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Besedilo

• Ali se v efektivni delovni čas šteje priprava na delo, kot je 
preoblačenje v garderobi (v delovna in/ali zaščitna oblačila)? Ali 
lahko delodajalec s splošnim aktom določi, da se ta del v efektivni 
delovni čas ne všteva? 
 Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) v 141. členu 
opredeljuje delovni čas kot efektivni delovni čas in čas odmora po 
154. členu tega zakona ter čas upravičenih odsotnosti z dela v 
skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom.

V drugem odstavku istega člena je opredeljen pojem efektivnega 
delovnega časa kot vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, 
da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne 
obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi.

ZDR v poglavju z naslovom »Obveznosti pogodbenih strank« 
navaja delovne obveznosti delavca, med katere sodi denimo 
upoštevanje delodajalčevih navodil (32. člen) in spoštovanje 
predpisov o varnosti in zdravju pri delu (33. člen). Če se je delavec 
dolžan preobleči v zaščitna oblačila v skladu s predpisi o varnosti 
in zdravju pri delu, potem je očitno, da preoblačenje v zaščitna 
oblačila pomeni izpolnjevanje njegovih delovnih obveznosti in 
torej vsekakor sodi v efektivni delovni čas. Enako velja, ko so za 
delo pri delodajalcu predpisana delovna oblačila (npr. za 
medicinsko osebje), saj delavec izpolnjuje svoje delovne 
obveznosti s preoblačenjem v zahtevana oblačila, zato ni mogoče 
reči, da čas, ki ga porabi za preoblačenje, ni del efektivnega 
delovnega časa. 

Če bi efektivni delovni čas tolmačili ozko – le kot čas, ko delavec 
delo v resnici opravlja, potem bi prišli do situacije, ko se v 
efektivni delovni čas ne bi štel čas, ko delavec prižiga računalnik, 
ali čas, ko se neki delovni stroj ogreva, ipd. Tako kot pri pripravi 
strojev je tudi preoblačenje delavca priprava na delo in je delavec 
tedaj delodajalcu na razpolago, zato se ta šteje v efektivni delovni 
čas; to velja tudi za zaključna dela (ugašanje strojev, preoblačenje 
v svoja oblačila), čakanje na delo (npr. na naslednjo stranko), 
pripravljenost na delo na delovnem mestu (dežurstvo) ipd.

Mogoče pa si je zamisliti situacijo, ko delodajalec predpiše 
določena pravila oblačenja za delavce, ki pa ne zahtevajo 
preoblačenja neposredno pred začetkom dejanskega dela. Gre za t.
 i. dress code, ki ga vpeljujejo nekateri delodajalci (pogosto v 
bančništvu), ki pa se nanaša na lastna oblačila delavcev (zahteve 
po določenih krojih, barvah ipd.). Ker se delavci oblačijo v svoja 

oblačila doma, se ta čas ne more šteti v efektivni delovni čas. Ni pa
 mogoče po analogiji zahtevati od delavcev, ki nosijo delovna 
oblačila (npr. medicinskega osebja), da bi se že doma oblekli v ta 
oblačila, in s tem izvzeti ta čas iz efektivnega delovnega časa, saj 
je primerno in potrebno ta čas priprave na delo šteti kot efektivni 
delovni čas.
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