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ZADEVA: Informacija o poteku priprav Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
evidencah na področju dela in socialne varnosti 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
je Vlada Republike Slovenije na……..redni seji dne………..pod točko…….  sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o poteku priprav Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

   
Stojan TRAMTE
GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Informacija o poteku priprav Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na 

področju dela in socialne varnosti

Sklep prejmejo:
- vsa ministrstva,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Mag. Ksenija Klampfer, ministrica
Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
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Spremembe in dopolnitve Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti naslavljajo
težave, ki so bile zaznane pri izvajanju Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
(Uradni list RS, št. 40/06) v praksi in v tem sledijo pobudi za spremembe, ki jo je podal Inšpektorat 
RS za delo z namenom učinkovitejšega nadzora nad določbami, ki urejajo delovni čas, odmore in 
počitke. Spremembe in dopolnitve zakona so tudi del dogovora, ki so ga 19. aprila 2019 na 318. seji 
Ekonomsko-socialnega sveta sprejeli socialni partnerji v okviru Ekonomsko-socialnega sveta in s 
tem namenom ustanovili pogajalsko delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev zakona.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

 /

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:
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II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
/

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
/

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Vladno gradivo nima finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
− financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradiva ni potrebno predhodno objaviti na spletni strani predlagatelja.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Tilen Božič
DRŽAVNI SEKRETAR

Priloge:
- predlog sklepa,
- kratka obrazložitev.
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-
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na ... redni seji dne ... pod točko ... sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o poteku priprav Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

  
                                                                                     
   

Stojan TRAMTE
GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Informacija o poteku priprav Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na 

področju dela in socialne varnosti

Sklep prejmejo:
- vsa ministrstva,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
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INFORMACIJA O POTEKU PRIPRAV ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI

Spremembe in dopolnitve Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti naslavljajo 
težave, ki so bile zaznane pri izvajanju Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
(Uradni list RS, št. 40/06; v nadaljnjem besedilu: ZEPDSV) v praksi in v tem sledijo pobudi za 
spremembe, ki jo je podal Inšpektorat RS za delo z namenom učinkovitejšega nadzora nad določbami, 
ki urejajo delovni čas, odmore in počitke. Spremembe in dopolnitve zakona so tudi del dogovora, ki so 
ga 19. aprila 2019 na 318. seji Ekonomsko-socialnega sveta sprejeli socialni partnerji v okviru 
Ekonomsko-socialnega sveta in s tem namenom ustanovili pogajalsko delovno skupino za pripravo 
sprememb in dopolnitev zakona.

Evidenca o izrabi delovnega časa je ena izmed evidenc na področju dela in socialne varnosti, ki jo 
predpisuje ZEPDSV in z vidika izvajanja inšpekcijskega nadzora predstavlja osnovo za ugotavljanje 
izvajanja določb o delovnem času, odmorih in počitkih. Spoštovanje določb o delovnem času ter 
zagotavljanje počitkov in odmorov je pomembno z vidika obnavljanja fizičnih moči delavca, njegove 
delovne učinkovitosti, dolgoročnega ohranjanja delovne sposobnosti ter zagotavljanja varnosti in 
zdravja pri delu.

ZEPDSV je bil sprejet in uveljavljen v letu 2006 in od takrat ni bil noveliran.

Inšpektorat RS za delo (v nadaljnjem besedilu: IRSD) že več let ugotavlja številne kršitve ZEPDSV, ki 
so pogosteje ugotovljene od kršitev v zvezi z delovnim časom ter zagotavljanjem počitkov, kar pa 
nikakor ne odraža dejanskega stanja na področju spoštovanja določb v teh segmentih. Zaradi 
neustreznega vodenja evidenc, predvsem pa nekoliko pomanjkljive normativne ureditve, IRSD 
nepravilnosti v zvezi z delovnim časom ter zagotavljanjem počitkov težko ugotovi. 

Inšpektorji za delo imajo pri izvajanju nadzora nad spoštovanjem določb zakonodaje v zvezi z 
delovnim časom težave, ker ZEPDSV določa le obveznost delodajalca, da vodi evidenco o številu ur 
opravljenega dela, ne pa tudi časa prihoda in odhoda na delo. Zaradi slednjega ni mogoče ugotoviti, v 
katerem delu dneva je delavec opravljal delo, ali je opravljal delo v manj ugodenem delovnem času ter 
ali je treba upoštevati prerazporeditev delovnega časa glede na referenčno obdobje. V določenih 
dejavnostih se opaža trend, da delodajalci od delavcev zahtevajo, da beležijo prihod na delo šele ob 
dejanskem začetku dela oziroma odhod z dela zabeležijo takoj, ko delavec zaključi z efektivnim 
delom. Čas priprav na delo (na primer preoblačenje) v teh primerih ni zabeležen kot delovni čas.   

Težave se pojavljajo tudi pri izvajanju nadzora glede kršitve šestega odstavka 65. člena Zakona o 
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 
15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS), ki določa prepoved nalaganja dela preko dogovorjenega 
delovnega časa delavcu, ki dela krajši delovni čas, če v pogodbi o zaposlitvi ni drugače dogovorjeno. 
Tovrstne kršitve je brez prijave izredno težko ugotoviti, še posebej, če so evidence delovnega časa pri 
delodajalcu prirejene oziroma jih delodajalec ne vodi tako, da bi omogočale odkritje kršitve.

Eden od ciljev, ki jih zasledujejo izhodišča za pripravo zakonskih sprememb, je jasnejša določitev 
razmerja, za katerega je treba voditi evidenco o izrabi delovnega časa. V praksi je glede na trenutno 
ureditev namreč prisotna dilema, za katere oblike pogodbenih razmerij je treba voditi evidenco. To 
vprašanje se je še dodatno izpostavilo glede na sprejeti različni stališči Upravnega sodišča RS (sodba 
št. I U 69/2017-11 z dne 14. 11. 2017, sodba št. II U 394/2016-12 z dne 11. 4. 2018) glede vprašanja 
definicije delavca v smislu ZEPDSV. 
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V skladu s predhodno navedenim in trenutnim dogajanjem na trgu dela bo Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti ob pripravi Normativnega delovnega programa Vlade 
Republike Slovenije za leto 2020 predlagalo vključitev Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o 
evidencah na področju dela in socialne varnosti in najkasneje do marca 2020 v obravnavo Vladi 
Republike Slovenije predložilo predlog zakona.
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