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AD HOC MODEL 2001: DOLŽINA IN OBLIKA DELOVNEGA ČASA 
 
 
 
 

ŠT.  
VPR. 

VPRAŠANJE  
 

FILTER PRESKOK 

AH 1. V kakšni izmeni delate?  4.18a =1  
1. Neprtrgano izmensko delo (delate tudi ob vikendih in praznikih)   
2. Neprtrgano izmensko delo (vendar ne delate ob vikendih in praznikih)   
3. V dveh dnevnih izmenah   
4. V dveh izmenah, včasih podnevi in včasih ponoči   
5. Vedno v isti izmeni (npr. vedno dopoldne)   
6. drugo   

AH 2. Ali vam izmensko delo ustreza?  4.18a =1  
1. Da   
2. Ne, ampak niste mogli najti neizmenskega dela   

AH 6. Ali delate za enega ali za ve č delodajalcev?  4.1>0 in <5 ali 
>13  in <18  
 

preskok na 4.23  

1. Delam za enega delodajalca   
2. Delam za dva ali več delodajalcev   

AH 4. Ali svojo glavno dejavnost opravljate za eno ali ve č strank,  poslovnih 
partnerjev ipd.? 

4.1>4 in <13  

1. Imam samo eno stranko, poslovnega parterja ipd.   
2. Imam več strank, poslovnih partnerjev ipd.   

AH 5., 
AH 7. 

Ali imate pogodbo oz. dogovor o delu  4.1>4 in ni 9,10 
ali 13  

 

1. samo za delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu   
2. ali še za kakšno drugo delo?   

AH 8. Kakšno pogodbo oz. dogovor o delu imate?  4.1>0 in <5 ali  
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>13  in <18  
1. Imate določeno najmanjše število ur, ki jih morate opraviti na dan/teden/mesec   
2. Na delo pridete samo če vas pokliče delodajalec   
3. Drugo   

AH 9. Kakšen je vaš delavnik?    
1. Imate točno določen čas prihoda in odhoda z dela   
2. Nimate točno določnega časa prihoda in odhoda z dela, opraviti morate določeno 

število ur na teden/mesec/leto 
  

3. Na  delovnem mestu morate biti samo točno določen del dneva (npr. od 10h-14h), 
ostali delovni čas pa določate sami 

  

4. Imate ustno dogovorjen delovni čas   
5. Nimate nobenih formalnih omejitev glede prihoda in odhoda z dela   
6. Drugo   

AH 10. Ali vam tak delavnik us treza?    
1. Da   
2. Ne, ampak niste mogli najti dela z drugačnim delavnikom   
AH 11. Ali ste v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje opravili kaj nadur (pla čanih 

ali nepla čanih)? 
4.1>0 in <5 ali 
>13  in <18 

 

1. Da   
2. Ne  preskok na 4.30  

AH 12. Koliko nadur ste opravili v preteklem tednu  od pone deljka do nedelje?    
 odgovor je število   
AH 13. Koliko od teh je bilo pla čanih nadur?    
 odgovor je število   
AH 14. Ali lahko morebiten višek ur porabite kot dopust (o dsotnost z dela za cel dan, 

več dni...) 
  

1. Da   
2. Ne    

 

 


