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Uvod 

Osrednja tema pričujočega besedila je namenjena preučevanju vpliva krajšega delovnega časa na 

učinkovitost, produktivnost ter zdravje zaposlenih. Za izhodišče v uvod same tematike bom predstavila 

različna dojemanja delovnega časa ter zakonsko podlago na področju Slovenije. Nekaj besed bom 

namenila sosledju dogodkov, ki so v zgodovini prispevali k oblikovanju delavnega časa, kakršnega 

poznamo danes. Nato bom predstavila različne oblike skrajševanja delovnega časa ter povzela nekaj 

rezultatov raziskav na tem področju. Ni vse zlato, kar se sveti, zato je nekaj vrstic namenjenih tudi kritiki 

skrajševanja delovnega časa. Seminar bom zaključila z odgovori na vprašanje, kakšna je vloga psihologa 

pri obravnavani tematiki. Kot glavno vprašanje, na katerega bom poskusila odgovoriti in predstavlja 

rdečo nit celotnega besedila pa je: »Ali je krajši delovni čas koristen tako za zaposlene, kot tudi za 

delodajalce?«. 

Na slovenskem definicijo delovnega časa ureja Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR), in 

sicer (ZDR, 141. člen; ZDR, 142. člen): 

v 141. členu ZDR delovni čas definira:  

Delovni čas je efektivni delovni čas in čas odmora ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z 

zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom.  

ter v 142. členu ZDR določa: 

Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo se lahko 

določi kot polni delovni čas delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne manj kot 36 ur na teden. 

Nadurno delo lahko traja največ 8 ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 180 ur na leto. Delovni 

dan lahko traja največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev se lahko upošteva kot 

povprečna omejitev v obdobju, določenem z zakonom ali kolektivno pogodbo, ki ne sme biti daljše od 

šestih mesecev. Vendar pa lahko traja nadurno delo s soglasjem delavca tudi preko zgoraj navedene 

letne časovne omejitve, vendar skupaj največ 230 ur na leto.  



 
 

Prav tako pa je potrebno poudariti različna dojemanja delovnega časa oz. njegove komponente (Mata-

Greenwood, 1992): Normalni delovni čas je čas, v katerem je delavec na razpolago za delo. Določajo 

ga zakoni, kolektivne in individualne pogodbe ali implicitna praksa podjetij; Običajni delovni čas je čas, 

v katerem je delavec na razpolago za delo v tipičnem delovnem tednu. Izračuna se kot tedensko 

povprečje delovnih ur v daljšem obdobju. Vključuje normalni delovni čas, nadure in krajše počitke med 

delom. Zajema produktivni in neproduktivni čas na delovnem mestu; Dejanski delovni čas je čas, v 

katerem je bil delavec na razpolago za delo v konkretnem tednu; Nadure so delovne ure, ki presegajo 

normalni delovni čas; Produktivni delovni čas je čas uporabljen za neposredno opravljanje 

produktivnih delovnih nalog; Neproduktivni čas na delovnem mestu je čas čakanja na stranke, na 

material, čas zastojev zaradi izpada električne energije, priprava in čiščenje delovnih orodij in podobno; 

Odsotnost z dela je čas, v katerem se je od delavca pričakovalo, da bo na razpolago za delo, pa ni bil; 

Normalni prosti čas je čas, v katerem se od delavca ne pričakuje, da bo na razpolago za delo. Izračuna 

se kot razlika med celotnim časom in normalnim delovnim časom; Dejanski prosti čas je čas, v katerem 

delavec dejansko ni delal. 

Glede na tematiko seminarja je na tem mestu potrebno omeniti še dva dokaj nova termina, in sicer 

»face-time« ter »prazno delo«.  

Paulsen (2014) prazno delo definira kot poimenovanje vseh tistih aktivnosti, ki jih zaposleni opravljajo 

na delovnem mestu, a niso povezane s službo. Avtor navaja, da zaposleni na delovnem mestu v 

povprečju porabijo dve uri na dan za dejavnosti, ki niso povezane z službenimi obveznostmi in 

nalogami. 

»Face-time« je pojem, ki se nanaša na posameznikovo fizično prisotnost na delovnem mestu, pri čemer 

službenih dolžnosti dejansko ne opravljajo. Na tak način zaposleni želijo dokazati, da čas ni ovira za 

izražanje njihove organizacijske pripadnosti. »Face time« se najpogosteje kaže tako, da zaposleni 

neradi odhajajo z delovnega mesta pred nadrejenimi. Tako ostajajo v službi, čeprav nimajo več 

delovnih obveznosti (Vladimirov, 2008, citirano v: Vidovič, 2010). 

  



 
 

Delovni čas skozi zgodovino 

Skozi zgodovino dela, kot ga poznamo danes delovni čas dolgo ni bil zakonsko urejen (Rade, 2011). 

Pred obdobjem industrijske revolucije sta bila delo in njegov obseg manj intenzivna. S prihodom 

industrijskega kapitalizma v 18. stoletju, se je skupaj z uporabo dragih delovnih strojev, ter z 

ustanavljanjem velikih tovarn pojavil tudi nov koncept dela, kakor tudi podaljšan delovni čas (Lee, 

Mcann, Messenger, 2007). Ker je v zgodnjem obdobju industrializacije prevladujoč koncept delovnega 

časa temeljil na prepričanju, da so ure, preživete izven dela, izgubljen čas, ni bilo nič nenavadnega, če 

je delavec delal 80ur tedensko, sedem dni v tednu. V Evropi so podaljšanje delovnika dosegli z uvedbo 

12-urnega delovnika ter z zmanjšanjem števila dni letnega dopusta. Kot odziv na dolg delovnik, ki je 

doletel tudi ženske in otroke ter z negativnimi posledicami, ki jih je le-ta prenašal na zdravje in 

produktivnost zaposlenih, so se začela pojavljati delavska gibanja, katerih glavni cilj je bil skrajšanje 

delovnega časa (Lee idr., 2007).  

Na slovenskem je prva omejitev delovnega časa prišla leta 1885 z Novelo Obrtnega reda, ki je določila 

11-urni delovnik. Med drugim je Novela Obrtnega reda prepovedala delo ob nedeljah in praznikih, za 

mladostnike in otroke pa tudi nočno delo (Kovačič, 2009). 8-urni delovnik je bil na našem ozemlju 

uveden z novelo celotne Narodne vlade SHS v Ljubljani, konec leta 1918 in začel veljati 15. 1.1919. 

V Evropi je z začetkom prve svetovne vojne vse bolj veljala 10-urna omejitev delovnega dne, s koncem 

vojne pa so se zahteve po krajšem delovnem času vse bolj razširjale (Lee idr., 2007). 48-urni delovni 

teden je postal ključna zahteva delovnega razreda povsod po svetu, saj je potreba po varovanju zdravja 

in dobrobiti delavcev z dokazi o škodljivosti dolgih delovnikov, postajala vse bolj prepoznavna. 

Z ustanovitvijo Mednarodne organizacije dela (MOD) so delavske zahteve dobile močno podporo pri 

doseganju svojih ciljev, saj je le-ta največ pozornosti namenila ravno odnosu med delovnim časom, 

zdravjem, varnostjo in ustvarjanjem delovnih mest. Eden izmed njenih ciljev je bil zagotoviti takšen 

delovni čas, ki zaposlenim omogoča dovolj prostega časa, da ga posvetijo še drugim elementom svojih 

življenj (MOD, 1958; citirano v Lee idr., 2007). Tako je Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 1, 

ki je stopila v veljavo 13.6.1921 prvi mednarodni zavezujoč dokument na to tematiko, ki govori o 

mednarodnem standardu 8-urnega delovnika in 48-urnega delovnega tedna. S Konvencijo št. 47 je 

Mednarodna organizacija dela določila 40-urni tedenski delovnik (Kovačič, 2009). 

Do konca 60ih let 20. stoletja je skrajševanje delovnega časa potekalo precej neposredno, nato pa so 

delovni čas začeli skrajševati s podaljševanjem letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela. Od 80ih let 

naprej pa so se razvijale zlasti zahteve po uveljavljanju večje prožnosti v urejanju delovnega časa 

(Kresal, 2008; citirano v Kovačič, 2009). 

Skrajševanje delovnega časa je torej proces, ki poteka od začetka sindikalnih gibanj in bojev za delavske 

pravice. Večina držav ima zakonodajno podlago za spodnje in zgornje meje delovnega časa. Dolžina 

delavnega časa držav po svetu se v povprečju giblje okoli štirideset delovnih ur na teden, pri čemer 

dolžina tedenskega delovnika med posameznimi državami variira med 35-urnim tedenskim 

delovnikom v Franciji in 52-urnim delovnikom v Keniji (Craucher idr., 2013; citirano v Črtalič, 2016).  



 
 

Dejavniki krajšanja delovnega časa 

Ekonomisti skrajševanje delovnega časa razlagajo s teorijo padajoče mejne koristnosti dohodka. Po tej 

teoriji naj bi se ljudje raje odpovedali delu dodatnega zaslužka za več prostega časa. Pri tem moramo 

poudariti, da padajoča mejna koristnost ne pomeni negativne mejne koristnosti dohodka, to je 

pripravljenost posameznikov, da bi se jim dohodek zmanjšal s skrajševanjem delovnega časa (Svetlik in 

D. Verša, 2002). 

 

Graf  1: Razmerje med dolžino delovnega časa in višino dohodka (Gershuny, 1983) 

Gershuny (1983) trdi, da so ljudje, ki dobivajo razmeroma nizke dohodke pripravljeni podaljšati delovni 

čas, če se jim dohodek poveča. Na določeni stopnji, pa dohodek izgubi vlogo spodbujevalca, saj delo 

postane preveč intenzivno in dohodek tako visok, da ljudje vse bolj cenijo prosti čas (Graf 1). Teorija 

padajoče mejne koristnosti govori tudi v prid gospodarskega sistema, saj le-ta potrebuje novo 

ravnotežje med proizvodnjo in potrošnjo. Medtem, ko je proizvodnja vedno višja, posamezniki nimajo 

časa potrošiti proizvedenih dobrin in storitev. Na drugi strani pa ob intenziviranju dela in podaljševanju 

delovnega časa vse več ljudi ostaja brez dela. Brezposelni pa so tudi slabi potrošniki (Svetlik in D. Verša, 

2002). 

Poleg padajoče mejne koristnosti dohodka pa Svetlik in Verševa (2002) navajate še naslednje 

dejavnike, ki pojasnjujejo skrajševanje delovnega časa: 

- Povečevanje delovne storilnosti poleg avtomatizacije in robotizacije omogoča, da se dobrine 

in storitve zagotovijo v krajšem času; 

- Vzpostavljanje ravnotežja med proizvodnjo in potrošnjo skupaj s časom, ki ga posamezniki 

porabijo za eno ali drugo; 

- Povečevanje intenzivnosti dela, ki povečuje utrujenost; 

- Težnja ljudi, da se izognejo neavtonomnemu, nezanimivemu in pogosto utrujajočemu in 

zdravju škodljivemu delu; 

- Vzorci dela, še posebej zaposlitve s krajšim delovnim časom; 

- Naraščajoča brezposelnost, ki naj bi se z enakomernejšo prerazporeditvijo omejene količine 

dela med vse prebivalstvo s pomočjo krajšega delovnega časa delovno aktivnih zmanjšala; 

- Večja produktivnost na uro dela. 



 
 

Oblike skrajševanja delovnega časa 

Krajši delovni dan 
Pri krajšanju delovnega dne morajo delodajalci paziti, da krajši delovni dan ne pomeni krajšega 

obratovalnega časa podjetja. Zato delovni dan krajšajo s pomočjo uvajanja izmenskega dela. Tako je 

možnost dodatnih zaposlitev višja, znižajo se fiksni stroški oz. stroški na enoto proizvoda, prav tako pa 

to pomeni boljše izkoriščanje in hitrejše posodabljanje proizvodnih zmogljivosti. Posameznik se z 

krajšim delovnim dnem okoristi z zmanjšano utrujenostjo in več prostega časa. Negativna stran 

krajšega delovnega dne se lahko kaže v bolj pogostem neformalnem delu (Svetlik in D. Verša, 2002). 

Krajši delovni teden 
Delovni teden se skrajšuje z manjšanjem delovnih dni v tednu ali pa s skrajševanjem ur v delovnem 

dnevu. Tako obstajajo različne kombinacije, kot so: 6 dni po 6 ur, 5 dni po 7 ur, 4 dni po 9 ur,… pri taki 

razporeditvi dela se poveča motivacija delavcev, zmanjša poraba časa za pripravo na delo, z izmenami 

se zmanjšajo fiksni stroški, manjša je odsotnost z dela in manj je nadurnega dela. Negativa stran 

krajšanja delovnega tedna je počasen začetek dela v ponedeljek in povečana dnevna utrujenost v 

primeru, da posamezniki delajo 4 dni po 9 ur na dan (Svetlik in D. Verša, 2002). Svetlik in Verševa (2002) 

govorita, da je krajši delovni dan boljša izbira za skrajševanje delovnega časa kot krajši delovni teden. 

Daljši letni dopust 
Delovni čas pa se lahko skrajša tudi na račun podaljševanja letnega dopusta ali podaljševanja praznikov. 

Na tak način delovni čas skrajšujejo zahodnoevropske države. Negativna plat takšnega načina 

skrajševanja delovnika je, da ne prispeva k večjemu zaposlovanju (Svetlik in D. Verša, 2002). 

Krajša delovna doba 
Krajša delovna doba se nanaša predvsem na število delovnih let oz. potrebna starost posameznika za 

upokojitev. V 70ih in 80ih letih so s pomočjo predčasnega upokojevanja začasno rešili problem 

brezposelnosti. Vendar le za kratek čas, saj so ti ukrepi pokojninski sistem pripeljali v krizo (Svetlik in 

D. Verša, 2002). 

Drug način krajšanja delovne dobe je podaljševanje začetnega izobraževanja oz. časa, ko mladi ostajajo 

v šolah. Mladi si s pridobivanjem višjih stopenj izobrazbe želijo zagotoviti boljša izhodišče za vstop na 

trg dela, čeprav ga vedno bolj odlagajo in s tem začasno zmanjšujejo ponudbo delovne sile. Na tem 

mestu je potrebno poudariti spremembe v znanosti in tehnologiji, saj znanje vedno hitreje zastara 

(Svetlik in D. Verša, 2002). 

Tretji način krajšanja delovnega časa s pomočjo krajšanja delovne dobe je skrajševanje delovne dobe 

na »sredini«. Potrebe po stalnem izobraževanju in izpopolnjevanju bodo ljudje le deloma lahko 

zadovoljevali ob delu, kar lahko vodi do začasne prekinitve dela. V Sloveniji poznamo skrajševanje 

delovnega časa v sredini v obliki porodniškega dopusta. V tem času delodajalci na delovno mesto 

matere ali očeta začasno zaposlijo drugo osebo (Svetlik in D. Verša, 2002). 

Delna zaposlitev 
Najbolj razširjena oblika krajšega delovnega časa v evropskih državah je delna zaposlitev (ang. part 

time). V Sloveniji jo zakonodaja pozna kot zaposlitev s krajšim delovnim časom. Traja manj kot poln 

delovni čas. Vse pravice in obveznosti delavcev so sorazmerne dolžini njihovega delovnega časa. 

Hakimova (1998) razdeli delno zaposlitev v tri oblike, in sicer na: zaposlitev s krajšim delovnikom od 



 
 

polnega, polovično zaposlitev (polni delovni čas se prepolovi) ter obrobno zaposlitev (traja le nekaj ur 

na teden). Zanje je značilno, da se širijo hitreje kot zaposlitve s polnim delovnim časom, so del širšega 

procesa povečevanja prožnosti zaposlovanja in večinoma jih sprejemajo ženske (C. Hakim, 1998). Delna 

zaposlitev je namenjena ljudem, ki želijo kombinirati delo z drugimi aktivnosti, ki so jim v življenju 

pomembne. Raziskave kažejo, da so ljudje z delno zaposlitvijo bolj zadovoljni od ljudi z polnim delovnim 

časom (C. Hakim, 1998). Negativne plati, ki spremljajo delno zaposlitev se kažejo v manjših pravicah 

delno zaposlenih v primerjavi s posamezniki s polnim delovnim časom; takšni delavci so slabše socialno 

vključeni v delovne organizacije (takšna delovna mesta so praviloma slabše kakovosti, so manj varna, 

delovne razmere so manj ugodne, delo je manj zahtevno in manj plačano,…) (Svetlik in D. Verša, 2002). 

Začasno skrajševanje delovnega časa 
Zadnja oblika skrajševanje delovnega časa je začasno skrajševanje delovnega časa in je eden izmed bolj 

znanih ukrepov politike zaposlovanja. Za takšno obliko se odločijo delodajalci, ki se srečujejo s 

finančnimi težavi podjetja ter se tako izognejo odpuščanju, ohranijo človeške vire in preprečijo stroške 

ponovnega zaposlovanja ob oživljanju proizvodnje. Prispeva tudi k boljšim odnosom s sindikatom. Ob 

dolgotrajnejši krizi pa omehča proces odpuščanja. Tudi država ima manj stroškov, če subvencionira 

začasno skrajšanje delovnega časa, kot če izplačuje nadomestila brezposelnim (Svetlik in D. Verša, 

2002). 

Kaj pravijo raziskave 

Obstaja pa tudi vrsta eksperimentov, pri katerih so raziskovalci poskušali v »normalni« delovni teden 

vnesti nekaj sprememb na področju delovnega časa. Izsledki teh raziskav nam omogočajo bežen 

vpogled pozitivnih in negativnih vidikov krajšega delovnega časa. 

Na finskem so v začetku devetdesetih let izvedli eksperiment imenovan 6+6. V organizacijah, ki so 

sodelovale v raziskavi so zaposlenim skrajšali delovni čas s 40 ur na 30 ur tedensko. Zaposleni so lahko 

izbirali med tremi različnimi načini skrajšanja delovnega časa, in sicer: 6-urni delovni dan, strnjen 

delovnik ali več dni letnega dopusta. Rezultati so pokazali, da so bili najbolj zadovoljni tisti, ki so izbrali 

prvi način skrajševanja delavnega časa. Avtorji so ugotovili, da je možnost koriščenja več prostih 

delovnih dni (strnjen delovnik ali več dni dopusta) zelo mamljiv, vendar do sprememb v vsakodnevni 

rutini ne prihaja (E. Maturi in D. Figart, 2001) 

Med leti 1996 in 1998 je Finska s pomočjo financ Evropskega socialnega sklada zopet eksperimentirala 

s 30-urnim delovnim tednom, tokrat z namenom, da s pomočjo krajšega delovnega časa zviša število 

delovnih mest. Avtorji poročajo, da lahko s pomočjo krajšega delovnega časa povišamo stopnjo 

zaposlenosti. Eksperiment pa je po mnenjih delodajalcev imel tudi dodatne pozitivne učinke in sicer so 

delodajalci poročali o povišani uspešnosti in učinkovitosti zaposlenih pri delu ter upadu absentizma. 

Delodajalci so eksperiment pozitivno ocenili, saj poročajo tudi, da so prednosti krajšega delovnega časa 

upravičile stroške, povezane z zaposlovanjem dodatne delovne sile (E. Maturi in D. Figart, 2001). 

V Toyotinih servisnih centrih v Gothenburgu je krajši delovni čas prisoten že več kot desetletje. Za 

skrajšanje delovnega časa so se odločili zaradi nezadovoljstva strank z dolgimi čakalnimi vrstami, kot 

tudi zaradi nezadovoljstva zaposlenih, saj so bili nenehno pod stresom in so posledično delali veliko 

napak. Direktor podjetja Martin Banck je za svoje zaposlene predlagal skrajšanje delovnega časa na 

šest ur dnevno. Uvedli so delo na dve izmeni s šest urnim delovnikom, plača pa se zaposlenim ni 



 
 

spremenila. V podjetju poročajo o boljšem počutju in višjem zadovoljstvu na delovnem mestu. 

Prednost, ki jo opažajo je lažje uvajanje novih delavcev, krajši čas potovanja na delo, učinkovitejša 

uporaba strojev ter s tem znižanje stroškov kapitala (Crouch, 2015). 

Vodstvo v podjetju Brath se je prav tako odločilo za uvedbo 6-urnega delovnika. Njihov cilj je bil 

pridobivanje in ohranjanje dobrega kadra, saj menijo, da so dobri zaposleni najdragocenejša stvar za 

podjetje. Uvedba krajšega delovnika se je izkazala za konkurenčno prednost, saj so zaposleni bolj 

učinkoviti, kot njihovi kolegi v drugih podjetjih z 8-urnim delovnikom (Crouch, 2015). 

Podjetje Filimundus, ki se ukvarja z razvijanjem spletnih aplikacij je prav tako uvedlo 6-urni delovnik. 

Krajši delovnik so uvedli, da bi povišali motivacijo in učinkovitost zaposlenih. Ugotovili so, da krajši čas 

na zaposlene resnično deluje motivacijsko, poleg tega se je z zavedanjem zaposlenih, da imajo za 

opravljanje službenih nalog manj časa, povečala njihova koncentracija in s tem tudi učinkovitost 

(Crouch, 2015). 

Konec leta 2016 pa se je v švedskem mestu Göteborg končal 18-mesečni eksperiment. Vladajoči stranki 

v mestni koaliciji (Socialni demokrati in Leva stranka) sta želeli preveriti smiselnost krajšega delovnika 

(Mekina, 2017). Cilj eksperimenta je raziskovanje odnosa med delovnim časom in zdravjem, 

produktivnostjo zaposlenih in kvaliteto dela. Raziskovali pa so tudi možnosti, če se s krajšim delovnim 

časom izboljša ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, dvigne produktivnost in zniža stroške. 

Izvajalci eksperimenta upajo tudi na manjšo bolniško odsotnost, izboljšano psihično in fizično zdravje 

ter nova delovna mesta. (Kullander in Danielsson, 2015). V mestu so izbrali dva doma za ostarele. V 

prvem domu Svartedalen so 55 zaposlenim delovnik skrajšali iz osem na šest ur. Nato so primerjali 

učinke tega ukrepa s skupino »normalno« zaposlenih v drugem domu za ostarele Sölangen (Mekina, 

2017). V prvem domu so zaposlili 14 novih delavcev, zaposleni se boljše počutijo, imajo več energije in 

so manj pod stresom, varovanci poročajo o 80% povečanju družbenih aktivnosti, ostareli v prvem domu 

so bolj zadovoljni z kakovostjo oskrbe (Kullander in Danielsson, 2015; Mekina, 2017). Čeprav je moral 

dom za ostarele Sölangen zaposliti nove delavce, kar ni bilo poceni, se je polovica stroškov državi 

povrnila. Dom je postal bolj dobičkonosen, zanj je bilo več interesa, manj je bilo odsotnosti z dela, 

država pa je plačala manj nadomestil za brezposelnost (Mekina, 2017). 

Poleg tega, da krajši delovnik manjša brezposelnost ter, da po zgoraj povzetih raziskavah vpliva na 

učinkovitost in produktivnost zaposlenih, je krajši delovnik tudi eden izmed faktorjev, ki vplivajo na 

zdravje, varnost, družinsko življenje in srečo zaposlenih (J. White, 2002): 

- M. Shields (1999) je prišla do zaključka, da so tisti posamezniki, ki na teden delajo 41ur ali več 

nagnjeni k pogostejšemu kajenju, popivanju, se hitreje zredijo in so bolj depresivni, kot tisti, ki 

na teden delajo 40 ur ali manj.  

- Raziskava v ZDA je pomanjkanje spanja enačila z posledicami pijanosti, kot je na primer izguba 

pozornosti in daljši reakcijski čas. Daljši delovnik povzroča večjo utrujenost in posledično so 

posamezniki na delovnem mestu manj pozorni in pazljivi. Manjša pozornost na delovnem 

mestu poveča možnost nesreč (Powel idr., 1999). 

- Študija Univerze Montreal je ugotovila, da se možnost ločitve za dvakrat poveča, če vsaj eden 

od partnerjev dela v nestandardnih urah, kot so delo ob večerih, ponoči, ob vikendih (Presser, 

2000). 



 
 

- Duxbury in Higgins (2001) sta ugotovila, da več časa ko zaposleni preživijo na delovnem mestu, 

bolj so pod stresom, imajo več težav v privatnem življenju, imajo večje težave z zdravjem ter 

so na splošno manj zadovoljni z svojim življenjem. 

Kritika 

Čeprav v prid skrajševanju delovnega časa govori večina literature, tako teoretične kot empirične, pa 

moramo na skrajševanje delovnega časa pogledati tudi s kritičnega vidika. Svetlik in D. Verša (2002) 

naštejeta glavne utemeljitve proti skrajševanju delovnega časa, in sicer: 

- Skrajšanje delovnega časa bi zahtevalo zniževanje plač ali pa bi nenadomestljivo povečalo 

stroške delodajalcem. To bi nadalje vplivalo na nezadovoljstvo in nizko motivacijo delavcev ter 

zaostrovanje zahtev sindikatov na eni strani ter na zniževanje konkurenčnosti posameznih 

proizvajalcev kakor tudi celotnih nacionalnih gospodarstev na drugi strani.  

- Skrajšanje delovnega časa delodajalcem povzroča organizacijske probleme, ki največkrat 

vodijo k skrajševanju obratovalnega časa in še zaostrujejo problem ekonomičnosti poslovanja. 

- Če stroški krajšanja delovnega časa padejo na delodajalce, bodo ti težili k zamenjavi delovne 

sile s kapitalom, namesto da bi povečali zaposlovanje. 

- Ob skrajšanju delovnega časa delodajalci najprej iščejo notranje rezerve: bolj produktivno 

zaposlujejo podzaposlene delavce in povečujejo obseg nadur. K temu še posebej težijo, ker se 

socialne dajatve praviloma plačujejo za delavca in ne za uro dela. Učinek na zaposlovanje je 

zato skromen, če sploh obstaja.  

- Ker se s skrajševanjem delovnega časa rast plač upočasni, če plače ne stagnirajo ali se znižajo 

in ker se skrajšuje obratovalni čas, to znižuje raven globalnega povpraševanja in raven 

donosnosti naložb ter tako upočasnjuje gospodarsko rast.  

- Četudi bi delodajalci s skrajševanjem delovnega časa težili k zaposlovanju dodatnih delavcev, 

je v razmerah naraščajoče strukturne brezposelnosti zelo verjetno, da na trgu delovne sile ne 

najdejo primerno usposobljenih delavcev. 

Velika verjetnost je, da se bo delovni čas tudi v prihodnje skrajševal. Vendar tudi, če to velja za večino, 

ni nujno, da velja za vsakogar in za vse skupine ljudi. Z vedno bolj modernimi tehnologijami in novimi 

organizacijskimi pristopi se opušča mehansko pojmovanje časa, saj vse manj ljudi prihaja v službo in 

odhaja domov ob točno določnih urah, vse manj ljudi je plačnih na uro, vse manj jih dela na normo. 

Vedno več je dela na daljavo in v okvirih virtualnih organizacij. Pomembni so končni cilji in roki za 

njihovo doseganje, ne pa kdaj in kje posameznik dela. Poudarja se prožnost zaposlitve, saj se delovni 

čas in čas namenjen drugim dejavnostim vedno bolj prepletata. Delovni čas posledično izgublja svoj 

tradicionalni pomen in vse manj narekuje dnevni, tedenski ter letni ritem dejavnosti zaposlenih (Svetlik 

in D. Verša, 2002). 

Vloga psihologa 

Področje dela, ki bi ga lahko psiholog opravljal na tem področju, je poznavanje človeka in njegovega 

delovanja v delovnem okolju oz. kako se človek vede takrat, ko mu okolje ne dopušča, da bi se zaposlil. 

Po ugotovitvah zgoraj opisanih raziskav, lahko psiholog močno prispeva k dobrobiti posameznika na 

delovnem področju. V kolikor bi skrajšani delovni čas resnično prispeval k manjši brezposelnosti, lahko 



 
 

psiholog pripomore pri ozaveščanju posledic dolgotrajne brezposelnosti. Psihologi so prav tako 

podkovani o učinkih, ki jih ima lahko predolg delovnik na zaposlene, kot je stres, izgorelost itd. 

Zavedamo se tudi kako pomembno je ohranjati ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem. 

Psihologi, ki delajo na področju kadrovske oz. organizacijske psihologije pa lahko organizacije 

ozaveščajo o učinkovitosti, ki bi jo krajši delovnik lahko prinesel v delovno okolje. Kot svetovalci so  

edini kompetentni razsodbe o skrajšanem delovnem času kot ukrepu, ki bi pripomogel k zmanjšanju 

absentizma in fluktuacije v primeru, da zaposleni organizacijo zapuščajo, ker so z njo nezadovoljni. 

Uvajanje krajšega delovnika v delovne organizacije je razmeroma nov ukrep. Poleg ekonomistov, ki 

raziskujejo učinke krajšega delovnika v samem gospodarstvu, bi psihologi lahko z znanjem načrtovanja 

raziskav odlično prispevali k kvaliteti samega preučevanja. S svojim znanjem o zbiranju podatkov z 

dobrimi merskimi karakteristikami ter o ustrezni testni situaciji bi omogočili bolj standardizirane 

postopke in s tem tudi metodo dela, ki bi raziskavi najbolje ustrezala. Poznamo vrsto psiholoških 

inštrumentov, ki bi jih aplicirali na udeležence v teh raziskavah. Poleg same uporabe psiholoških 

inštrumentov pa dobro poznavamo tudi samo teorijo na katerih le-ti slonijo. Posledično smo edini, ki 

bi rezultate dobljene s psihološkimi inštrumenti tudi ustrezno interpretirali.  
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