 
delovnem času in dela preko polnega delovnega časa - nadur.  

(6) Če delavec ali sindikat ugotovita, da bo ob izteku referenčnega obdobja prišlo 
do preseženega dopustnega opravljanja 48 ur dela po drugem odstavku tega člena, 
ker je dopustna obremenitev delavca v referenčnem obdobju spremljanja obremenitev 
že dosežena, morata o tem takoj obvestiti delodajalca.   



(7) V primeru odreditve dela, ki bi predstavljalo kršitev določb drugega odstavka 
tega člena v povezavi s prejšnjim odstavkom, mora delavec odrejeno delo odkloniti 
takoj ob odreditvi oziroma takoj, ko je to možno. Delavec in sindikat morata preprečiti 
izvedbo dela, ki bi predstavljalo kršitev določb prvega odstavka tega člena. O poskusu 
kršitev prvega odstavka tega člena sta delavec ali sindikat dolžna obvestiti pristojen 
inšpektorat za delo. 

(8) Delodajalec ne sme uvesti nobenih ukrepov zoper delavca in sindikat zaradi 
zavrnitve opravljanja dela na podlagi določb tega odstavka in prijave inšpektoratu po 
tem odstavku. 

15. člen 

(kolektivno zastopanje) 

(1) Delavci imajo pravico do svojega predstavnika, ki zastopa njihove interese 
kolektivno pri delodajalcu. Ko je pri delodajalcu organiziran sindikat z člani zaposlenimi 
pri delodajalcu, kolektivne interese delavcev organiziranih v sindikatu zastopa sindikat. 

(2) Ko je pri delodajalcu organiziran sindikat, ki ima na osnovi članov zaposlenih pri 
delodajalcu priznan status za sklepanje kolektivnih pogodb splošne veljave in do 
sodelovanja v organih, ki odločajo o vprašanjih ekonomske in socialne varnosti 
delavcev ter da predlaga kandidate delavcev, ki sodelujejo pri upravljanju, v skladu s 
posebnimi predpisi, se šteje, da zastopa takšen sindikat interese vseh zaposlenih pri 
delodajalcu. 

16. člen 

(pogoji za delo sindikata) 

(1) Osnovna pravica delavcev, članov sindikata zaposlenih pri delodajalcu je, da 
delodajalec sindikatu za njegovo delovanje zagotavlja pogoje za delovanje v 
minimalnem obsegu. 

(2) Vsakemu sindikatu s člani zaposlenimi pri delodajalcu mora ta zagotavljati 
najmanj: 

- plačane ure za delo za sindikat, v višini kot po pogodbi o zaposlitvi delavcev, ki 
koristijo ure za delo za sindikat v skupnem obsegu ene ure na leto za vsakega 
pri delodajalcu zaposlenega člana, vendar ne manj kot 50 ur in v enakem 
obsegu za sodelovanje sindikalnih funkcionarjev in zaupnikov v organih 
združenj sindikalnih organizacij. Ne glede na število sindikalnih funkcionarjev in 
zaupnikov skupno število plačanih ur po tem odstavku ne sme presegati 
dvakratnika števila pri delodajalcu zaposlenih članov sindikata; 

- o okvirnem režimu izrabe določenega števila ur za delo sindikalnega zaupnika 
se dogovorita zakonita zastopnika sindikata in delodajalca. Pri tem upoštevata 
potrebe in interese članov sindikata in delovnega procesa; 

- sindikalnim funkcionarjem in zaupnikom se zmanjša delovne obveznosti 
oziroma normativ ali pa se jim povečan obseg dela posebej plača kot delo v 
okviru polnega delovnega časa; 

- prost dostop zunanjih sindikalnih predstavnikov v prostore pri delodajalcu na 
podlagi vnaprejšnjega obvestila; 



- svobodo sindikalnega obveščanja in razpečevanja sindikalnega tiska; 
- strokovno pomoč in druge pogoje (prostori, tehnično in administrativno delo 

ipd.) za delo sindikata, njihovih organov in sindikalnih funkcionarjev in 
zaupnikov; 

- tehnična izvedba obračuna in plačevanja članarine sindikatu za člane sindikata. 

(3) Sindikatu, s priznanim statusom za zastopanje interesov vseh zaposlenih po 
drugem odstavku prejšnjega člena delodajalec zagotavlja zraven določenega v 
prejšnjem odstavku še za vsakega zaposlenega pri delodajalcu eno plačano uro letno 
za delo za sindikat,  v višini kot po pogodbi o zaposlitvi delavcev, ki koristijo ure za delo 
za sindikat.  

(4) Zakonita zastopnika delodajalca in sindikata skleneta pogodbo o zagotavljanju 
pogojev za sindikalno delo. Do sklenitve pogodbe se določbe tega člena uporabljajo 
neposredno po predhodni seznanitvi delodajalca. 

 

III. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

 

17. člen 

(splošno) 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, podzakonskih aktov, 
kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, ki urejajo minimalne pravice 
delavcev, izvaja inšpektorat za delo v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijsko 
nadzorstvo. Inšpektorati, ki delujejo na drugih področjih ne morejo izjajati inšpekcijskih 
nadzorov v zvezi s tem zakonom.  

18. člen 

(posredovanje v sporu med delavcem in delodajalcem) 

(1) Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca ali v 
njegovem imenu sindikata ne izpolni svoje obveznosti iz tega zakona oziroma ne 
odpravi kršitve, lahko delavec oziroma delodajalec predlaga posredovanje inšpektorja 
za delo v sporu. 

(2) Če je posredovanje predlagal le delavec ali v njegovem imenu sindikat ali le 
delodajalec, inšpektor za delo najprej pridobi soglasje druge stranke za reševanje 
spora s posredovanjem. 

(3) Inšpektor za delo lahko posreduje v sporu med delavcem ali v njegovem imenu 
sindikatom in delodajalcem z namenom, da delavec ali v njegovem imenu sindikat in 
delodajalec sporazumno rešita spor. 

(4) Inšpektor za delo lahko posreduje v sporu med delavcem ali sindikatom in 
delodajalcem vse do izvršljive arbitražne odločitve o spornem vprašanju oziroma do 
odločitve sodišča prve stopnje o spornem vprašanju. 



(5) Sporazum o razrešitvi spornega vprašanja med delavcem ali sindikatom in 
delodajalcem ne sme nasprotovati morali ali prisilnim predpisom. 

(6) Sporazum o razrešitvi spora med delavcem ali sindikatom in delodajalcem, 
sklenjen v skladu z zakonom, je izvršilni naslov, ki se izvrši po pravilih, ki veljajo za 
sodno izvršbo. 

 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 

 

19. člen 

(delodajalec – težji prekršek) 

 

Z globo od 5.000 do 30.000 evrov se kaznuje za težji prekršek delodajalec – pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če: 

 
1.  krši določbe 5. člena tega zakona; 
2.  krši določbe 2. odstavka 7. člena tega zakona; 
3.  krši določbe 3. odstavka 9. člena tega zakona; 
4.  krši določbe 13. odstavka 9. člena tega zakona; 
5.  krši določbe 1. odstavka 13. člena tega zakona; 
6.  krši določbe 1. odstavka 14. člena tega zakona; 
7.  krši določbe 2. odstavka 14. člena tega zakona; 
8.  krši določbe 2. odstavka 16. člena tega zakona;  
9.  krši določbe 25. člena tega zakona; 
10.  krši določbe 27. člena tega zakona. 

 
20. člen 

(delodajalec - prekršek) 

 

Z globo od 2.500 do 15.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec – pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če: 

 
1.  krši določbe 1. odstavka 9. člena tega zakona; 
2.  krši določbe 12. odstavka 9. člena tega zakona; 
3.  krši določbe 1. odstavka 11. člena tega zakona; 
4.  krši določbe 2. odstavka 11. člena tega zakona; 
5.  krši določbe 3. odstavka 11. člena tega zakona; 
6.  krši določbe 4. odstavka 11. člena tega zakona; 
7.  krši določbe 12. člena tega zakona; 
8.  krši določbe 5. odstavka 13. člena tega zakona; 
9.  krši določbe 6. odstavka 13. člena tega zakona; 
10.  krši določbe 7. odstavka 13. člena tega zakona; 
11.  krši določbe 3. odstavka 14. člena tega zakona; 
12.  krši določbe 7. odstavka 14. člena tega zakona; 



13.  krši določbe 8. odstavka 14. člena tega zakona; 
14.  krši določbe 4. odstavka 16. člena tega zakona; 
15.  krši določbe 26. člena tega zakona. 
 

21. člen 

(odgovorna oseba delodajalca – težji prekršek) 

 

Z globo od 2.500 do 15.000 evrov se kaznuje za težji prekršek odgovorna oseba 
delodajalca – pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če: 

 
1.  krši določbe 5. člena tega zakona; 
2.  krši določbe 2. odstavka 7. člena tega zakona; 
3.  krši določbe 3. odstavka 9. člena tega zakona; 
4.  krši določbe 13. odstavka 9. člena tega zakona; 
5.  krši določbe 1. odstavka 13. člena tega zakona; 
6.  krši določbe 1. odstavka 14. člena tega zakona; 
7.  krši določbe 2. odstavka 14. člena tega zakona; 
8.  krši določbe 2. odstavka 16. člena tega zakona;  
9.  krši določbe 25. člena tega zakona; 
10.  krši določbe 27. člena tega zakona. 

 
22. člen 

(odgovorna oseba delodajalca – prekršek) 

 

Z globo od 1.750 do 7.500 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba delo-
dajalca – pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, če: 

 
1.  krši določbe 1. odstavka 9. člena tega zakona; 
2.  krši določbe 12. odstavka 9. člena tega zakona; 
3.  krši določbe 1. odstavka 11. člena tega zakona; 
4.  krši določbe 2. odstavka 11. člena tega zakona; 
5.  krši določbe 3. odstavka 11. člena tega zakona; 
6.  krši določbe 4. odstavka 11. člena tega zakona; 
7.  krši določbe 12. člena tega zakona; 
8.  krši določbe 5. odstavka 13. člena tega zakona; 
9.  krši določbe 6. odstavka 13. člena tega zakona; 
10.  krši določbe 7. odstavka 13. člena tega zakona; 
11.  krši določbe 3. odstavka 14. člena tega zakona; 
12.  krši določbe 7. odstavka 14. člena tega zakona; 
13.  krši določbe 8. odstavka 14. člena tega zakona; 
14.  krši določbe 4. odstavka 16. člena tega zakona; 
15.  krši določbe 26. člena tega zakona. 

  



23. člen 

(odgovorna oseba – težji prekrški) 

 

Z globo od 500 do 5.000 evrov se kaznuje za težji prekršek odgovorna oseba delo-
dajalca – pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, če: 

 
1.  krši določbe 5. člena tega zakona; 
2.  krši določbe 2. odstavka 7. člena tega zakona; 
3.  krši določbe 3. odstavka 9. člena tega zakona; 
4.  krši določbe 13. odstavka 9. člena tega zakona; 
5.  krši določbe 1. odstavka 13. člena tega zakona; 
6.  krši določbe 1. odstavka 14. člena tega zakona; 
7.  krši določbe 2. odstavka 14. člena tega zakona; 
8.  krši določbe 2. odstavka 16. člena tega zakona;  
9.  krši določbe 25. člena tega zakona; 
10.  krši določbe 27. člena tega zakona. 
 

24. člen 

(odgovorna oseba - prekršek) 

 

Z globo od 875 do 3.750 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba, ki ravna 
drugače kot določa 4. odstavek 5. člena tega zakona.  

 
1.  krši določbe 1. odstavka 9. člena tega zakona; 
2.  krši določbe 12. odstavka 9. člena tega zakona; 
3.  krši določbe 1. odstavka 11. člena tega zakona; 
4.  krši določbe 2. odstavka 11. člena tega zakona; 
5.  krši določbe 3. odstavka 11. člena tega zakona; 
6.  krši določbe 4. odstavka 11. člena tega zakona; 
7.  krši določbe 12. člena tega zakona; 
8.  krši določbe 5. odstavka 13. člena tega zakona; 
9.  krši določbe 6. odstavka 13. člena tega zakona; 
10.  krši določbe 7. odstavka 13. člena tega zakona; 
11.  krši določbe 3. odstavka 14. člena tega zakona; 
12.  krši določbe 7. odstavka 14. člena tega zakona; 
13.  krši določbe 8. odstavka 14. člena tega zakona; 
14.  krši določbe 4. odstavka 16. člena tega zakona; 
15.  krši določbe 26. člena tega zakona. 

 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

25. člen 

(uskladitev plač) 

Prve tri mesece od uveljavitve zakona delodajalec zaradi tehnične izvedbe 
obračunavanja plač z izplačilom razlike plač od obračunanih plač pred uveljavitvijo plač 



po tem zakonu in do plače po obračunu na podlagi tega zakona za prve tri mesece po 
dvigu osnovnih plač po 7. členu lahko zamuja. Plača v četrtem mesecu po uveljavitvi 
zakona mora biti izplačana v skladu s tem zakonom. Po tem členu dopustna razlika za 
prve tri mesece po uveljavitvi zakona mora biti v celoti izplačana najkasneje s plačo v 
četrtem mesec po uveljavitvi plač po tem zakonu. 

26. člen 

(obvezna določitev normalnega delovnega časa) 

V treh mesecih po uveljavitvi zakona morajo vsi delodajalci v Republiki Sloveniji v 
pogodbah o zaposlitvi, kolektivnih pogodbah ali s splošnim aktom delodajalca imeti 
določen normalni delovni čas v skladu s 1. odstavkom 9. člena. S svojim normalnim 
delovnim časom mora biti seznanjen vsak delavec v delovnem razmerju. 

27. člen 

(prehodno obdobje) 

Za uveljavitev 1. odstavka 13. člena in 1. odstavka 14. člena velja prehodno obdobje 
4 mesecev od uveljavitve zakona. Po izteku prehodnega obdobja morata biti oba 
odstavka uveljavljena v celoti, obveščanje po uveljavitvi je potrebno izvesti v 
prehodnem obdobju in ne kot določata odstavka za katera velja prehodno obdobje. 

28. člen 

(prenehanje veljavnosti in uporabe) 

(1) Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, prenehajo veljati:  

1. določbe 97. člena, 1. odstavka 97.a člena,  1., 2. in 4. odstavka 97.č člena, 97.e 
člena, 3. odstavek 97.f člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 97/02, 103/04); 

2. določbe 3. in 4. odstavka 71. člena Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni 
list RS, št. 15/13); 

3. določbe 3. odstavka 52.b člena in 2. odstavka 52.c člena Zakon o zdravstveni 
dejavnosti - UPB-2 (Uradni list RS, št. 23/05). 

 (2) Ne glede na določbe področnih zakonov, ki bodo v veljavi ob uveljavitvi tega 
zakona in urejajo položaj delavcev, se glede plačila, dopustnih obremenitev delavcev 
z opravljanjem dela in spremljanja obremenjenosti delavcev, kolektivnega zastopanja 
in zagotavljanja pogojev za delovanje sindikatov uporabljajo določbe tega zakona.  

29. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa se začne prvi dan naslednjega meseca po uveljavitvi. 

 


