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1 UVOD 

Priročnik je del projekta »Krepitev kompetenc socialnih partnerjev s poudarkom na 
delovnopravni zakonodaji in varnosti pri delu«, ki ga izvajata Zveza delavskih sindikatov 
Slovenije – Solidarnost in Regionalna gospodarska zbornica Celje. 
Projekt se je začel izvajati l. 2017 in se zaključi 30.9. 2021. 
 
Projekt je bil izbran na javnem razpisu za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, ki ga 
izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: 
MDDSZ), v sodelovanju z Evropsko komisijo.  
Projekt delno financirata MDDSZ ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega 
sklada.  
Osnovo za izvajanje projekta predstavlja Operativni program za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostna os »Pravna država, izboljšanje 
institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora pri razvoju NVO ter krepitev 
zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse 
zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, 
usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi 
odgovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega 
cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na 
področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. 
 
Glavni namen projekta, kot izhaja iz vloge prijavitelja, je usposabljanje in nadgradnja znanja 
in kompetenc članov in zaposlenih pri projektnih partnerjih ter pri njihovih članskih 
organizacijah, zlasti s področij: 
 

- delovnopravne zakonodaje, poudarek je na pravicah in obveznostih delavcev, ki 
izhajajo iz delovnega razmerja, ter s področja varnosti in zdravja pri delu in 

- pogajalskih tehnik, kolektivnega dogovarjanja in soupravljanja delavcev ter  
- razvoja organizacijske kulture preko zagotavljanja zdravja in zadovoljstva na 

delovnem mestu. 
 
Ključne projektne aktivnosti so: 
 

- izvedba treh analiz s pregledom domačih in tujih dobrih praks, in sicer ena s področja 
stanja socialnega dialoga pri nas in v tujini, dve s področja trga dela pri nas in v tujini 
s poudarkom na problematiki zaposlovanja mladih in starejših na osnovi katerih so 
bile oblikovane vsebine za izvedbo usposabljanj, pripravljena so bila (e-)gradiva in 
izdelana dva priročnika.  

- vzpostavljena je bila spletna stran projekta in e-učilnica, preko katere so se izvajala 
usposabljanja in kjer so udeležencem in ostalim zainteresiranim na voljo vse vsebine 
usposabljanj, dostopi do relevantnih dokumentov in ostale informacije o projektu.  

- izvedenih je bilo 6 okroglih miz in drugih povezovalnih dogodkov, med drugim 
namenjenih izmenjavi izkušenj in dobrih praks, hkrati pa krepitvi sodelovanja med 
različnimi deležniki. 

- ter dve konferenci, ki sta bili namenjeni promociji in predstavitvi projekta in njegovih 
rezultatov širši javnosti. 
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Iz Analize stanja na področju socialnega dialoga v Sloveniji in tujini ter pregled dobrih 
praks doma in v tujini1, med drugim, izhaja priporočilo za pripravo priročnika s področja 
delovnopravne zakonodaje s poudarkom na pravicah in obveznostih zaposlenih ter s tem 
povezane uporabe pravnih sredstev: 
 

- celovit pregled zakonodaje in drugih predpisov na področju delovnih razmerij s 
poudarkom na njihovi hierarhiji,  

- interni akti družbe (obvezni, priporočljivi, vsebina, postopek sprejema),  
- pogodba o zaposlitvi in druge podlage za opravljanje dela (različne oblike, vsebina, 

posebnosti),  
- evidence s področja dela in povezava z varstvom osebnih podatkov,  
- temeljne pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (zaposlovanje, izvajanje dela, 

prenehanje pogodbe),  
- varstvo posebnih kategorij zaposlenih, vloga delavskih predstavnikov,  
- izmenjava dobrih praks v Sloveniji in tujini. 

 
Iz priporočila izhaja tudi, da je potrebno v priročniku posebno pozornost nameniti 
naslednjim vsebinam: 
 

- konkurenčnim klavzulam,  
- pripravništvu,  
- poskusnemu delu,  
- upravičeni odsotnosti z dela,  
- obračunu plač,  
- pravici do izobraževanja,  
- prenehanju pogodbe o zaposlitvi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Analiza, ki je bila pripravljena l. 2018,  je dostopna na spletni strani: https://rgzc.gzs.si/Portals/rgzc-
gzs/Analiza%20socialni%20dialog.pdf. 
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2 PRAVNI VIDIK ZAPOSLOVANJA DELAVCEV V RS 

 Mednarodni akti, ki urejajo delovnopravno področje 

Poznavanje mednarodnih konvencij in evropskih direktiv je pomembno, saj se delovno 
sodišče poleg določb nacionalne zakonodaje v svojih odločitvah pogostokrat neposredno 
sklicuje nanje. 
 

2.1.1 Mednarodne konvencije dela 

Ključna mednarodna organizacija, katere poslanstvo je spodbujati socialno in ekonomsko 
pravičnost, je Mednarodna organizacija dela (v nadaljevanju: MOD). Organizacija je 
pristojna za postavljanje mednarodnih standardov dela, ki imajo obliko konvencij in so na 
splošno namenjeni zagotavljanju dostopnega, produktivnega in trajnostnega dela po vsem 
svetu v pogojih svobode, pravičnosti, varnosti in dostojanstva2  
Poleg konvencij, MOD podaja še priporočila in protokole, ki so skupaj s konvencijami 
združeni v »Mednarodni kodeks dela« (angl.: International Labour Code), ki je bil prvič 
objavljen l. 19423. 
 
Konvencije se v slovenski pravni red prenesejo s postopkom ratifikacije, kar v praksi pomeni, 
da Državni zbor RS sprejme Zakon o ratifikaciji konvencije. S tem postanejo konvencije za 
Slovenijo obvezujoče4. 
 
Slovenija je po svoji osamosvojitvi v svoj pravni red prenesla konvencije, ki jih je pred tem 
ratificirala Jugoslavija tako, da je l. 1992 sprejela Akt o notifikaciji nasledstva5. V obdobju 
od l. 1992-2021 je sama sprejela še 17 konvencij6.  
 
Konvencije lahko, glede na njihovo področje uporabe, razdelimo v7: 
Konvencije na področju svobode združevanja (uvrščene so med konvencije o temeljnih 
človekovih pravicah). Najpomembnejši sta: 
 

- Konvencija št. 87 o sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic iz l. 1948 
(Akt o notifikaciji nasledstva), 

- Konvencija št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega 
dogovarjanja iz l. 1949 (Akt o notifikaciji nasledstva). 

 

                                                        
2 ILO, 2021. 
3 Wiley Online library, 2020. 
4 VZD, 2018. 
5 Akt o notifikaciji nasledstva (Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in 
konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 
9/92, 9/93, 5/99, 9/08, 13/11, 9/13 in 5/17)). 
6 Za področje dela so najpomembnejše: Konvencija št. 95 o zaščiti plač: ratificirana l. 2009, Konvencija št. 105 o 
odpravi prisilnega dela: ratificirana l. 1997, Konvencija št. 173 o varstvu zahtevkov delavcev v primeru 
insolventnosti njihovega delodajalca: ratificirana l. 2001, Konvencija št. 182 o prepovedi najhujših oblik dela 
otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo: ratificirana l. 2001,  Konvencija št. 154 o spodbujanju 
kolektivnega pogajanja: ratificirana l. 2006,  Konvencija št. 183 o spremembi Konvencije o varstvu 
materinstva iz l. 1952: ratificirana l. 2006, Konvencija št. 171 o nočnem delu (ratificirana l. 2014), Konvencija 
št. 187 o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu: ratificirana l. 2014. 
7 po Grabnar, 2019, str. 31-43. 
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Obe konvenciji zagotavljata svobodo ustanavljanja sindikatov in njihovo svobodno delovanje. 
Konvencija št. 98 zagotavlja varstvo delavcev pred diskriminacijo zaradi uresničevanja 
sindikalne svobode. 
 
Konvencije na področju prisilnega dela 
 

- Konvencija št. 29 o prisilnem ali obveznem delu iz l. 1930 (Akt o notifikaciji 
nasledstva), 

- Konvencija št. 105 o odpravi prisilnega dela iz l. 1957, Zakon o ratifikaciji 
Konvencije o odpravi prisilnega dela (MKOPD). 

 
Obe konvenciji opredeljujeta oblike prisilnega dela in prepovedujeta vse oblike prisilnega oz. 
obveznega dela. 
 
Konvencije na področju prepovedi diskriminacije, najpomembnejši sta: 
 

- Konvencija št. 100 o enakem plačilu delavcev in delavk za delo enake vrednosti iz l. 
1951 (Akt o notifikaciji nasledstva), 

- Konvencija št. 111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih iz l. 1958 (Akt o 
notifikaciji nasledstva), ki kot diskriminacijo opredeljuje vsako razlikovanje, 
izključevanje ali prednostno obravnavo na podlagi: rase, narodnosti, spola, vere, 
političnega prepričanja ali drugih osebnih okoliščin. 

 
Konvencije na področju prepovedi otroškega dela, najpomembnejši sta: 
 

- Konvencija št. 138 o minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja iz l. 1973 (Akt 
o notifikaciji nasledstva), ki pravi, da se v delovni proces ne sme vključiti osebe, mlajše 
od 15 let, 

- Konvencija št. 182 o prepovedi najhujših oblik dela otrok (mlajših od 18 let) (Zakon o 
ratifikaciji Konvencije o prepovedi najhujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju 
za njihovo odpravo (Konvencija ILO št. 182) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, 
št. 7/01) in takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo iz l. 1999. 

 
Konvencije na področju dostojnega dela: 
 

- Konvencija št. 1 o delovnem času v industriji iz l. 1919, Konvencija št. 47 o 40-urnem 
delovniku, Konvencija št. 14 o tedenskem počitku, Konvencija št. 171 o nočnem delu, 
Konvencija št. 132 o plačanem letnem dopustu (vse ratificirane z Aktom o notifikaciji 
nasledstva), Konvencija št. 175 o delu s krajšim delovnim časom iz l. 1994 (Zakon o 
ratifikaciji Konvencije o delu s krajšim delovnim časom (Konvencija ILO št. 175) 
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/01), 

- Konvencija št. 95 o zaščiti plač iz l. 1949 (Akt o notifikaciji nasledstva) določa, da naj 
bodo plače delavcem izplačane v zakonitem plačilnem sredstvu v regularnih 
intervalih in da delavci prosto razpolagajo s svojo plačo in da njihove plače v primeru 
insolventnosti delodajalca uživajo prioriteto ob delitvi premoženja. 

- Konvencija št. 131 o minimalnih osebnih dohodkih države iz l. 1970 (Akt o notifikaciji 
nasledstva) podpisnice zavezuje, da se zavežejo k vzpostavitvi sistema minimalne 
plače. 
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Konvencije na področju zdravja in varnosti pri delu: 
 

- Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju iz l. 
1981 (Akt o notifikaciji nasledstva), ki določa, da je potrebno periodično revidirati 
enotno državno politiko o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju. 

- Konvencija št. 187 o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu iz l. 2006 (Zakon o 
ratifikaciji Konvencije o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu (Konvencija MOD št. 
187) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 18/13), ki določa, da morajo države 
podpisnice razvijati nacionalne sisteme za nenehno izboljševanje zdravja in varnosti 
pri delu. 
 

2.1.2 Delovno pravo Evropske unije 

Na slovensko delovnopravno zakonodajo neposredno vplivajo evropske direktive, ki urejajo 
področje individualnih pravic delavcev, področje diskriminacije,  pravice do obveščenosti, 
posvetovanja in sodelovanja pri upravljanju ter pravice do varnosti zaposlitve. 
 
Evropske direktive na področju dela postavljajo le minimalne standarde glede zaposlovanja 
in odpuščanja delavcev v pogledu njihove enakovredne obravnave, ne glede na vrsto 
zaposlitve8. 
 
Na področju urejanja individualnih delovnih razmerij so pomembne evropske direktive, ki so 
navedene v 1. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)9: 
 
Direktiva Sveta 91/533/EGS (UL L št. 288 z dne 18. 10. 1991; v nadaljevanju: Direktiva 
Sveta 91/533/EGS), o obveznosti delodajalca, da zaposlene pisno obvesti o bistvenih 
sestavinah pogodbe o zaposlitvi ali delovnega razmerja. Med bistvene sestavine pogodbe 
o zaposlitvi sodi tudi podatek o kraju opravljanja dela. (2(2)(b) člen). Direktiva tudi navaja, 
da morajo države v svojo nacionalno zakonodajo vnesti določila, ki delavcem v primeru 
kršitve določb te direktive omogoča, da svoje pravice uveljavljajo v sodnem postopku. 
 
Primer sodne obravnave kršitve delodajalca glede omenjenega člena najdemo v Odločbi 
Vrhovnega sodišča RS št. VSRS sodba VIII Ips 23/2016.10 
 
Direktiva Sveta 1999/70/ES (UL L št. 175 z dne 10. 7. 1999, str. 43; v nadaljevanju: Direktiva 
Sveta 1999/70/ES) iz l. 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med 
ETUC, UNICE in CEEP  namen te direktive je omogočiti delavcem, ki so zaposleni za določen 
čas enako obravnavo kot so je deležni delavci, ki so zaposleni za nedoločen čas. Prav tako je 
namen te direktive preprečevanje zlorab, ki izvirajo iz veriženja pogodb. 
 
Primer sodne obravnave kršitve delodajalca v smislu veriženja pogodb o zaposlitvi za 
določen čas, najdemo v Odločbi Vrhovnega sodišča RS št. VSRS Sklep VIII Ips 165/2018.11 
 

                                                        
8 Evropska komisija, 2017 (str. 1). 
9 Zakon 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, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE). 
10 Besedilo sodne zadeve je dostopno na spletni strani: 
https://sodisce.si/vsrs/odlocitve/2015081111400144/. 
11 Odločba VSRS je dostopna na: https://www.sodisce.si/vsrs/odlocitve/2015081111427819/#. 
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Direktiva Sveta 97/81/ES (UL L št. 206 z dne 29. 7. 1991, str. 9; v nadaljevanju: Direktiva 
Sveta 97/81/ES) iz l. 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, 
sklenjenem med UNICE, CEEP in ETUC. Namen direktive je preprečevanje diskriminacije 
delavcev, ki so zaposleni za krajši delovni čas in hkrati spodbujanja takšnih oblik zaposlitve, 
ki je sprejemljiva tako za delavca kot delodajalca. 
 
Primer kršitve delodajalca, predstavlja Sodba Vrhovnega sodišča VIII Ips 208/201412, o 
diskriminacije delodajalca zoper delavca, ki je želel uveljavljati pravico do krajšega delovnega 
časa na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP). 
 
Direktiva Sveta 91/383/EGS (UL L št. 299 z dne 18. 11. 2003, str. 19; v nadaljevanju: 
Direktiva Sveta 91/383/EGS) iz l. 1991 s katero se dopolnjujejo ukrepi za spodbujanje 
izboljšav glede varnosti in zdravja pri delu za delavce z delovnim razmerjem za določen 
čas ali z začasnim delovnim razmerjem z namenom zagotavljanja enakih pogojev tako 
zaposlenih delavcev v primerjavi z zaposlenimi za nedoločen čas. 
 
Direktiva Sveta 2003/88/ES (UL L št. 216 z dne 20. 8. 1994, str. 9; v nadaljevanju: Direktiva 
Sveta 2003/88/ES) Evropskega parlamenta in Sveta iz l. 2003 o določenih vidikih 
organizacije delovnega časa. Ta direktiva postavlja minimalne zahteve glede trajanja 
dnevnega počitka, odmorov, tedenskega počitka, najdaljšega tedenskega delovnega časa, 
letnega dopusta, nočnega, izmenskega dela. 
 
Primeri sodne prakse, ki predstavljajo kršitev te direktive, so najpogosteje povezani s 
plačilom za nadurno delo.13 
 
Direktiva Sveta 94/33/ES (UL L št. 216 z dne 20. 8. 1994, str. 12; v nadaljevanju: Direktiva 
Sveta 94/33/ES) iz l. 1994 o varstvu mladih ljudi pri delu, ki jo bomo podrobneje predstavili 
v poglavju 7. 
 
Direktiva Sveta 98/59/ES (UL L št. 225 z dne 12. 8. 1998, str. 16; v nadaljevanju: Direktiva 
Sveta 98/59/ES), iz l. 1998 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi 
odpusti. Namen direktive je olajšanje posledic kolektivnega odpusta za delavce. Namen 
direktive je, da se mora delodajalec pri tem posvetovati s predstavniki delavcev z namenom, 
da bi se kolektivnemu odpuščanju izognil oz. da se zmanjša število odpuščenih delavcev. 
 
Vrhovno sodišče je na primeru individualne tožbe, ki jo je podal eden izmed 40-ih odpuščenih 
delavcev iz poslovnih razlogov, ki ni sprejel ponujene mu nove pogodbe o zaposlitvi, podalo 
tolmačenje kolektivnega odpusta.14 
 
 
 
 
                                                        
12 Sodbo najdemo na strani: https://sodisce.si/vsrs/odlocitve/2012032113076796/. 
13 Primere sodne prakse najdemo na strani: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/sodnaPraksaRSSearch;jsessionid=crjIn2ANe3pF8kK88hY213v+?od=&search=v
arnost+in+zdravje+pri+delu+&page=12&do=&chosenFilters=visje%2CvisjeDelovno&filter=.  
14 Besedilo odločbe VRRS je dostopno na strani: 
https://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/search.M02.php?q=*:*&database[SOVS]=SOVS&database[IESP
]=IESP&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&unid=doc_2015081111439620&rowsPerPage=20&page=6928&id=20
15081111416783. 
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Ostale pomembne evropske direktive so še: 
 
Direktiva Sveta 2001/23/ES (UL L št. 82 z dne 22. 3. 2001, str. 16), z dne 12. marca 2001 o 
približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru 
prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov – združena verzija (v nadaljevanju: 
Direktiva Sveta 2001/23/ES) , 
 
Direktiva 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996 o napotitvi 
delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L št. 18 z dne 21. 1. 1997, str. 1), 
 
Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja 
oseb, ne glede na raso ali narodnost (UL L št. 180 z dne 19. 7. 2000, str. 22, v nadaljevanju: 
Direktiva Sveta 2000/43/ES), 
 
Direktiva 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; v nadaljevanju: 
Direktiva Sveta 2000/78/ES ), 
 
Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje 
izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim 
rodile ali dojijo (deseta posebna direktiva v smislu člena 16(1) direktive 89/391/EGS (UL L 
št. 348 z dne 28. 11. 1992, str. 1; v nadaljevanju: Direktiva Sveta 92/85/EGS), 
 
Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju 
načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in 
poklicnem delu (UL L št. 204 z dne 26. julija 2006, str. 23), 
 
Direktiva 2002/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o določitvi 
splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski skupnosti (UL L št. 80 z 
dne 23. 3. 2002, str. 29; v nadaljevanju: Direktiva 2002/14/ES) 
 
Direktiva Sveta 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega 
sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in 
ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES (UL L št. 68, 18. 3. 2010, str. 13; v nadaljevanju: 
Direktiva Sveta 2010/18/EU ), 
 
Direktiva 2008/104/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o delu 
prek agencij za zagotavljanje začasnega dela (UL L št. 327 z dne 5. 12. 2008, str. 9; v 
nadaljevanju: Direktiva 2008/104/ES). 
 

 Delovnopravna zakonodaja RS in zaposlovanje  

Temeljni zakon, ki v Sloveniji ureja individualna delovna razmerja, je Zakon 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, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A; v 
nadaljevanju:  (ZDR-1)). Ta v 9. členu podaja »hierarhično pravilo« na način, da omejuje 
avtonomijo pogodbenih strank. To v praksi pomeni, se s hierarhično nižjim aktom lahko 
določijo samo boljše/večje pravice delavca z izjemami, ki jih izrecno navaja Zakon. Poudariti 
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je potrebno, da ZDR-1 določa le minimalne pravice delavcev, pod katere se ne sme iti 
nikoli.  
 
Hierarhično si  delavnopravni zakonodajni akti  v Sloveniji sledijo15: 
 

- Ustava Republike Slovenije, 
- zavezujoče mednarodne pogodbe, 
- nacionalna zakonodaja (ZDR-1, ZUTD-116, itd.) vključno s pravilniki, 
- kolektivne pogodbe, 
- podjetniške pogodbe, 
- akti delodajalca, 
- pogodba o zaposlitvi. 

 
ZDR-1 v 4. členu podaja opredelitev delovnega razmerja in pravi:« Delovno razmerje je 
razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v 
organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo 
po navodilih in pod nadzorom delodajalca.« 
 
Čeprav se zakon pretežno naslanja na predpostavko, da se delovno razmerje sklene s 
pogodbo o zaposlitvi (praviloma za nedoločen čas), posebej obravnava institut »obstoja 
elementov delovnega razmerja«. Predpostavka namreč je, da obstaja delovno razmerje, če 
obstajajo elementi delovnega razmerja (18. člen ZDR-1). 
 
Kdaj lahko rečemo, da obstajajo elementi delovnega razmerja? 
 
O obstoju elementov delovnega razmerja lahko govorimo, ko17  
 

- delavec dlje časa opravlja delo pri delodajalcu, rok za izvedbo/zaključek del ni 
opredeljen,  

- vzpostavitev podrejenosti med delavcem in delodajalcem (ki nastane, če npr. delavec 
konstantno dobiva delo in navodila le od enega delodajalca), 

- osebno opravljanje dela, 
- delavec je vključen v točno določen delovni proces, običajno na sedežu delodajalca in 

v delovnem času, ki velja za ostale delavce,  
- delavec uporablja delovno opremo in ostala delovna sredstva podjetja itd. 
 

Kadar dokazano obstajajo elementi delovnega razmerja, mora delodajalec z delavcem 
podpisati pogodbo o zaposlitvi oz. pogodbo o opravljanju začasnega dela, če gre za delo 
upokojenca. 
 
Pogodbo o zaposlitvi bomo podrobneje obravnavali v poglavju 4. 
 
CIVILNOPRAVNA DELOVNA RAZMERJA MED DELODAJALCEM IN UPRAVIČENCEM 
 
Kadar delavec delo opravlja na podlagi civilne pogodbe (podjemna pogodba, avtorska 
pogodba, delo preko lastnega s.p. ipd.), se v takšnem razmerju med »delodajalcem« in 
                                                        
15 Kamenščak, 2016 (str. 1). 
16 Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 
47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO in 54/21; v nadaljevanju: ZUTD-1). 
17 Informiran, 2021. 
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»delavcem« uporabljajo določbe civilnega prava. V nadaljevanju na kratko predstavljamo 
takšne oblike dela. 
 

- V primeru ugotovitev elementov delovnega razmerja pri osebah, ki delajo na podlagi 
civilne pogodbe, in ko ima delo elemente delovnega razmerja, delodajalca doleti plačilo 
globe, ki znaša od 3.000 do 20.000 EUR (217. člen ZDR-1), 

- pogodbeno razmerje se spremeni v delovno razmerje za nedoločen čas (13. člen ZDR-1),  
- delodajalec pa mora za delavca plačati davke in prispevke za ves čas trajanja zaposlitve 

(VSRS VIII Ips 236/2016), 
- delavec lahko sam na pristojnem delovnem sodišču vloži tožbo proti delodajalcu in na 

podlagi obstoja elementov delovnega razmerja iztoži zaposlitev za nedoločen čas in 
plačilo davkov in prispevkov za nazaj (VSRS VIII Ips. 236/2016). 

 
Pogodba za začasno ali občasno delo upokojenca18 
 
Začasno ali občasno delo upokojenca se opravlja na podlagi pogodbe za začasno ali občasno 
delo upokojenca, in sicer kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in 
upokojencem, ki pa ga ne smejo opravljati upokojenci, ki prejemajo delno starostno ali 
predčasno pokojnino. Takšno delo ne vpliva na pravico do odmerjene pokojnine. Začasno ali 
občasno delo lahko upravičenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu oz. 
ne več kot 720 ur v koledarskem letu. Takšna pogodba mora minimalno vsebovati 
naslednje podatke: obdobje opravljanja dela in število ur, določena mora biti urna postavka 
(ne sme biti nižja od 4,2 EUR) za opravljeno delo ter predviden skupni znesek dohodka (ta 
na letni ravni ne sme presegati 6.300 EUR). Pisni izvod pogodbe mora biti ves čas na kraju 
opravljanja dela. 
 
Za začasno ali občasno delo se uporabljajo določbe ZDR-1 (o prepovedi diskriminacije, 
spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, enake obravnave glede 
na spol, delovnem času, odmorih in počitkih ter odškodninski odgovornosti), predpisi, ki 
urejajo varnost in zdravje pri delu (ZVZD) ter Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-1) ter 
Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo 
upokojencev.19 
 
Pogodba o občasnem/začasnem delu upokojencev se od ostalih civilnih pogodb o delu 
razlikuje po tem, da  lahko vsebuje določene elemente delovnega razmerja. 
 
Sodišče lahko presodi20, da gre za prikrito delovno razmerje, ko se razmerje med delavcem 
in delodajalcem navzven prikazuje drugače z namenom zmanjšanja pravic delavca in 
zmanjšanja obveznosti plačila davkov in prispevkov. 
 
 
 

                                                        
18 MDDSZ, 2021. 
19 Zakonodaja delodajalcu nalaga, da  mora obračunati davčno dajatev v višini 25 % obračunati na posebnem 
obračunu in ga predložiti davčnemu organu in v svoje breme obračunati ter plačati tudi prispevek za posebne 
primere zavarovanja po ZPIZ-2 (8,85 %) in pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni (v letu 2020 znaša 5,23 evrov), v breme upokojenca pa prispevek za zdravstveno zavarovanje 
po ZZVZZ (6,36 %). 
20 Glej primer VDSS Sodba in sklep Pdp 352/2018, z dne 20. 12. 2018, ki je dostopen na spletni strani: 
https://www.sodisce.si/vdss/odlocitve/2015081111426357/.  
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Najpogostejše oblike prikritih delovnih razmerij v Sloveniji so21 
 

- podjemna pogodba oz. pogodba o delu, ki je pogodba civilnega prava, ki jo ureja 
Obligacijski zakonik. Podjemnik se s pogodbo zaveže opraviti določen posel, naročnik 
se zaveže, da bo takšno delo plača. Sklene se v pisni obliki, ki jo mora imeti podjemnik 
ves čas na kraju opravljanja dela. 

- dijaško/študentsko delo: ZDR-1 ga uvršča v področje občasnega/začasnega dela. 
Dijak/študent lahko delo opravlja dlje časa preko stalne študentske napotnice, ki po 
mnenju delovnega sodišča samo po sebi še ne utemeljuje obstoja delovnega razmerja 
(glej odločbo Vrhovnega sodišča RS: VDSS Sodba Pdp 336/2018, z dne 07. 11. 2018)22. 

- samozaposleni: delodajalec z »delavcem« dopiše civilno pogodbo v obliki pogodbe o 
poslovnem sodelovanju. Samozaposlenega ne ščiti delovnopravna zakonodaja, prav 
tako si mora sam plačevati davke in prispevke iz dela. Kadar iz dokumentov/evidenc 
delavca izhaja, da je v celem mesecu delal za enega delodajalca in da je samo od tega 
delodajalca prejel plačilo, je potrebno ugotoviti, da gre za elemente delovnega 
razmerja, zaradi česar bi moral delodajalec z delavcem podpisati pogodbo o zaposlitvi. 

 
 

 Primerjava delovnopravne zakonodaje v zvezi z zaposlovanjem z Avstrijo, 
Italijo, Hrvaško in Madžarsko  

AVSTRIJA23 
 
Za avstrijsko delovno pravo področju zaposlovanja je značilno: 
 

- visoki standardi zaščite pravic delavcev, 
- velik pomen kolektivnega dogovarjanja (s kolektivnimi pogodbami je pokritih 95 % 

delavcev), malo je podjetniških kolektivnih pogodb. 
- zaposlovanje mimo kolektivnih pogodb ni dovoljeno, 
- obvezno članstvo zaposlenih v Delavskih zbornicah, 
- razlikovanje med 2 kategorijama delavcev: beli ovratniki (storitve, bolj izobraženi 

posamezniki), modri ovratniki (proizvodni delavci, strokovna izobrazba). 
 
V Avstriji se lahko zaposli oseba, ki je dopolnila 15 let (vajeništvo, strokovno 
izpopolnjevanje), vendar mora imeti zaposlitev status dopolnilne aktivnosti v okviru 
obveznega izobraževanja do 18. leta starosti. 
V pogledu sklepanja pogodb o zaposlitvi je Avstrija precej fleksibilna, zaradi česar 
samostojne pogodbe o delu in delovne pogodbe čedalje bolj nadomeščajo pogodbe o 
zaposlitvi. Ne glede na obliko zaposlitve, zaposleni delavci uživajo socialno zavarovanje 
(minimalno zaposleni so nezgodno zavarovani). 
Po avstrijski delovni zakonodaji delovnega razmerja ni potrebno skleniti v pisni obliki, lahko 
se sklene tudi ustno ali implicitno. 
Zakon u delovnem času opredeljuje redni delovni čas, ki znaša 40 ur na teden, ki ga je možno 
s kolektivno pogodbo tudi skrajšati. 
 
                                                        
21 Ščedrin, 2020. 
22 Besedilo odločbe je dostopno na spletni strani: https://sodisce.si/vdss/odlocitve/2015081111424804/ . 
23 Povzeto po: VelocityGlobal, 2017. 
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Zakonsko določene oblike zaposlitve so precej podobne tistim, ki izhajajo iz slovenske 
zakonodaje s tem, da so pravice delavcev, ki so atipično zaposleni, izenačene s tistimi, ki jih 
uživajo redno zaposleni. 
 
HRVAŠKA24 
 
Za hrvaško delovno pravo na področju zaposlovanja je značilno: 
 

- precej toga politika zaposlovanja,  spodbuja se zaposlovanje za nedoločen čas, 
zaposlovanje za določen čas je dovoljeno le, če za to obstajajo objektivni razlogi, 
vendar za največ 3 leta, 

- ni posebne opredelitve glede delovnega razmerja, Zakon o delu ga omenja le v 
opredelitvi pojma delavec, 

- na področju zaposlovanja prevladuje zaposlovanje s pogodbo o zaposlitvi, ki mora 
biti v pisni obliki, 

- temeljni delovni zakon – Zakon o delu priznava le 2 obliki zaposlitve: za nedoločen in 
določen čas. Zakon o delovnem času posredno vpeljuje tudi zaposlitev za krajši 
delovni čas, ki je na voljo staršem, skrbnikom in posvojiteljem otrok. 

 
Prepovedano je zaposliti osebo mlajšo od 15 let oz. osebo, ki je mlajša od 18 let in nima 
zaključenega obveznega izobraževanja. 
 
Ker je delovna zakonodaja na Hrvaškem precej toga, je razširjen pojav prekarnega dela, zlasti 
zato, ker imajo prekarni delavci bistveno manj pravic od redno zaposlenih in so za 
delodajalca cenejši. 
 
MADŽARSKA25 
 
Za madžarsko delovno pravo na področju zaposlovanja je značilno: 
 

- spodbujajo se fleksibilne oblike zaposlitve (krajši delovni čas, delo na daljavo, 
pogodbeno delo delavca, občasno delo, začasno agencijsko delo ( do 5 let), napotitev 
na delo k drugemu delodajalcu itd.), 

- zaposlitev za določen čas lahko traja do 5 let, 
- spodbujanje zaposlovanja žensk (možnost krajšega in prilagojenega delovnega časa, 

priznanje dodatka za varstvo otrok starim staršem), 
- zagotavlja se možnost dela upokojencem, oblike zaposlitve niso določene, upokojenci  

so oproščeni plačila socialnih prispevkov. 
 

Socialni partnerji (sindikati, delodajalci) imajo malo vpliva na kreiranje politike zaposlovanja 
na državni ravni, prevladuje decentralizirani sistem kolektivnega dogovarjanja. Ker so šibki 
tako sindikati kot delodajalske organizacije, je s kolektivnimi pogodbami pokritih le okrog 20 
% zaposlenih. 
 
 
 
 

                                                        
24 Povzeto po: Vidan, 2020 (str. 3-11). 
25 Povzeto po: Csabai, 2020. 
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Spodbujata se 2 atipični obliki dela: 
 

- delitev delodajalca: delavec lahko delo opravlja pri več kot 1 delodajalcu, ki za plačilo 
delavcu odgovarjajo subsidiarno, 

- delitev delovnega mesta: delodajalec lahko za eno delovno mesto sklene pogodbo o 
delu z več zaposlenimi. 

 
Zaradi slabe politike zaposlovanja, demografskih razlogov (staranje prebivalstva), »bega 
možganov«, strukturne brezposelnosti ter neenakomerne razvitosti države, se preko 
državnih pomoči spodbuja zaposlovanje tujcev. 
 
ITALIJA26 
 
Za italijansko delovno pravo na področju zaposlovanja je značilno: 
 

- neposredna uporaba evropskih direktiv, 
- ni celovite delovnopravne zakonodaje zaradi česar je delovno pravo razpršeno skozi 

Civilni zakonik, 
- prevladuje uporaba področnih zakonov in zakonodajnih odlokov, 
- v sodnih delovnih sporih se upošteva sodna praksa, 
- čeprav je diskriminacija pri zaposlovanju/v delovnem razmerju/pri odpuščanju 

prepovedana, ni obveznosti delodajalca po ponovni zaposlitvi diskriminirane osebe, 
- na področju odpuščanj se spodbuja uporaba instituta izvensodne poravnave, ki 

delodajalcu prinaša tudi davčne olajšave, 
- delodajalec lahko delavcu poljubno odreja delovne naloge (ne glede na pogodbo, 

izobrazbo, izkušnje), 
- zakonodaja spodbuja zaposlovanje za nedoločen čas, 
- spodbuja se zaposlovanje žensk, ki imajo pri zaposlitvi prednost pred ostalimi 

kandidati 
- zaposlitev za določen čas lahko traja največ 24 mesecev, delodajalcu ni potrebno 

obrazložiti vzroka (nadomeščanje odsotnega delavca, projektno delo, začasno 
povečanje obsega poslovanja delodajalca). Tudi agencijsko delo lahko traja največ 24 
mesecev (tripartitni podpis pogodbe), 

- usklajevanju poklicnega in družinskega življenja je namenjen poseben zakon. 
 
V Italiji postaja na področju zaposlovanja  vse bolj popularna »Pogodba o sodelovanju«, ki 
delavcu omogoča, da se sam odloči kdaj in kako bo izvršil naročila, delodajalca pa 
razbremenjuje v pogledu plačevanja davkov in prispevkov. 
Zakonodaja onemogoča veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas s tem, ko prepoveduje 
ponovno zaposlitev delavca za določen čas v roku krajšem od (10) 20 dni po poteku pogodbe, 
če je zaposlitev trajala (manj) več kot 6 mesecev. 

Italijanska zakonodaja delodajalcem tudi omogoča takojšen odpust delavca, ki je izpolnil 
pogoje za starostno upokojitev. 

Sindikalno gibanje je v Italiji precej razdrobljeno, zato ne čudi podatek, da je gostota 
njihovega članstva okrog 20 %. Po drugi strani pa je članstvo v delodajalskih organizacijah 

                                                        
26 Povzeto po: Pintaldi, 2008 (str. 4-20). 
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precej močnejše s 60 % gostoto članstva zaradi česar so delodajalci bistveno močnejši od 
sindikatov27. 

Italijanski delavci so med najslabše plačanimi v Evropi, zaradi česar sindikati stalno 
pritiskajo na predstavnike delodajalcev za dvig plač, kar država delno popravlja z drugimi 
ugodnostmi, kot je skrajšanje tedenskega dela na 37 ur za enako plačilo. Vsi odpuščeni delavci 
(ne glede na vzrok odpustitve) so upravičeni do odpravnine. 
 

 Nacionalna delovnopravna zakonodaja in izzivi socialnih partnerjev na 
področju zaposlovanja 

Na osnovi pregleda sodne prakse iz delovnopravnega področja ocenjujemo, da bi bilo na tem 
področju s socialnim dialogom potrebno rešiti naslednje izzive: 
 

- področje prikritih oblik zaposlitve, 
- izboljšanje pravne ureditve dela na domu/na daljavo, 
- izboljšati pravne podlage na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju. 

 
Pravna ureditev prikritih oblik zaposlitve 
 
Delo v prikritem delovnem razmerju se največkrat opravlja, ko imajo posamezniki z 
delodajalcem sklenjeno podjemno ali avtorsko pogodbo, delajo kot s.p.-ji ali s študentsko 
napotnico.  
 
Problematika opravljanja dela v prikritem delovnem razmerju je naložena predvsem na pleča 
posameznika, zlasti v pogledu dokazovanja elementov delovnega razmerja v delovnem 
sporu, čeprav je takšno opravljanje dela že samo po sebi nezakonito. 
 
Slabosti za posameznika, ki dela v prikritem delovnem razmerju28  
 

- mu ne pripadajo pravice, ki jih ZDR-1 kot šibkejši stranki podeljuje delavcu, 
- ni upravičen do nekaterih osnovnih delovnopravnih pravic, ki delavca varujejo pred 

izkoriščanjem (odmor, plačani dopust, odpravnina, odpovedi zgolj v primeru 
utemeljenih razlogov, prepoved nadurnega dela ipd.), 

- takega posameznika se obravnava kot podjetnika, torej kot enakovredno stranko, kar 
je popolnoma neupravičeno, saj je dejanski položaj takega posameznika izenačen s 
položajem delavca, 

- v bodočnosti bo zaradi nižje zavarovalne osnove upravičen do nižje pokojnine. 
 
Slabosti/prednosti za delodajalca, ki zaposluje delavce v prikritem delovnem razmerju: 
 

- cenejša delovna sila, 
- predstavlja nelojalno konkurenco delodajalcem, ki zakonito zaposlujejo delavce, 
- dobijo slabše motivirane, manj produktivne delavce. 

 

                                                        
27 OECD, 2017 (str. 1). 
28 Povzeto po: Bagari, 2017. 
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Slabost za delavce, ki so zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi: 
 

- prikrito zaposleni delavci zanje predstavljajo nelojalno konkurenco, ker so cenejši 
(ni plačila davkov in prispevkov, potnih stroškov, malice, dopusta, bolniške, 
odpravnine itd.) 

 
Slabost za socialno državo: 

- v državno blagajno se steka manj prispevkov. 
 
Slabost trenutne ureditve prikritih delovnih razmerij je, da se obstoj elementov delovnega 
razmerja lahko ugotavlja zgolj v sodnem sporu. Posameznik, ki se znajde v takem položaju, 
ima pred sporom tudi možnost, da od delodajalca neposredno zahteva odpravo kršitve, 
vendar je v teh primerih ključna pripravljenost delodajalca, da kršitve sam odpravi. 
 
Pravna ureditev dela na domu 
 
Področje dela na domu je skopo urejeno v ZDR-1 (86.- 72. člen), ki opredeljuje pojem dela na 
domu in delodajalca napeljuje na obveznost sklenitve pogodbe o delu na domu, o čemer je 
dolžan obvestiti pristojni inšpektorat. Delavcu je dolžan plačati nadomestilo za uporabo 
svojih sredstev na domu, prav tako je dolžan zagotavljati varne pogoje za delo na domu in 
enake pravice, kot jih imajo delavci, ki delajo v prostorih delodajalca. 
 
Delo na domu v zadnjih letih predstavlja vedno bolj pomemben institut za naslavljanje 
raznovrstnih izzivov na trgu dela. Delodajalcu omogoča večjo prožnost pri organizaciji dela, 
niža potne stroške delavcev in Delavcem omogoča delo v izrednih razmerah, lažje 
usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, lažje organiziranje dela, prihranek pri 
času in podobno. stroške zagotavljanja delovnih prostorov. Poleg navedenega ne gre 
zanemariti tudi vpliva na okolje29. 
 
Do sedaj izvedene analize in raziskave so pokazale30 
 

- da tudi na evropskem nivoju področje neposredno ni urejeno.  Posredno ga omenja 
Direktiva (EU) 2019/1158 (UL L 188, 20. 6. 2019, str. 79; v nadaljevanju: 
Direktiva (EU) 2019/1158) o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja 
staršev in oskrbovalcev v delu v prožne oblike dela uvršča tudi delo na daljavo. 

- da na tem področju manjkajo minimalni standardi takšne ureditve, ki jih zanemarjajo 
tudi kolektivne pogodbe in glavnino bremena prevalijo na delodajalca. 

- da zaposleni potrebujejo nadgradnjo svojih kompetenc, kot so izboljšanje 
komunikacijskih veščin,  poznavanje orodij za delo na daljavo. 

- delodajalci, ki so zadolženi za zagotavljanje varnega in zdravega dela na domu tudi 
nimajo ustreznih kompetenc na tem področju. 

- po eni strani je prednost dela od doma v tem, da si delavec sam organizira delo, vendar 
je to povezano tudi s tveganjem, da se ne znajo ali ne morejo »izklopiti«. 

 
In tukaj je izziv za socialne partnerje na področju: 
 

- izboljšanja zakonodajnega okvira dela na domu, 

                                                        
29 Natlačen, 2020 (str. 5-7). 
30 Bagari, 2020 (str. 6-7). 
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- boljše opredelitve dela na domu v okviru kolektivnih pogodb, 
- sodelovanje sindikatov pri uskladitvi splošnih aktov delodajalca in pri oblikovanju 

besedila pogodbe o zaposlitvi v delu, ki se nanaša na delo na domu. 
 
 
 
Izboljšanje pravne ureditve na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju 
 
Sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij se večinoma izvaja posredno, torej preko 
njihovih predstavnikov. Čeprav gre za obliko kolektivnega sodelovanja delavcev pri 
upravljanju se pogostokrat pozabi, da sveti delavcev ne zastopajo lastnih interesov ampak 
interese delavcev. Posledično bi bilo potrebno v pravnih podlagah okrepiti obveznosti sveta 
delavcev do delavcev, zlasti: 
 

- v luči njihovega informiranja (vzpostavitev stalnih mehanizmov), 
- v pogledu zastopanja dejanskih interesov delavcev. 

 
Prav tako bi morala zadevna zakonodaja delavcem podeliti vzvode, preko katerih bi lahko 
odločneje vplivali na delo svojih predstavnikov. V zakonodaji namreč ni določbe, ki bi 
delavcem omogočila odpoklic celotnega sveta delavcev. Po trenutni ureditvi lahko 
odpokličejo zgolj posameznega člana. 
V ZVZD-1 prav tako ne najdemo določbe, ki bi pomenila materialno odgovornost sveta 
delavcev v primeru njihovega slabega delovanja, ki lahko povzroča materialno in 
nematerialno škodo. 
 

 Vloga socialnih partnerjev pri razvoju delovnopravne zakonodaje v 
Sloveniji   

MOD opredeljuje socialni dialog kot proces v katerem se socialni partnerji pogajajo o 
zadevah, ki so povezane z zaposlovanjem, politiko trga dela, socialno zaščito delavcev, 
obdavčitvijo plač in drugimi elementi ekonomske politike31  
 
Kadar socialni dialog poteka na ravni države, govorimo o tristranskem socialnem dialogu, 
saj se vanj kot enakovredni partnerji vključujejo reprezentativni sindikati in predstavniki 
delodajalcev, ki delujejo na območju države ter vlada.32  
 
Socialni dialog na ravni državi poteka v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (v 
nadaljevanju: ESS)33, v okviru katerega lahko socialni partnerji sodelujejo pri oblikovanju 
politik, lahko podajajo predloge/pripombe na osnutke zakonov. Lahko opravljajo tudi 
nadzorstveno funkcijo na način, da nadzirajo izvajanje dogovorov in zakonodaje.34  
 

                                                        
31 ITC, 2013 (str. 11). 
32 Krajner, 2004 (str. 18). 
33 Temeljna področja delovanja ESS so: socialni sporazum, socialne pravice, sistem kolektivnega dogovarjanja, 
politika zaposlovanja, pravna varnost, ekonomska politika, sodelovanje delavcev pri upravljanju idr. (ESS, 
2021). 
34 ESS, 2019. 
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ESS je bil ustanovljen l. 1994 z Dogovorom o politiki plač v gospodarstvu za l. 1994 in deluje 
na podlagi Pravil o delovanju ESS (ESS, 2014). To pomeni, da organiziranje in delovanje 
ESS nima podlage v zakonu. 
 
Čeprav odločitev ESS zavezujejo vse člane, te nimajo pravne veljave. Vloga ESS je tako bolj 
posvetovalne kot pogajalske narave.35  
 
Pri oblikovanju zakonodaje ESS preko svojih strokovnih skupin deluje na način, da svoje 
predloge, priporočila in mnenja posreduje36  
 

- Državnemu svetu RS, 
- Državnemu zboru RS37 in 
- širši strokovni javnosti. 

 
Usklajevanja med člani ESS potekajo: 
 

- v obliki sej na katere so vabljeni predstavniki različnih interesnih skupin 
- sestankov kolegija ESS, 
- sestankov pogajalskih skupin in 
- strokovnih odborov. 

 
Ključna področja v katerih je ESS v obd. 1995 – 2021 najaktivneje sodeloval, so  
 

- politika plač, 
- fiskalna, 
- ekonomska in 
- socialna politika države. 

 
Ključne aktivnosti ESS v l. 2021 na področju trga dela in zaposlovanja 
 

- seznanitev z Načrtom izvajanja AKP38 za l. 2021 in 2022, pri čemer so pozvali MDDSZ 
k aktivnemu vključevanju ESS pri pripravi načrta in k dopolnitvi načrta s predlogi iz 
razprave. 

- seznanitev z Letnim poročilom inšpektorata za delo za l. 2019, 
- seznanitev s poročilom RS o izvajanju Evropske socialne liste, 
- seznanitev s poročilom o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela na črno, 
- seznanitev s predlogi sprememb Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij 

za opravljanje reguliranih poklicev (v nadaljevanju: ZPPPK)39, 
- sprejem odločitve o ustanovitvi strokovne skupine za pripravo sprememb ZUTD-1 in 

Zakona o socialno varstvenih prejemkih (v nadaljevanju: ZSVarPre),40 
- seznanitev z osnutkom Programa stabilnosti 202141. 

                                                        
35 Krajner, 2004 (str. 66 in str. 69). 
36 ESS, 2021. 
37 DZ RS je sprejel stališče, da mora o vseh zakonih in politikah, ki zadevajo interese socialnih partnerjev 
razpravljati ESS, preden le-ti pridejo v parlamentarni postopek (Stanojevič, 2001, str. 8). 
38 AKP: Aktivna politika zaposlovanja. 
39 Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (Uradni list RS, št. 
39/16, 47/19 in 92/21). 
40 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 
in 73/18). 
41 Program stabilnosti je dokument ukrepov za zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti javnih financ. 
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3 OBVEZNI SPLOŠNI AKTI DELODAJALCA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM  

Splošni akti delodajalca so enostranski avtonomni pravni vir, ki so specifični za 
delovnopravno področje.  Praviloma imajo obliko pravilnika. Po svoji vsebini jih lahko 
razdelimo na42:  
 

- splošne akte, ki imajo organizacijsko naravo in  
- akte, ki urejajo pravice in obveznosti zaposlenih. 

 
Splošni akti delodajalca morajo biti usklajeni z zavezujočimi kolektivnimi pogodbami, 
podzakonskimi predpisi in zakoni (ZDR-1, 10(3). člen). 
 
Obveznost sprejemanja splošnih aktov delodajalca nalaga  10. člen ZDR-1, ki pa konkretno ne 
navaja katere splošne akte mora delodajalec dejansko sprejeti. Pri odločitvi o tem katere 
splošne akte bo sprejel, se mora naslanjati tudi na področne zakone. 
 
 »Splošna značilnost teh aktov je, da sme urejati pravice in obveznosti le ugodneje, kot je to 
določeno v zakonih in kolektivnih pogodbah, ki zavezujejo delodajalca«…«sicer je takšna 
določba neveljavna«.43 

 
V postopku sprejemanja splošnega akta, pa ZDR-1 delodajalcem nalaga tudi določene 
obveznosti do sindikata44 (sveta delavcev, sindikalnega zaupnika) oz. do delavcev 
neposredno: 

- obveznost posredovanja predlogov splošnih aktov, 
- opredelitev do mnenja sindikata/sveta delavcev/sindikalnega zaupnika/delavcev 

pred sprejetjem akta, 
- vse zaposlene delavce in delavce, ki so k njemu napoteni na delo, mora na običajni 

način seznaniti s svojimi splošnimi akti. 
 

Zakonsko predpisani splošni akti delodajalca so45  
 

- akt o sistemizaciji delovnih mest, 
- izjava o varnosti z oceno tveganja, 
- pravilnik o računovodstvu, 
- pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu, 
- pravilnik o ukrepih delodajalca za preprečevanja trpinčenja na delovnem mestu, 
- pravilnik o prepovedi alkoholiziranosti in dela pod vplivom prepovedanih substanc 

– s postopki preverjanja, 
- pravilnik o varovanju osebnih podatkov. 

 

                                                        
42 SPOT, 2019. 
43 Verlag Dashöfer, 2020 (str.1). 
44 Za sindikat pri delodajalcu v postopkih po ZDR-1 se šteje reprezentativni sindikat, ki imenuje ali izvoli 
sindikalnega zaupnika po 205. členu tega zakona. 
45 GZS, 2021. 
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Omenjeni pravilniki so lahko predmet inšpekcijskega pregleda. V kolikor inšpektor za delo 
ugotovi, da delodajalec ne razpolaga z obveznim pravilnikom, mu lahko izreče globo. 
 
Priporočljivi so naslednji pravilniki: 
 

- pravilnik o urejanju delovnega časa, 
- pravilnik o plačah in drugih osebnih prejemkih, 
- pravilnik o uporabi službenih vozil (uporaba službenih avtomobilov, obveznosti v 

zvezi s tem, izdaja potnih nalogov ipd.) 
- pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov, 
- pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti (Zakon o poslovni skrivnosti) 
- pravilnik o nagrajevanju koristnih predlogov, 
- pravilnik o letnih dopustih, 
- pravilnik o bolezenskih odsotnostih, 
- pravilnik o nagrajevanju in napredovanju delavcev, 
- pravilnik o delu na domu. 

 

 Obvezni splošni akti delodajalca 

3.1.1 Akt o sistemizaciji delovnih mest  

Obveznost sprejetja takšnega akta je določena v 22(2). členu ZDR-1: »Delodajalec je dolžan s 
splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma 
za vrsto dela. Ta obveznost ne velja za manjše delodajalce«. 
 
Manjši delodajalci so delodajalci, ki 

- zaposlujejo 10 ali manj delavcev (ZDR-1, 5. člen). 
 
Kaj se določi v Aktu o sistemizaciji delovnih mest? 

 
»Je akt, ki posameznikom jasno opredeli odgovornosti za svoje delo, ter ureja notranjo 
organiziranost in sodelovanje«.46  

 
V aktu o sistemizaciji delovnih mest se določi pogoje za opravljanje dela na posameznem 
delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Pri tem je mišljeno, da akt o sistemizaciji vsebuje 
(Verlag Dashöfer, 2020, str. 1): 
 

- naziv delovnega mesta in pa kratek opis dela, ki ga mora delavec opravljati na tem 
delovnem mestu, 

- zahteve po znanjih, 
- zahteve po izkušnjah,  
- opis potrebnih psihofizičnih sposobnosti in  
- osebnostnih lastnostih kandidatov oz. zaposlenih. 

 

                                                        
46 Competo, 2021. 
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Sistemizacija delovnih mest je torej rezultat delitve dela, ki upošteva organizacijske načela 
delitve dela ter pogoje dela.47  

 
»Je temelj za načrtovanje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja delavcev. Prav tako 
je sistemizacija osnova za izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja, določanje plače in 
dodatkov k plači«.48  
 
V proces izdelave/prenove akta o sistemizaciji delovnih mest je smiselno vključiti vodje 
notranjih organizacijskih enot, ki dobro poznajo prispevek k doseganju ciljev podjetja svoje 
enote in posameznikov v njej49  
 
V sliki 1 podajamo opis ključnih korakov v oblikovanju akta. 
 
Izhodišča sistemizacije delovnih mest so: 
 

- veljavna zakonodaja, vključno s podzakonskimi predpisi, 
- veljavne in zavezujoče kolektivne pogodbe, 
- priporočila stroke. 

 
Slika 1: Faze priprave akta o sistemizaciji delovnih mest 
 

 
Vir: Competo, 2021. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                        
47 Povzeto po Eudace, 2021. 
48 Data, 2017. 
49 Unija Consulting, 2021. 
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Načela priprave sistemizacije delovnih mest50  
 
Pri pripravi sistemizacije delovnih mest moramo upoštevati naslednja načela:  
 

- odražati morajo dejansko stanje v podjetju,  
- zaradi večje funkcionalne fleksibilnosti naj bodo širše opredeljena,  
- vodilo razlikovanja med delovnimi mesti naj bo vsebina, zahtevnost in odgovornost 

dela,  
- predlog delovnih mest naj upošteva trende razvoja v prihodnosti  
- delovna mesta naj bodo jasno opredeljena. 

 
Upoštevati je priporočljivo naslednje vidike51 
 

- namene akta,  
- organizacijski vidik,  
- vidik vodenja kadrovskih procesov,  
- motivacijski vidik,  
- vidik varovanja zdravja, varnosti pri delu in podobno.  

 
Moderne sistemizacije vsebujejo tudi specifične odgovornosti, ki jih posameznik na tem 
delovnem mestu ima. Odgovornosti dajo odgovor na to, kakšni rezultati se pričakujejo od 
posameznika in kakšno dodano vrednost za podjetje posameznik ustvarja (pravi ljudje na 
pravem mestu) (Competo, 2021). 
 
V sliki 2 prikazujemo koristi sistemizacije delovnih mest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
50 SPOT, 2021. 
51 Eudace, 2021. 
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Slika 2: Koristi sistemizacije delovnih mest 
 

 
                                                          Vir: Competo, 2021. 

 

3.1.2 Izjava o varnosti z oceno tveganja 

ZDR-1 v 45. členu in Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; v 
nadaljevanju: ZVZD-1) v 5. členu določata obveznost: 
 

- delodajalca glede zagotavljanja pogojev za varnost in zdravje delavcev v skladu s 
posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu, 

- izvajanja ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so 
navzoče v delovnem procesu,  

- preprečevanja, odpravljanja in obvladovanja nevarnosti pri delu,  
- obveščanja in usposabljanja delavcev,  
- ustrezne organiziranosti in  
- zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev. 

 
ZVZD-1 v 17. členu določa, da mora delodajalec pisno oceniti tveganja, ki so jim delavci 
izpostavljeni – pripraviti mora Izjavo o varnosti z oceno tveganja. Iz zakona tudi izhaja, da se 
mora o oceni tveganja posvetovati z delavci oz. njihovimi predstavniki. 
 
Tveganja pri delu mora oceniti tudi samozaposlena oseba (56. člen ZVZD-1). 
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Izjava o varnosti z oceno tveganja obsega zlasti52 
 

- identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti,  
- ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim,  
- oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih 

bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic,  
- odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo, ter  
- odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja. 

 
ZVZD-1 tudi določa, da mora delodajalec sprejeti ukrepe za zagotavljanje požarnega 
varstva v skladu s posebnimi predpisi. Obveznost določitve požarnega reda je določena v 35. 
členu Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz). Lastniki ali uporabniki stanovanjskih 
objektov, razen družinskih hiš, ter poslovnih in industrijskih objektov morajo določiti 
požarni red, ki vsebuje: 
 

- organizacijo varstva pred požarom,  
- ukrepe varstva pred požarom,  
- navodilo za ravnanje v primeru požara in  
- način usposabljanja.  
 
V poslovnih in industrijskih objektih mora biti na vidnem mestu izobešen del požarnega 
reda, ki vsebuje organizacijo varstva pred požarom, ukrepe varstva pred požarom ter 
navodilo za ravnanje v primeru požara (62. člen ZVZD-1).  
 

3.1.3 Pravilnik o računovodstvu 

Pravilnik o računovodstvu je obvezni splošni akt podjetja, s katerim pravne osebe 
podrobneje uredijo:53 
 

- način sestavljanja knjigovodskih listin,   
- vrsto, vsebino in obliko knjigovodskih listin,  
- odgovornost za sestavo, gibanje in kontrolo knjigovodskih listin, 
- hranjenje knjigovodskih listin, 
- naloge in organizacijo računovodstva, 
- pravice in odgovornosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z materialnimi in 

finančnimi sredstvi. 
 
Pravilnik o računovodstvu se sprejme v skladu:54 
 

- z določbo 54. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)55, 
- s slovenskimi računovodskimi standardi 2016, ki obsegajo Uvod v SRS, Okvir SRS ter 

posamezne SRS-je ,ki urejajo gospodarske kategorije (Standardi I) ter standarde 
računovodskega poročanja (Standardi II).  

                                                        
52 GZS, 2021. 
53 Data, 2018. 
54 DARA, 2021. 
55 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; v 
nadaljevanju: ZGD-1). 
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- obveznost po sprejetju splošnega akta delodajalca določa tudi 4. in 52. člen Zakona o 
računovodstvu (ZR),2 ki določa obvezen sprejem pravilnika o računovodstvu za vse 
pravne osebe. V nasprotnem primeru je za opustitev te dolžnosti delodajalca določena 
tudi globa. 
 

Globe za prekršek po Zakonu o računovodstvu (ZR)56 
ZR določa globe za prekršek, in sicer od 417,29 EUR do 25.037,59 EUR, v kolikor pravna 
oseba: ne uredi v pravilniku načina sestavljanja knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih 
listin, odgovornosti za sestavo, gibanje in kontrolo knjigovodskih listin in njihovega hranjenja 
ter dokler ne uredi nalog in organizacije računovodstva in odgovornosti pooblaščenih oseb v 
pravilniku. 
 

3.1.4 Akt o promociji zdravja na delovnem mestu 

Obveznost delodajalca, da načrtuje in izvaja promocije zdravja na delovnem mestu je 
opredeljena v 6. in 32. členu ZVZD-1. Delodajalec je lahko v skladu z ZVZD-1 celo oglobljen, 
če v izjavi o varnosti z oceno tveganja ne načrtuje in ne določi promocije zdravja na 
delovnem mestu, zanjo ne zagotovi potrebnih sredstev, pa tudi načina spremljanja njenega 
izvajanja. Vendar pa glede na določbe ZVZD-1, je tako obvezna le izjava o varnosti z oceno 
tveganja. 
 
Akt o promociji zdravja na delovnem mestu vključuje sistematične ciljane aktivnosti in 
ukrepe, ki jih delodajalec na osnovi zakona izvaja z namenom ohranjanja in krepitve 
telesnega in duševnega zdravja delavcev. Gre za skupna prizadevanja delodajalcev, 
delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. Nanaša 
se na (Ministrstvo za zdravje, 2021): 
 

- izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,  
- spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev 

zdravja,  
- omogočanja izbire zdravega načina življenja in  
- spodbujanja osebnostnega razvoja. 

 
Kot pripomoček za pripravo dokumenta so na voljo Smernice promocije zdravja na delovnem 
mestu, ki so na voljo na spletni strani: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-
zdravje/Promocija-zdravja-na-delovnem-
mestu/Smernice_promocija_zdravja_na_delovnem_mestu-marec_2015.pdf. 
 

3.1.5 Pravilnik o ukrepih delodajalca za preprečevanja spolnega in drugega 
nadlegovanja  ter trpinčenja na delovnem mestu 

Pravne podlage za obvezno pripravo pravilnika so: 
 

- 7. člen ZDR-1 – prepoved ravnanja, ki predstavlja spolno ali kakšno drugo 
nadlegovanje na delovnem mestu, prepoved trpinčenja na delovnem mestu. 

                                                        
56 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR). 
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- 47. člen ZDR-1 iz katerega izhaja obveznost delodajalca, da »mora delodajalec sprejeti 
ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred 
trpinčenjem na delovnem mestu«…«in da mora o sprejetih ukrepih pisno obvestiti 
delavce«. 

- 24. člen ZVZD-1: delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in 
obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik 
psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev. 

 
Nobena oblika nadlegovanja in trpinčenja ne sme biti razlog za diskriminacijo pri 
zaposlovanju in pri delu. V primeru kršitve prepovedi diskriminacije ali trpinčenja na 
delovnem mestu je delodajalec kandidatu oziroma delavcu odškodninsko odgovoren po 
splošnih pravilih civilnega prava (8. člen ZDR-1). 

 

3.1.6 Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti, uživanja drog in drugih prepovedanih 
substanc na delovnem mestu 

ZVZD-1 v 51. členu prepoveduje dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc. Delavec 
ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na 
tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno 
z izjavo o varnosti z oceno tveganja. 
 
V tretjem odstavku se vzpostavlja dolžnost delodajalca, da tako stanje delavca ugotavlja 
po postopku in na način določenima z internim aktom delodajalca, čeprav sankcija za 
nesprejetje takšnega akta ni določena. Vsekakor pa si je iz praktičnega vidika težko 
predstavljati, da bo delodajalec učinkovito izpolnjeval zakonske obveznosti po 
preprečevanju uporabe alkohola, drog in drugih substanc na delovnem mestu, če način in 
postopek ugotavljanja ni v naprej predviden v splošnem aktu delodajalca. Vsekakor je tak 
akt obvezen, če želi delodajalec npr. alkoholiziranost ugotavljati s posebnimi postopki, 
npr. alkotestom. 
 
Vsako delo pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc je torej kršitev 
zakona in je določeno kot prekršek delodajalca (76. člena, 47., tč., 1. odst. ZVZD-1) in kot 
prekršek delavca (77. člen, 4. tč., 1. odst. ZVZD-1). Tudi ZDR-1 v 35. členu določa dolžnost 
spoštovanja in izvajanja predpisov in ukrepov o varnosti ni zdravju pri delu ter pazljivo 
opravljanje dela, da se zavaruje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb. 
Tako ravnanje izhaja tudi iz 12. člena ZVZD-1. 
 
Dokazno breme, da je bil delavec pod vplivom alkohola, drog ali drugih substanc, je na 
delodajalcu. Sam postopek z alkotestom oziroma ugotavljanja drog v zakonodaji ni določen.57 
  

3.1.7 Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 

Pravno podlago za pravilnik predstavlja  25. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (v 
nadaljevanju: ZVOP-1)58 , ki pravi: »Upravljavci osebnih podatkov v svojih aktih predpišejo 

                                                        
57 Kosi Polič, 2016. 
58 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20). 
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postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ter določijo osebe, ki so odgovorne za 
določene zbirke osebnih podatkov, in osebe, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo 
določene osebne podatke«. 
 
Od uveljavitve Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR) je 
pravilnik trenutno obvezen samo za javni sektor ter za podjetja, katerih temeljne dejavnosti 
pomenijo redno in obsežno spremljanje posameznikov.59  
 
V njem so predpisani postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov ter osebe, ki so 
odgovorne za določene zbirke osebnih podatkov, in osebe, ki lahko zaradi narave njihovega 
dela obdelujejo določene osebne podatke. V zvezi s tem menimo, da je navedeni pravilnik 
vsekakor priporočljiv tudi za zasebni sektor, in sicer z namenom zagotoviti ustrezno raven 
varstva osebnih podatkov. 
 
Uredba (EU) 2016/679 – Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov se uporablja 
neposredno v vseh državah članicah EU od 1. 6. 2018. 

 Priporočljivi splošni akti delodajalca 

Priporočljivih splošnih aktov je seveda bistveno več kot obveznih, je pa njihovo oblikovanje 
v veliki meri pogojevano tudi z dejavnostjo podjetja, področnimi zakoni, ki urejajo to 
področje in načinom urejanja določenih področij s kolektivnimi pogodbami. 
 

3.2.1 Pravilnik o urejanju delovnega časa 

Opredelitev delovnega časa 
 
Delovni čas opredeljuje 142. člen ZDR-1 kot: 
 

- delovni čas: efektivni delovni čas in čas odmora ter čas upravičene odsotnosti z dela60, 
- efektivni delovni čas61: je čas v katerem delavec dela, je na voljo delodajalcu in 

izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. 
 
Čas odsotnosti zaradi izobraževanja se ne šteje kot efektivni delovni čas (VSRS št. VIII lps 
61/2017). 
 
Čas prevoza z gradbišča na sedež podjetja se šteje kot efektivni delovni čas (VDSS št. Pdp 
1224/2014). 
 
Čas pripravljenosti na domu davčnega izterjevalca se ne šteje v delovni čas za katerega bi bil 
upravičen do plačila skupaj z dodatkom za nadurno delo (VDSS št. Pdp 445/2012). 
 
 

                                                        
59 Informacijski pooblaščenec, 2018. 
60 Skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnim pravilnikom delodajalca. 
61 Povzeto po 2(1). členu Direktive št. 2003/88/ES. 
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Vrste delovnega časa – osnova za določitev pravic iz dela 
 
Po ZDR-1 znaša polni delovni čas 40 ur tedensko in se lahko s kolektivno pogodbo skrajša 
na 36 ur za opravljanje dela na delovnih mestih, kjer obstaja večja nevarnost za poškodbe ali 
zdravstvene okvare. 
Pogodbo o zaposlitvi je možno skleniti tudi za krajši delovni čas. 
 
Delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi z več delodajalci hkrati in tako doseže polno 
zaposlitev. 
 
Opredelitev delovnega časa je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi. Prav tako tudi 
opravljanje nadurnega dela. 
 
V pravilniku je potrebno jasno opredeliti katere pravice iz dela so deljive (plača, odmor, 
regres za letni dopust)62  in katere so nedeljive (prevoz na delo, regres za malico, dodatki za 
delo v posebnih pogojih, dodatek za delovno dobo, minimalni letni dopust, pravica do 
izobraževanja ipd.) glede na to ali je delavec polno zaposlen ali zaposlen za krajši delovni 
čas. 
 
Razporeditev delovnega časa (148. člen ZDR-1) 
 
Praviloma traja delovni čas 5 dni v tednu, od ponedeljka do petka. 
Enakomerni delovni čas: delavec vsak dan dela enako število ur, dela največ 40 ur/teden in 
najmanj 4 dni v tednu. 
 
Neenakomerni delovni čas: delavec zaradi potreb delovnega procesa ne dela vsak dan enako 
število ur ali dni v tednu, ker ima delavec dnevno ali tedensko število opravljenih ur različno, 
tudi z dnevno različnim pričetkov ali zaključkom dela. 
 
Deljeni delovni čas je tisti čas, ko delavec opravlja delo s prekinitvijo polnega dnevnega 
delovnega časa, prekinitev pa traja najmanj eno uro. 
 
Izmenski delovni čas pa je tisti, ko se delo izmenoma opravlja v dopoldanski, popoldanski 
ali v nočni izmeni, te trajajo pet ali šest dni na teden in od 6 do 8 ur dnevno, razporeditev pa 
se izmenjuje. 
 
Nadurno delo (144. člen ZDR-1): delo preko polnega delovnega čas, ki se mora odrediti 
pisno in le, če dela ni mogoče opraviti v rednem delovnem času, z drugačno organizacijo dela 
ali z zaposlitvijo novih delavcev. Upoštevati je potrebno zakonsko določene omejitve (glede 
na čas trajanja63 in glede na omejitve posameznih kategorij delavcev, o katerih bomo 
podrobneje govorili v poglavju 7). 
 
Nočno delo: se izvaja vsaj 3 ure med 23:00 – 6:00 in če traja neprekinjeno med 22:00 – 7:00. 
V pravilniku je potrebno opredeliti tudi kategorijo nočnega delavca (151. člen ZDR-1), tj. 
delavca, ki nočno delo opravlja vsaj tretjino svojega delovnega časa, saj mu pripadajo 
posebne pravice: daljši dopust, ustrezna prehrana med delom, strokovno vodstvo delovnega 
                                                        
62 To ne velja za delavce, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi PIZ, ZZ ali predpisi o starševskem 
varstvu. 
63 144(3).  ZDR-1: 8 ur tedensko, 20 ur mesečno, 170 ur na leto (s soglasjem delavca do 230 ur letno), 10 urna 
omejitev dnevnega delovnega časa v dnevih, ko se delavcu odreja delo preko delovnega časa. 
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oziroma proizvodnega procesa, periodična izmenjava, če je delo organizirano v izmenah, 
nočnega dela ne more opravljati delavec, ki nima organiziranega prevoza na delo. Pri odmeri 
nočnega dela je potrebno upoštevati tudi oceno tveganja za delovno mesto. 
 
Odmori in počitki 
 
Odmor med delovnim časom: 30 min odmor med delom za delavca, ki dela polni delovni 
čas, v primeru krajšega delovnega časa, sorazmerni del odmora, ki pa ne velja za delavce, 
mlajše od 18 let,   
Dnevni odmor: 12 ur nepretrganega počitka v obdobju 24 ur. Če delavec dela v 
neenakomernem delovnem času ali prerazporejenem delovnem času ima pravico do 11 ur 
počitka v 24 urah. 
Tedenski počitek: najmanj v trajanju 24 ur (minimalno trajanje tedenskega počitka se 
upošteva kot povprečje v obdobju 14 zaporednih dni),   
Letni dopust: najmanj v trajanju 20 delovnih dni. 
 
Evidentiranje delovnega časa (18. člen ZEPDSV): dnevni vpis v evidenco, št. delovnih ur, 
vrsta opravljenega dela (polni, krajši), nadurno delo, št. neopravljenih ur z 
nadomestilom/brez nadomestila, št. opravljenih ur, za katere se šteje zavarovalna doba s 
povečanjem. 
Evidence delovnega časa so trajni dokument, dokazno breme je na delodajalcu. 
 

3.2.2 Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom 

Pravno podlago za pravilnik predstavljajo: 
 

- Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja (Ur. l. RS, št. 140/06, s spremembami in dopolnitvami) in 

- Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Ur. l. RS, št. 76/19), 
- kolektivne pogodbe.  

 
V kolikor se višina povračil določa skladno z uredbo, se povračila stroškov v zvezi z delom 
ne vštevajo v davčno osnovo do višine stroškov javnega prevoza, če je delavčevo delovno 
mesto oddaljeno vsaj 1 km od kraja njegovega prebivališča. 
 
Prevoz na delo/z dela: 0,18 EUR/km. 
 
Prehrana na delu: znesek do 6,12 EUR je izvzet iz davčne osnove. Iz davčne osnove je 
izvzet tudi dodatek za prehrano, ki pripada delavcu, ki dela preko polnega delovnega časa 
(do 0,76 EUR/dopolnjeno uro). 
 
V pravilnik se lahko vnesejo tudi dnevnice za službena potovanja. Podatki so na voljo na 
naslednji spletni strani: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7967. 
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 Vodenje kadrovske evidence 

Delodajalci morajo na podlagi zakona voditi naslednje evidence: 
 

3.3.1 Evidence o zaposlenih delavcih (13. člen Zakona o evidencah na področju dela in 
socialne varnosti (v nadaljevanju: ZEPDSV)64 

 
Podatki o delavcu: osebno ime,  datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država 
rojstva, če je kraj rojstva v tujini, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega 
prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, 
država),  naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra 
občine, občina, šifra države, država), izobrazba,  ali je delavec invalid in kategorijo 
invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem 
delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja 
dopolnilno delo,  naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno 
delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj). 
 
Podatki o delovnem dovoljenju tujega delavca: vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje 
delovnega dovoljenja,  datum izteka delovnega dovoljenja,  številka delovnega 
dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje. 
 
Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum 
nastopa dela,  vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi 
za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za 
opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, 
naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o 
zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, 
kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. 
 
Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, 
način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. 

 
Evidenca o zaposlenih delavcih (14. člen ZEPDSV) 
 

- se za posameznega delavca začne z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi in sklene z 
dnem, ko preneha pogodba o zaposlitvi, 

- dokumenti s podatki o delavcih o katerih se evidenca preneha voditi, se hranijo 
trajno pri delodajalcu, 

- če delodajalec preneha s poslovanjem, evidence prevzame njegov pravni naslednik, 
- če ni pravnega naslednika, se predajo v Arhiv Republike Slovenije. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
64 Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06). 
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Slika 3: Obvezne kadrovske evidence delodajalca 
 

 
 
 
Z globo od 100.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki na zahtevo 
upravljavca evidenc iz 12. člena ZEPDSV ne da podatkov, s katerimi razpolaga. 
 

3.3.2 Evidenca o stroški dela (16. člen ZEPDSV) 

- številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki,  
- podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, 
- podatke o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom,  regres za letni 

dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, 
plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, 
stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, 

- podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega 
delavca: prispevki v breme delodajalca, prispevki v breme zavarovanca. 

 
Način, obliko in vsebino poročanja, ki bo omogočalo spremljanje podatkov iz evidence o 
stroških dela iz 16. člena ZEPDSV, določi minister, pristojen za finance. 
 
Evidence o stroških dela se hranijo trajno. 
 

3.3.3 Evidenca o izrabi delovnega časa (18. člen ZEPDSV) 

Delodajalec v evidenco dnevno vpisuje naslednje podatke o izrabi delovnega časa za 
posameznega delavca: 
 

- podatke o številu ur,  
- skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim 

delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,  
- opravljene ure v času nadurnega dela,  
- neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z 

oznako vrste nadomestila,  
- neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij 

ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,  
- neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,  
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- število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s 
povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z 
oznako vrste statusa. 

 
Evidence o izrabi delovnega časa se hranijo trajno. 
 

3.3.4 Evidenca o reševanju kolektivnih delovnih sporov (20. člen ZEPDSV) 

Ko se kolektivni delovni spor rešuje s stavko: 
 

- Podatke o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka 
delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca po SKD, 
ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih,  šifra proračunskega 
porabnika, 

- Podatki o organizatorju stavke: naziv, 
- podatki o stavki: število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, število 

delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, število delavcev, ki so posredno 
sodelovali v stavki, razlogi za stavko,  ali so bile pred začetkom stavke 
uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), 
 trajanje stavke, število izgubljenih delovnih dni, ocena stroškov, ki jih je zaradi 
stavke utrpel delodajalec, ocena rezultatov stavke. 

 
Ko se kolektivni delovni spor rešuje z arbitražo: 

- podatke o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka 
delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca po SKD, 
ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih,  šifra proračunskega 
porabnika, 

- podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v 
delovnem sporu: ime sindikalne organizacije, naslov sindikalne organizacije, število 
delavcev, ki so stranke v delovnem sporu, 

- podatke o arbitražah delovnih sporov: vrsta delovnega spora, razlogi za delovni spor, 
ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže. 

 
V 7 dneh po koncu stavke ali arbitraže delovnega spora mora delodajalec poslati podatke iz 
evidence Statističnemu uradu Republike Slovenije, ki zbira in obdeluje podatke o stavkah in 
arbitražah delovnih sporov na ravni države v obliki, ki jo predpiše MDDSZ. 
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4 POGODBA O ZAPOSLITVI 

 Pravni vidik sklepanja pogodb o zaposlitvi 

 
Pogodba o zaposlitvi je pravni akt, ki ga skleneta delavec in delodajalec,  s čimer se sklene 
delovno razmerje.  Z dnem nastopa dela se začnejo uresničevati pravice in obveznosti, ki 
izhajajo iz dela. Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko, 
zdravstveno zavarovanje ter v zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s posebnimi 
predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa dela (11. člen ZDR-1). 
 
»Pogodba o zaposlitvi mora biti skladna z aktom o sistemizaciji delovnih mest.65 
 
Praviloma se pogodba o zaposlitvi sklepa v pisni obliki in za nedoločen čas razen v 
primerih, ki jih določa zakon (12. člen ZDR-1). Delovnega razmerja ne more skleniti oseba, 
ki je mlajša od 15 let oz. oseba, ki ni poslovno sposobna  (21. člen ZDR-1). 
 
Pogodba o zaposlitvi ne učinkuje z dnem podpisa pogodbe, ampak šele z dejanskim 
nastopom dela. Kljub temu pa takoj po podpisu zavezuje obe pogodbeni stranki na način, da 
nobena ne more enostransko odstopiti od pogodbe.66 
         
 
Zaposlovanje poslovodstva67 
 
 V imenu delodajalca nastopa organ (skupščina družbenikov, 505 člen ZGD-1), ki je po zakonu   
 oziroma aktih družbe (akt o ustanovitvi, družbena pogodba, statut) pristojen za zastopanje   
 delodajalca v odnosu do poslovodnih oseb. Če le-tega ni, to funkcijo izvaja lastnik.  Skladno s   
 sodno prakso (npr. sodba Psp 482/2013) je pogodba o zaposlitvi, ki jo poslovodna oseba  
 sklene sama s sabo, nična (86. člen Obligacijskega zakonika). 
 
  Izjemo predstavlja zaposlovanje poslovodstva v enoosebni družbi, ko je direktor hkrati 
edini  
   družbenik gospodarske družbe, V tem primeru veljajo posebnosti iz 1. odstavka 73. člena  
          ZDR-1. To pomeni, da lahko direktor zaposli samega sebe. 
 
 
Če v pogodbi o zaposlitvi čas nastopa dela ni določen, potem velja kot datum začetka dela 
datum podpisa pogodbe o zaposlitvi (11. člen ZDR-1). 
 
S procesnega vidika (sklepanje, veljavnost, prenehanje) se v povezavi s pogodbo o zaposlitvi 
uporabljajo splošna pravila civilnega prava, kar pa ne velja, če delodajalec zaposli 
kandidata v primeru, ko nobeden izmed njih  ne izpolnjuje pogojev iz razpisa ter v primeru 
zaposlitve za določen čas (13. člen ZDR-1). 
 

                                                        
65 Competo, 2021. 
66 Odvetniška družba Neffat, 2020. 
67 Povzeto po: Odvetniška družba Neffat, 2019. 
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Če v pogodbi o zaposlitvi ni navedbe za kakšno obdobje se sklepa, potem velja, da je pogodba 
o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas. Enako velja, če delovno razmerje ni sklenjeno v pisni 
obliki (12. člen ZDR-1). 
 
Osnovne korake sklenitve pogodbe o zaposlitvi podajamo v sliki 4. 
 
Kako poteka sklenitev pogodbe o zaposlitvi? 
 
Obveznost objave prostega delovnega mesta nalaga 25. člen ZDR-1. Kot javna objava se 
šteje: objava preko ZRSZ, objava v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh ali v 
javno dostopnih poslovnih prostorih delodajalca. Delodajalec prostega delovnega mesta ne 
sme objaviti samo za ženske ali moške razen, če je to bistveno za opravljanje dela (27. člen 
ZDR-1). Po pojasnilih MDDSZ, lahko neizbrani kandidat  ki meni, da je bila pri izbiri kršena 
zakonska prepoved diskriminacije, v roku 30 dni po prejemu obvestila delodajalca zahteva 
sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. (Inštitut za delo, 2018) Dokazno breme 
je na strani delodajalca (MDDSZ, 2014, str. 21-22). 
Pogoji hrambe dokazil, ki so jih neizbrani kandidati predložili ob prijavi na prosto delovno 
mesto, so na razpolago na spletni strani informacijskega pooblaščenca.68  
 
ZDR-1 določa, da mora objava prostega delovnega mesta vsebovati pogoje za opravljanje 
dela in rok za prijavo. 
 
Slika 4: Koraki zaposlitve, ki so pogosto predmet inšpekcijskega nadzora 
 

 
Vir: Kariera, 2020. 

 
ZDR-1, 25. in 26. člen izjeme od obveznosti objave: 

- v primeru sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi 
spremenjenih okoliščin (49. člen ZDR-1): sprememba se nanaša na delovno mesto, 
kraj opravljanja dela, čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi (določen ali 
nedoločen čas), določilo, ali gre za delovno razmerje za polni ali krajši delovni čas ter 
v primeru, ko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali 
razloga nesposobnosti in delavcu hkrati ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi.  

 
Izpolnjevanje pogojev za zaposlitev – preverjanje kandidatov: delodajalec lahko zaposli le 
kandidata, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje za zasedbo delovnega mesta. Če jih ne 
izpolnjuje nihče, lahko z izbranim kandidatom sklene delovno razmerje za čas 1 leta (22. člen 
                                                        
68 https://www.ip-rs.si/novice/6051f2192e901. 
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ZDR-1). Delodajalec lahko preverja izpolnjevanje pogojev na naslednje načine: lahko zahteva 
različna dokazila in podatke, lahko pa tudi preizkusi znanja oziroma sposobnosti kandidata 
za opravljanje dela (razgovor v kadrovski službi, razgovor z bodočim nadrejenim, psihološko 
testiranje ipd.) za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi.69  
 
 Odločitev o izbiri/neizbiri kandidata: ZDR-1 ne določa časa trajanja izbirnega postopka, 
prav tako ne opredeljuje procesnega dejanja, ki pomeni zaključek izbirnega postopka. V 
praksi se izbirni postopek zaključi, ko je izbran kandidat za zasedbo prostega delovnega 
mesta (zapisnik, dopis o izbiri, poziv za podpis pogodbe o zaposlitvi). Delodajalec se lahko 
med kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, prosto odloči koga bo zaposlil. (24. člen ZDR-
1). Dolžnost delodajalca je, da v roku 8 dni po zaključku izbirnega postopka pisno obvesti 
neizbrane kandidate, da niso bili izbrani. Delodajalec lahko neizbrane kandidate o neizbiri 
obvesti tudi po elektronski poti na e-naslov, ki ga je kandidat navedel v svoji vlogi (30. člen 
ZDR-1). 
 
Sklenitev pogodbe o zaposlitvi: pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec 
delavca seznaniti z delom, pogoji dela ter pravicami in obveznostmi, za katero se sklepa 
pogodba o zaposlitvi ter mu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred 
predvideno sklenitvijo. (17. člen ZDR-1). To lahko dokazuje z vročilnico (pošiljanje po pošti) 
ali s podpisom izjave kandidata (osebno vročanje). (Skorupan, 2020) Pri zaposlovanju tujcev 
je poleg 23. člen ZDR-1 potrebno upoštevati še Zakon o tujcih Zakon o tujcih (ZTuj-2) (Uradni 
list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21 – popr.; v nadaljevanju: ZTuj-2). 
 
»Delodajalec mora na svoje stroške napoti kandidata na predhodni zdravstveni pregled70, in 
sicer preden skleneta pogodbo o zaposlitvi ter ga mora obvestiti o pogojih dela in seznaniti 
vsemi z delom povezanimi riziki.« (Šutanovac, 2020). 
 
Če delodajalec z delavcem sklene civilno pogodbo (npr. podjemno pogodbo), ko bi moral po 
zakonu skleniti pogodbo o zaposlitvi, je lahko kaznovan z globo od 3.000 do 20.000 EUR.71  
 
Ničnost pogodbe o zaposlitvi: 
 
Pogodba o zaposlitvi je nična (Obligacijski zakonik): 

- če nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom, 
- če je predmet obveznosti nemogoč, nedopusten, nedoločen ali nedoločljiv; 
- če ni podlage ali je ta nedopustna.  
 

Pogodba o zaposlitvi je nična (21. in 23. člen ZDR-1): 
 

- če je sklenjena z osebo, ki še ni dopolnila15 let ali s tujcem, ki ne izpolnjuje pogojev 
po Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev. 

                                                        
69 Krka, 2021. 
70 Delodajalec pred zaposlitvijo napoti delavca na zdravniški pregled na podlagi 36. čl. ZVZD-1 (Ur.l. RS, št. 
43/2011) in 13. člena Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. l. RS, 87/2002). 
71 Iurall, 2021. 
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 Obvezna vsebina pogodbe o zaposlitvi 

ZDR-1 pogodbo o zaposlitvi opredeljuje v poglavju II, člen 11-119. Obvezna vsebina 
pogodbe je navedena v čl. 31 in velja za vse oblike sklenitve delovnega razmerja. 
 
V kolikor delodajalec spreminja splošne akte ali v primeru spremembe zakonodaje, 
zavezujoče kolektivne pogodbe, spremembe delodajalca, se pravice delavca, ki izhajajo iz 
pogodbe o zaposlitvi, če so ugodnejše, ohranijo.72 

 
Pri oblikovanju vsebine pogodbe o zaposlitvi je poleg vsebine, ki jo določa 31(1) člen ZDR-1, 
glede delovnega časa, plač in drugih prejemkov iz dela, dopusta, potrebno upoštevati še 
druge veljavne zakone in predpise, ki so pomembni za zasedbo delovnega mesta, določbe 
veljavne kolektivne pogodbe, in splošnih aktov delodajalca. 

 
Pri posameznih vrstah pogodb o zaposlitvi zakon določa tudi dodatne obvezne sestavine.  
 
Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi za določen čas (31. člen ZDR-1): 

 
- natančen čas, za katerega je pogodba sklenjena,  
- razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in  
- določilo o načinu izrabe letnega dopusta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
72 Računovodstvo.net, 2014. 
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Slika 5: Kontrolni seznam obveznih sestavnih pogodbe o zaposlitvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vir: Iurall, 2021. 
 

 
 



42 
 

Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas (ZDR-1, členi 65-67) se 
morata delodajalec in delavec v pogodbi sporazumeti: 
 

- o delovnem času,  
- o načinu izrabe letnega dopusta in  
- o drugih odsotnostih z dela. 

 
Obvezne sestavine v pogodbi za opravljanje dela na domu so (ZDR-1, členi 68-72): izrecni 
dogovor med delodajalcem in delavcem, da se bo delo opravljalo izven prostorov delodajalca 
in višino denarnega nadomestila, če bo delavec pri delu na domu uporabljal svoja sredstva. 
 
Ključni poudarki: 
 

• skladnost pogodbe o zaposlitvi z zakonodajo, sicer je neveljavna,  
• praviloma se sklepa za nedoločen čas in v pisni obliki, 
• sklene jo lahko le oseba starejša od 15 let – obstoj poslovne sposobnosti, 
• učinkuje z dnem dejanskega nastopa dela, 
• možnost ugodnejšega urejanja položaja delavca, kot to določa zakon/KP, 
• Vsebovati mora obvezne sestavine, ki jih določa ZDR-1, 
• Pisnost pogodbe o zaposlitvi ni pogoj za njeno veljavnost in za obstoj delovnega 

razmerja, ki obstaja, če obstajajo ključni elementih delovnega razmerja73: sklenitev 
pogodbe o zaposlitvi. 
 

 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi 

Pogodba o zaposlitvi preneha iz naslednjih razlogov (77. člen ZDR-1): 
 

- s potekom časa za katerega je bila sklenjena (primer: zaposlitev za določen čas), 
- zaradi smrti delavca oz. delodajalca, ki je fizična oseba, 
- s sporazumom strank, 
- odpoved pogodbe o zaposlitvi (redna, izredna), 
- na podlagi sodbe sodišča, 
- po samem zakonu in v drugih primerih, ki jih določa zakon. 

 
Ne glede na razlog, je prenehanje pogodbe o zaposlitvi povezano z določenimi procesnimi 
dejanji ter pravicami in obveznostmi obeh pogodbenih strank, ki jih prikazujemo v tabeli 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
73 Ključni elementi delovnega razmerja so: prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces delodajalca, 
plačilo za delo, osebno opravljanje dela, nepretrgano opravljanje dela, opravljanje dela po navodilih in 
nadzorom delodajalca (podrejenost). 
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Tabela 1: Postopki v primeru različnih oblik odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
 

Način 
prenehanja 
pogodbe o 
zaposlitvi 

Stranka, ki 
odpove 
pogodbo o 
zaposlitvi 

Utemeljeni 
razlog 

Neveljavnost 
odpovedi 

Dokazno 
breme 

Odpovedni 
rok 

Odpravnina 

Smrt 
delavca 

 ni   ni ni 

Smrt 
delodajalca 

naslednik ni Če naslednik 
nadaljuje z 
zapustnikovo 
dejavnostjo 

 ni ni 

Sporazumn
o 
prenehanje 

obe ni Če ni v pisni 
obliki 

 dogovor dogovor 

Sodba 
sodišča 

 Sodišče 
ugotovi, da je 
odpoved 
nezakonita 

Če želi delavec 
nadaljevati z 
delom pri 
delodajalcu 

  Denarna 
odškodnina 

Potek časa / / / / Ga ni 20 % osnove: 
delo manj kot 
1 leto, 20 % 
osnove za 
vsak mesec 
dela: več kot 
1 leto dela. 
ob skleniti 
PoZ za ned. 
čas, ni 
odpravnine. 

Odpoved s 
ponudbo 
nove PoZ 

delodajale
c 

Poslovni 
razlog, 
nesposobnost 
delavca 

 delodajale
c 

Skleniti novo 
PoZ v 15 
dneh 

Če sprejme 
novo PoZ, ki 
je ustrezna, 
ni 
odpravnine. 

  
Redna 
odpoved 
(pisno) 

delavec Brez 
obrazložitve 

Če je delavec 
pogodbo 
odpovedal 
zaradi grožnje 
ali prevare 
delodajalca, ali 
če je to 
delavec storil 
v zmoti 

 Min 
odpovedni 
rok: 
manj (več) 
kot 1 leto 
zaposlitve pri 
delodajalcu: 
15 dni (30 
dni) 
Maks. 
odpovedni 
rok: 60 dni. 
Nad 25 let 
dela: 60 do 
80 dni74 

 

delodajale
c 

Utemeljeni 
razlog* in 
obvezna 
obrazložitev 
razloga** ter 

Zaradi 
diskriminacije
, 

delodajale
c 

Poslovni 
razlog, 
nesposobnos
t delavca: 

Možen 
dogovor o 
denarnem 
nadomestilu 
namesto 

                                                        
74 Upoštevati je potrebno tudi kolektivno pogodbo. 
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pouk o 
pravnem 
varstvu, o 
pravicah za 
primer 
brezposelnost
i 

Izvajanje 
povračilnih 
ukrepov  

Manj kot 1 
leto 
zaposlitve: 
15 dni,  1-2 
leti 
zaposlitve: 
30 dni. 
Več kot 2 leti 
zaposlitve: 2 
dneva za 
vsako leto 
dela, vendar 
do 60 dni. 

odpovednega 
roka-pisno. 
 
Odpravnina 
Poslovni 
razlog, 
nesposobnos
t delavca: 
20 % osnove 
(1-10 let 
dela) 
25 % osnove 
(10-20 let 
dela) 
Več kot 20 let 
dela: 1/3 
osnove. 
 

Izredna 
odpoved 
(pisno) 

delavec Iz razlogov, ki 
jih določa 
zakon, 
 

Če je delavec 
pogodbo 
odpovedal 
zaradi grožnje 
ali prevare 
delodajalca, ali 
če je to 
delavec storil 
v zmoti 

delavec Pred izredno 
odpovedjo 
mora 
delodajalca 
pisno 
opomniti in 
obvestiti 
inšpektorat 
za delo. 
Če v 3 dneh 
kršitev ni 
odpravljena, 
se izredno 
odpove 
pogodba s 
30-dnevnim 
odpovednim 
rokom. 

Odpravnina: 
20 % osnove 
(1-10 let 
dela) 
25 % osnove 
(10-20 let 
dela) 
Več kot 20 let 
dela: 1/3 
osnove. 
Upravičen je 
tudi do 
odškodnine 
za najmanj 
čas 
odpovednega 
roka. 
 

 delodajale
c 

Iz razlogov, ki 
jih določa 
zakon***, 
pouk o 
pravnem 
varstvu in o 
pravicah za 
primer 
brezposelnost
i 

Zaradi 
diskriminacije
, 
Izvajanje 
povračilnih 
ukrepov  

delodajale
c 

brez  

 
*Utemeljeni razlogi delodajalca v primeru redne odpovedi  (89. člen ZDR-1) so: 
 

- krivdni razlog: delavec krši obveznosti iz delovnega razmerja.  
- razlog nesposobnosti: nedoseganje pričakovanih rezultatov dela (kršitev delovnih 

obveznosti delavca): dela ne opravlja pravočasno, strokovno, kvalitetno, ne 
izpolnjuje/ne more izpolnjevati pogojev za opravljanje dela.  

- poslovni razlog: prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz 
pogodbe o zaposlitvi (ekonomski, tehnološki, organizacijski strukturni razlogi). 

- nezmožnost za delo zaradi invalidnosti: v skladu s predpisi, ki urejajo  pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, 
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- neuspešno opravljeno poskusno delo: v tem primeru je odpovedni rok 7 dni. 
 

Slika 6: Pregled razlogov za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca 
 

 
Vir: Rangus, 2017,str. 5. 

 
**: delodajalec lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve, a s 60-
dnevnim odpovednim rokom, če le-ta izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev (ZPIZ-275, 
27. člen). Pripada mu odpravnina po 108. člen ZDR-1. 
 
***Razlogi izredne odpovedi s strani delodajalca (ZDR-1, 110. člen): 
 

- kršitev ima znake kaznivega dejanja, 
- naklepna kršitev, kršitev iz malomarnosti, 
- predložitev lažnih dokazil/podatkov za zasedbo delovnega mesta, 
- če delavec 5 dni zaporedoma ne pride na delo, 
- sodna prepoved opravljanja dela za več kot 6 mesecev, 
- prestajanje zaporne kazni dlje kot 6 mesecev, 
- delavec odkloni prehod k novemu delodajalcu prevzemniku, 
- kršitve navodil zdravnika v času bolniške odsotnosti. 

****Razlogi izredne odpovedi s strani delavca (ZDR-1, 111. člen): 
 

- delodajalec več kot 2 meseca ne zagotavlja dela in ne izplača zakonsko določenega 
nadomestila, 

                                                        
75 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).  Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 
85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 
189/20 – ZFRO in 51/21). 
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- v primeru, ko inšpektor prepove izvajanje procesa/uporabe delovnih sredstev za več 
kot 30 dni in ko delodajalec ne izplača zakonsko določenega nadomestila, 

- delodajalec najmanj 2 meseca ni izplačeval (celotne) plače, 
- delodajalec 2x zaporedoma oz. v obd. 6 mesecev ni izplačal plače v dogovorjenem 

roku, 
- delodajalec 2x ali v obd. 6 mesecev ni plačeval prispevkov za socialno varnost, 
- zaradi diskriminacije delavca, 
- zaradi dopuščanja trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu, 
- delodajalec ne zagotavlja varnosti in zdravja delavcev pri delu. 

Delodajalec ne more odpovedati pogodbe iz poslovnih razlogov delavcu, ki je starejši od 58 
let oz., ki mu do starostne upokojitve manjka do 5 let pokojninske dobe. 
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5 TEMELJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA  

V tem poglavju se bomo osredotočili na pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev na 
področju zaposlovanja, zagotavljanja zdravja in varnosti pri delu ter na področju sodelovanja 
delavcev pri upravljanju, s poudarkom na vlogi sindikata oz. sindikalnega zaupnika v tej 
povezavi. 

 Pravice in obveznosti delodajalca pri zaposlovanju 

5.1.1 Opredelitev delodajalca 

Delodajalec je fizična ali pravna oseba zasebnega prava (vključno s podružnico tujega 
podjetja)  ali pravna oseba javnega prava, kot je državni organ, lokalna skupnost, 
diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki delavca zaposluje na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi (5. člen ZDR-1). 
 
Velja za delodajalce, 
 

- ki imajo sedež ali prebivališče v Sloveniji, 
- tuji delodajalci, ki zaposlujejo v Sloveniji, 
- tuji delodajalci, ki svoje delavce napotujejo na delo v Slovenijo (3. člen ZDR-1). 

 

5.1.2 Obveznosti delodajalca ob zaposlovanju 

Obveznost enake obravnave vseh kandidatov (6. člen ZDR-1)76 
 
Delodajalec mora vsem iskalcem zaposlitve zagotoviti enako obravnavo ne glede na 
narodnost, raso ali etnično pripadnost, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, 
zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko 
stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino. 
 
Ukrepanje delavca v primeru tovrstne kršitve: 
Kandidat, ki meni, da ni bil zaposlen iz diskriminatornih razlogov, lahko v roku 30 dni po 
prejemu obvestila delodajalca, da ni bil izbran, na delovnem sodišču zahteva sodno varstvo. 
V kolikor bi sodni postopek ogrozil njegovo socialno stanje ali socialno stanje njegove 
družine, ima pravico do brezplačne pravne pomoči. 
Kandidat, ki je bil žrtev diskriminacije, lahko zahteva odškodnino, ki je sorazmerna glede na 
škodo, ki jo je delodajalec prizadejal kandidatu in takšna, da delodajalca odvrača od  
ponovitev kršitve. (8. člen ZDR-1). 
 
Javna objava prostega delovnega mesta (25. člen ZDR-1) 
 
Delodajalec mora prosto delovno mesto javno objaviti. Bistvene sestavine objave so: 
 

- pogoji za opravljanje dela, 
- rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od 3 dni, rok začne teči naslednji dan po objavi. 

 

                                                        
76 Glej tudi Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg). 
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Delodajalec mora prosto delovno mesto objaviti na način, da je dostop do objave zagotovljen 
vsem zainteresiranim kandidatom. 
Primer nedovoljene javne objave: objava na oglasni deski, ki se nahaja v varovanem območju 
delodajalca. 
 
Zagotavljanje minimalnega standarda pravic 
 
Temeljno pravilo je, da se iskalcu zaposlitve zagotavlja minimalni standard pravic, ki jih 
zagotavlja ZDR-1, drugi predpisi pa se uporabijo, ko so za iskalca zaposlitve ugodnejši. 
Pomembno je poudariti tudi to, da se delavec ne more ustno ali pisno odpovedati temu 
najnižjemu standardu pravic iz delovnega razmerja (to ni mogoče niti s pisno izjavo, ki bi bila 
napisana in podpisana s strani delavca, niti s pisnim sporazumom med delavcem in 
delodajalcem). Sporazum s katerim bi se delavec odpovedal tem pravicam, je 
neveljaven.77 
 
Primer iz prakse: VDSS sklep Pdp 881/2015 
 
Delavcu je bila odmerjena plača v znesku osnovne pogodbene plače 783,66 EUR v katero ni 
bil vključen dodatek za delovno dobo, saj ta ne more biti vključen v osnovno plačo, ker gre za 
dodatek, ki delavcu pripada poleg osnovne plače na podlagi določil četrtega odstavka 127. in 
129. člena ZDR-1. V konkretnem primeru ni bila v pogodbi o zaposlitvi dogovorjena plača v 
višini 481,19 EUR, kot je izhodišče za tarifni razred dela, ki ga je opravljal tožnik, pri čemer 
bi bil v izplačano plačo 783,66 EUR vključen tudi dodatek za delovno dobo. Tožnik ni 
prejemal minimalne plače, ampak osnovno plačo v višini 783,66 EUR, na navedeno osnovno 
plačo pa je upravičen do tožbenega dodatka. 
Utemeljitev sodišča: pravica do dodatka za delovno dobo je zakonska pravica delavca, glede 
katere velja določba 32. člena ZDR-1, ki določa neveljavnost določil pogodbe o zaposlitvi, če 
so ta v nasprotju s splošnimi določbami o minimalnih pravicah in obveznostih pogodbenih 
strank, določenih z zakonom, kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom delodajalca. V 
takem primeru se namesto določbe pogodbe o zaposlitvi neposredno uporabi določba 
zakona, kolektivne pogodbe oziroma splošnega akta delodajalca. Ker gre za zakonsko 
pravico, se ji delavec ne more odpovedati, niti se stranki v pogodbi o zaposlitvi ne moreta 
dogovoriti, da mu pravica ne pripada. 
 
Obveznost varovanja osebnih podatkov kandidata za zasedbo delovnega mesta 
 
Osebne podatke delavcev lahko zbira, obdeluje, uporablja in posreduje tretjim osebam samo 
delodajalec ali delavec, ki ga delodajalec za to posebej pooblasti. Osebni podatki delavcev, za 
zbiranje katerih ne obstoji več zakonska podlaga, se morajo takoj zbrisati in prenehati 
uporabljati. Iz 48. člena ZDR-1 izhaja, da delodajalci (tako v javnem kot tudi v zasebnem 
sektorju) ne smejo zbirati katerihkoli osebnih podatkov, ampak le tiste osebne podatke, ki jih 
potrebujejo za dosego v zakonu določenega namena (uresničevanja pravic in obveznosti iz 
delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem). 
 
Pisnost pogodbe o zaposlitvi  
 
Po ZDR-1 (17. člen) se pogodba o zaposlitvi sklene v pisni obliki. Delodajalec mora izbranemu 
kandidatu 3 dni pred sklenitvijo izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi, ki mora vsebovati 

                                                        
77 Povzeto po: Langeršek idr., 2020 (str. 1). 
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pogoje za opravljanje dela. Delodajalec mora zagotoviti, da so ti pogoji skladni z zakonom, 
kolektivno pogodbo in njegovimi splošnimi akti v katerih mora opredeliti pogoje za vsako 
delovno mesto oz. vrsto dela. 
 
Obveznost prijave izbranega kandidata v sistem zavarovanja (ZDR-1, člen 11) 
 
Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno 
zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s posebnimi predpisi in mu 
izročiti fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa dela. Navodila in obrazci za vlaganje prijav, 
sprememb in objav so na razpolago na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. 
(Informacijski pooblaščenec,  2019, str. 6-7).79 
 
Napotitev izbranega kandidata na predhodni zdravstveni pregled 
 
Ker je posledica sklenitve pogodbe o zaposlitvi tudi vstop v obvezno zavarovanje po ZPIZ in 
ZZVZ in možnost pridobitve ustreznih pravic ob nastopu zavarovalnih rizikov in ob 
izpolnjevanju zahtevanih pogojev, je razumljivo, da je določeno predhodno ugotavljanje 
zdravstvenega stanja kandidatov (in kasneje delavcev) za zaposlitev. 
 
ZDR-1 (28. člen) določa, da delodajalec na svoje stroške delavca napoti na predhodni 
zdravniški pregled, ki pa se sme nanašati samo na okoliščine, ki so v neposredni zvezi s pogoji 
na delovnem mestu, za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi. To pomeni, da predhodni 
zdravstveni pregled ne pomeni splošnega pregleda in ugotavljanja celovitega 
zdravstvenega stanja kandidata, ampak se preverja le njegova zdravstvena zmožnost za 
dela na delovnem mestu, za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi. Po 33. členu Zakona o 
varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/11) in na podlagi Pravilnika o 
zdravstvenih pregledih delavcev tovrstne zdravstvene preglede izvaja medicina dela. 
Delodajalec napoti delavca na pregled z napotnico najkasneje v roku 30 dni po izbiri 
kandidata.80 
 
Obveznost delodajalca je, da neizbrane kandidate pisno obvesti o ne izbiri in sicer v roku 8 
dni po zaključenem postopku. Lahko ga obvestiti tudi elektronsko, na e-naslov, ki mu ga je v 
ta namen predložil kandidat. Prav tako je neizbranemu kandidatu dolžan vrniti vso 
dokumentacijo, če le-ta to zahteva. 
 

5.1.3 Pravice delodajalcev pri zaposlovanju 

Pravica do preizkusa znanja in sposobnosti kandidata za zasedbo delovnega mesta 
(ZDR-1, člen 28 (4)(6)) 
 
Preverjanje kandidatov za zasedbo prostega delovnega mesta obsega:81 
 

- preverjanje dosežene izobrazbe: preverjanje se izvaja s pomočjo dokazil: (potrdilo o 
opravljeni osnovnošolski izobrazbi, potrdilo o opravljeni maturi, diploma ipd.), 

                                                        
79 Najdemo jih na spletni strani: https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/prijava-odjava-
sprememba-obvez-soc-zavarovanj/obrazci-in-nacin-vlozitve-vloge. 
80 Napotnico za predhodni preventivni zdravstveni pregled najdete na strani 
https://www.cpv.si/upload/15160157225a5c906abd7f3_napotnica_za_predhodni_zdravstveni_pregled.pdf. 
81 Povzeto po: iscem-delo.si. 
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- dosežene delovne izkušnje: vrste izkušenj, čas trajanja itd. : poizvedbe pri preteklih 
delodajalcih, potrdilo o nekaznovanosti82, izpis obdobij zavarovanj (potrdilo o 
delovni dobi)83 

- lastnosti za delo z ljudmi: ustrezna znanja in spretnosti ter psihofizične lastnosti. 
 
Preizkusa znanja ZDR-1 podrobno ne ureja. Določa le, da je ta možen in da se mora nanašati 
le na okoliščine, ki so v neposredni zvezi z delom, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi.  
 
»Načeloma se preizkus kandidata opravlja preko različnih testov, ki so lahko pisni in ustni in 
praviloma ne trajajo dlje kot eno uro, v izjemnih primerih do dve uri. Takšni preizkusi niso 
sporni, saj potekajo v za to posebej določenih procesih, ki so izločeni iz procesa opravljanja dela 
pri delodajalcu, delodajalec pa ima pravico, da kandidata preizkusi, preden z njim sklene 
pogodbo o zaposlitvi«.84 
 
Delodajalec torej nima pravne podlage za to, da bi sposobnosti kandidata za sklenitev 
pogodbe o zaposlitvi preizkušal na en dan ali več dni trajajočem preizkusu, na katerem bi 
kandidat praktično opravljal delo za delodajalca brez plačila. 
 
Pogodbena svoboda pri izbiri kandidata za zasedbo prostega delovnega mesta 

Delodajalec lahko pogodbo o zaposlitvi sklene zaradi načela pogodbene svobode (24. člen 
ZDR-1) s katerim koli kandidatom, upoštevati mora zakonske prepovedi in če izbrani 
kandidat izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dela v skladu z objavo. Pogoji so lahko 
predpisani s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca. 

Če je pogodba sklenjena v nasprotju z navedenim, je treba možnosti neizbranega kandidata 
v takem primeru obravnavati v skladu z določbo 13. člena ZDR-1 ki določa, da se v primeru 
ničnosti ali izpodbojnosti pogodbe o zaposlitvi uporabljajo določbe splošnega civilnega 
prava (86. člen Obligacijskega zakonika)85. 

Sodišče ne sme delodajalcu naložiti,  da mora z delavcem skleniti pogodbo o zaposlitvi za 
določeno delovno mesto, četudi je delavec dejansko opravljal dela tega delovnega mesta, ker 
bi s tem poseglo v pravico delodajalca do svobodne odločitve in s katerim kandidatom, ki 
izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi (Sodba in sklep VDSS, 
opr. št. Pdp 93/2005 z dne 26.5.2006).86 
 
 
 
 

                                                        
82 Potrdilo kandidat pridobi preko portala eUprava iz kazenskih evidenc, ki jih izdaja Ministrstvo za 
pravosodje. 
83 Kandidat pridobi potrdilo na spletni strani ZPIZ: https://www.zpiz.si/cms/content2019/izpis-obdobij-
zavarovanja.  
84 ZZZS, 2020. 
85 »Ničen je tisti pravni posel, ki nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom« (OZ).  
86 Sodni primer najdete na spletni strani: https://www.sodisce.si/vdss/odlocitve/38371/#. 
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 Pravice in obveznosti delavca pri zaposlovanju 

5.2.1 Pravice kandidata za zasedbo prostega delovnega mesta 

Pravica do enake in nediskriminatorne obravnave87 
 
Delodajalec mora kandidatom za delovno mesto in delavcem zagotavljati pravico do enake 
obravnave: 
 

- pri zaposlovanju,  
- pri napredovanju,  
- pri plačah,  
- pri delovnih razmerah itd., 

 
ne glede na delavčeve osebne okoliščine:  
 

- spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, 
premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino).  

 
Poleg prepovedi vseh oblik diskriminacije, je prepovedana tudi kakršnakoli oblika spolnega 
in drugega nadlegovanja (neželeno ravnanje z namenom prizadeti dostojanstvo osebe 
oziroma ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje) ter 
trpinčenja (ponavljajoče se negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje proti posameznemu 
delavcu) na delovnem mestu.  
 
V primeru kršitev teh prepovedi ima delavec pravico do odškodnine. 
 
Domneva obstoja delovnega razmerja 
 
V kolikor posameznik, ki za delodajalca opravlja delo brez pogodbe o zaposlitvi meni, da 
obstajajo elementi delovnega razmerja, lahko od delodajalca zahteva sklenitev pogodbe o 
zaposlitvi. 
 
Pravica do zasebnosti kandidata 
 
Kandidat za zasedbo prostega delovnega mesta ni dolžan odgovarjati na vprašanja, ki niso v 
neposredni zvezi z delovnim razmerjem. 
 
Pravice neizbranega kandidata 
 

- neizbrani kandidat ima pravico od delodajalca zahtevati pisno obvestilo o tem, da ni 
bil izbran, 

- od delodajalca ima pravico zahtevati vse dokumente ki mu jih je predložil kot dokaz 
za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela. 

 
 
 

                                                        
87 Povzeto po: Hiršl, 2012. 
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Odklonitev podpisa pogodbe 
 
Izbrani kandidat za zasedbo delavnega mesta lahko odkloni podpis pogodbe o zaposlitvi: 
 

- če vsebuje protiustavne in/ali nezakonite določbe, 
- če je v nasprotju s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca, 
- če je v nasprotju s splošnimi akti delodajalca, 
- če ni skladna z vsebino javne objave prostega delovnega mesta. 

 

5.2.2 Obveznosti kandidata za zasedbo prostega delovnega mesta 

Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi je kandidat delodajalcu: 
 

- dolžan predložiti delodajalcu dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela, 
- ga obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih, pomembnih za delovno razmerje,  
- o njemu znanih drugih okoliščinah, ki ga kakorkoli onemogočajo ali bistveno 

omejujejo pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe  
- ali o okoliščinah, ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje oseb, s katerimi pri izvrševanju 

svojih obveznosti prihaja v stik. 
 

 Pravice in obveznosti delodajalcev/delavcev na področju zdravja in 
varstva pri delu 

Delodajalec je na podlagi ZVZD-1 dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. To 
pomeni, da mora izvajati ukrepe s katerimi zagotavlja  varnosti in zdravje delavcev, vključno 
s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno 
organiziranostjo delovnih procesov ter s potrebnimi materialnimi sredstvi. 
 

5.3.1 Obveznosti delodajalca/samozaposlene osebe na področju zdravja in varnosti pri 
delu 

Delodajalec mora v skladu s 17. členom ZVZD-1 pripraviti pisno oceno tveganj, ki so jim 
delavci izpostavljeni ali ki bi jim lahko bili izpostavljeni. Ocena tveganj mora vključevati vsaj 
naslednje: 
 

- postopke odkrivanja nevarnosti, 
- identifikacijo delavcev, ki bi jim bili lahko izpostavljeni, 
- oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih 

bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic,  
- oceno sprejemljivosti tveganj,  
- odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.  

 
Delodajalec ima dolžnost dopolnjevanja/popravljanja ocene tveganja, kadar: 
 

- obstoječi preventivni ukrepi niso zadostni oziroma niso več ustrezni,  
- ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo,  
- ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja. 
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Delodajalec mora po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu izdelati 
in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, ki smo jo podrobneje obravnavali 
v poglavju 3.1.2. 
 
Samozaposleni ima enake obveznosti kot delodajalec. Poleg tega mora skladno z 59. členom 
ZVZD-1 delovni inšpekciji prijaviti nezgodo pri delu, zaradi katere je nezmožen za delo več 
kot tri delovne dni, ugotovljeno poklicno bolezen in nevarni pojav. 
 
Delodajalec naloge, ki so povezane z zdravjem in varstvom pri delu zaupa strokovnemu 
sodelavcu za zdravje in varnost pri delu (kar ga ne odvezuje njegovih obveznosti), ki ima 
naslednje naloge (Svetovanje, 2020): 
 

- svetovalne naloge pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo,  
- svetuje delodajalcu glede delovnega okolja in opreme delovnih mest,  
- usklajuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj,  
- izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti,  
- opravlja obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju  
- opravlja obdobne preglede in preizkuse delovne opreme,  
- opravlja notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo,  
- izdeluje navodila za varno in zdravo delo  
- spremlja stanje v zvezi z nezgodami pri delu, odkriva vzroke zanje in pripravlja 

poročila za delodajalca s predlogi ukrepov,  
- pripravlja in izvaja usposabljanje delavcev za varno delo ter  
- sodeluje z izvajalcem medicine dela. 

 

5.3.2 Pravice in dolžnosti delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu 

Delavec ima po ZVZD-1 pravico: 
 

- do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu, 
- lahko odkloni delo, kadar je delodajalec opustil svoje dolžnosti v zvezi z 

usposabljanjem za varno delo, zdravstvenimi pregledi, obveznostmi v zvezi z 
obveščanjem in seznanjanjem delavcev in ko mu grozi nevarnost za življenje in 
zdravje, 

- do zdravstvenih pregledov, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu, 
- da sodeluje pri obravnavi vseh vprašanj, ki zadevajo zagotavljanje varnega in 

zdravega dela. 
 

Delavec mora: 
 

- spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,  
- opravljati delo s tolikšno pazljivostjo, da varuje svoje življenje in zdravje ter življenje 

in zdravje drugih oseb,  
- uporabljati mora  sredstva za delo, varnostne naprave in osebno varovalno opremo, 

skladno z njihovim namenom in navodili delodajalca, pazljivo ravnati z njimi in 
skrbeti, da so v brezhibnem stanju in 

- ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih 
prepovedanih substanc. 
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Vsi ukrepi, ki jih delodajalec izvaja z namenom zagotovitve varnosti in zdravja pri delu so za 
delavce brezplačni. 

 Pravice in obveznosti delodajalcev/delavcev na področju sodelovanja 
delavcev pri upravljanju 

Sodelovanje delavcev pri upravljanju je mogoče opredeliti kot sodelovanje pri »upravljanju s 
spremembami«, in sicer v delu, ki se nanaša na bodoči položaj oziroma na bodoče pravice 
delavcev in tudi bodoče koristi za delodajalca88. 
 
Pomembnost sodelovanja delavcev pri upravljanju pripoznava tudi evropski pravni red. 
Direktiva 2002/14/ES (UL L št. 80 z dne 23. 3. 2002, str. 29; v nadaljevanju: Direktiva 
2002/14/ES), namen sodelovanja delavcev pri upravljanju opredeljuje kot: “dialog, ki 
spodbuja medsebojno zaupanje znotraj podjetij, da se izboljša predvidevanje tveganj, da 
postane organizacija dela bolj prilagodljiva in da se delavcem v okviru podjetja omogoči 
usposabljanje, pri čemer se delavci zavedajo potrebe po prilagoditvah, da se poveča njihova 
sposobnost za izvajanje aktivnosti in dejavnosti, s katerimi bi povečali svojo zaposljivost, ter da 
se spodbudi vključevanje delavcev v delovanje podjetja in poveča njegova konkurenčnost.« 
 
Na osnovi te direktive je bil sprejet Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-1).89 
 
Ena izmed pomembnejših pravic, ki jih daje zakon, je pravica do obveščenosti, ki pa ni sama 
sebi namen. Zakon loči med: 
 

- individualnimi participacijskimi pravicami in 
- kolektivnimi participacijskimi pravicami zaposlenih. 

 
V prvem primeru ima delavec pravico, da je neposredno ali posredno obveščen in da lahko 
neposredno podaja predloge in mnenja, na katere mora delodajalec odgovoriti v roku 30 dni.  
 
Gre za pobude, ki se nanašajo na90: 
 

- njegovo delovno mesto ali na njegovo organizacijsko enoto, zlasti, ko gre za 
spremembe na njegovem delovnem mestu, 

- na organizacijo njegovega delovnega mesta in na delovni proces, 
- področje plač in drugih vprašanj v zvezi z delovnim razmerjem, 
- vsebine ZSDU-1. 

 
Kolektivne participacijske pravice obsegajo: 
 

- pravica do obveščenosti, 
- pravica do posvetovanja, 
- dajanje soglasja v zadevah, ki jih določa zakon. 

 
 

                                                        
88 Hiršl, 2016, str. 5. 
89 Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 42/07). 
90 Hiršl, 2016, str. 13. 
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ZSDU-1 v 5. členu določa, da mora delodajalec delavskemu svetu omogočiti vpogled v 
dokumente, ki se nanašajo na: 

- ekonomski položaj podjetja in v njegove razvojne cilje, 
- spremembo dejavnosti podjetja, 
- zmanjšanje gospodarske dejavnosti, spremembe tehnologije in spremembe v 

organizaciji proizvodnje, 
- letni obračun in letno poročilo. 

 
Svet delavcev lahko s sklepom zadrži posamezne odločitve delodajalca in sproži postopek za 
razreševanje spora, če ga delodajalec pred uvedbo zgoraj navedenih sprememb o tem pisno 
ne obvesti. 
 
Brez posvetovanja s Svetom delavcev delodajalec ne more sprejeti dokumentov/ukrepov s 
področja statusnih91 in kadrovskih vprašanj podjetja. 
 
ZSDU-1 v zvezi s tem določa naslednje roke: 
 

- delodajalec mora svetu delavcev predložiti gradivo, ki bo predmet posvetovanja, 
najmanj 30 dni pred sprejemom odločitve, 

- posvetovanje mora biti izvedeno najmanj 15 dni pred sprejemom odločitve. 
 
ZSDU-1 prav tako določa, da mora delodajalec delavskemu svetu v soglasje predložiti svoje 
predloge odločitev v zvezi z: 
 

- osnovami za odločanje o izrabi letnega dopusta in odločanje o drugih odsotnostih z 
dela, 

- merili za ocenjevanje delovne uspešnosti delavcev, 
- kriteriji za nagrajevanje inovacijske dejavnosti v družbi, 
- razpolaganjem s stanovanjskim skladom, počitniškimi zmogljivostmi in drugimi 

objekti standarda delavcev, 
- kriteriji za napredovanje delavcev. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
91 Kot statusna in kadrovska področja se po ZVZDU-1 štejejo: statusne spremembe, prodaja družbe ali njenega 
bistvenega dela, zaprtje družbe ali njenega bistvenega dela, bistvene spremembe lastništva, statusno 
preoblikovanje družbe,  opredeljeno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, sprememba sistema upravljanja 
družb, potrebe po novih delavcih (število in profili), sistemizacija delovnih mest, razporejanje večjega števila 
delavcev izven družbe, razporejanje večjega števila delavcev iz kraja v kraj, sprejemanje aktov s področja 
dodatnega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, zmanjšanje števila delavcev, sprejem 
splošnih pravil o disciplinski odgovornosti. 
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6 PRAVNA SREDSTVA V POVEZAVI S PRAVICAMI IN OBVEZNOSTMI 
ZAPOSLENIH 

 Načini uveljavljanja pravic delavcev iz dela 

Procesni položaj delavcev v delovnem razmerju pri nas ni ustrezno urejen, saj je varstvo 
njihovih pravic urejeno z različnimi zakoni. Tako delavec pogostokrat ne ve, po katerem 
zakonu naj uveljavlja svoje pravice, kakšen postopek naj sproži za uveljavljanje svojih 
pravnih interesov, ne ve na kateri organ naj se obrne in v kakšnih rokih mora sprožiti 
posamezno procesno dejanje.92  
 

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku pet let (202. člen ZDR-1). 
 
Po delovnopravnih predpisih lahko varstvo svojih pravic zahteva:93  
 

- delavec: oseba, ki je v delovnem razmerju,  
- oseba, ki trdi, da so podani elementi delovnega razmerja, čeprav delo opravlja na 

podlagi civilne pogodbe, ter  
- neizbrani kandidat na javnem razpisu prostega delovnega mesta. 

 
Govorimo o izvensodnem in sodnem varstvu pravic iz dela:94  
 
Izvensodno varstvo pravic iz dela je tisto varstvo, ki ga delavec uveljavlja pred organi 
delodajalca oziroma pred drugimi (nesodnimi) organi (na primer: arbitraža, mediacija), če je 
tako določeno z zakonom ali kolektivno pogodbo.  
 
Sodno varstvo pravic iz dela je varstvo, ki ga lahko delavec na podlagi zakona zahteva s tožbo 
pri delovnem in socialnem sodišču. 
 
Varstvu pravic delavcev iz dela je namenjeno V. poglavje ZDR-1, ki predvideva naslednje 
oblike varstva (200. in 201. člen): 
 

- uveljavljanje pravic neposredno pri delodajalcu, 
- prijava kršitve pri Inšpektoratu za delo RS, 
- postopek mirnega reševanja spora – mediacija, 
- sodno varstvo. 

 
V procesu uveljavljanja pravic iz dela sta pomembna še dva zakona: Zakon o delovnih in 
socialnih sodiščih (ZDSS-1)95 ter Zakon o pravdnem postopku (ZPP).96 
 

                                                        
92 Kutnjak, 2021 (str. 1). 
93 Ščedrin, 2020 ( str. 2). 
94 Rajgelj, 2016: 
95 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 45/08 – ZPP-
D, 47/10 – odl. US, 43/12 – odl. US in 10/17 – ZPP-E). 
96 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 
111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – 
odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1 in 70/19 – odl. 
US). 
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6.1.1 Neposredno uveljavljanje pravic pri delodajalcu (ZDR-1, 200. člen) 

Ko delavec meni, da  
 

- delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja (na primer: zagotavljanje 
zdravja in varstva pri delu), 

- ali ko krši katero od njegovih pravic iz delovnega razmerja (na primer: neustrezno 
plačilo za nadurno delo, napačna odmera letnega dopusta), 

 
mora najprej od delodajalca pisno zahtevati, da kršitev odpravi oziroma svoje obveznosti 
izpolni.  
 
Če delodajalec v 8 dneh po vročitvi pisne zahteve delavca obveznosti ne izpolni oziroma, če 
kršitve ne odpravi, lahko delavec zahteva sodno varstvo. Postopek na sodišču mora sprožiti 
najkasneje v roku 30 dni po poteku roka v katerem bi moral delodajalec izpolniti svojo 
obveznost do delavca oz., ko bi moral odpraviti kršitev iz delovnega razmerja. 
 
Delavec izroči delodajalcu svoj zahtevek v pisni obliki in ga pošlje priporočeno s povratnico. 
Pomembno je, da si pripravi kopijo zahtevka in shrani potrdilo o oddaji pošiljke. Zahtevek 
mu lahko pošlje tudi na njegov uradni elektronski naslov. 
 
Delavci lahko se lahko v primeru kršitve svojih pravic iz dela posvetujejo na območni enoti 
Inšpektorata za delo Republike Slovenije (v nadaljevanju: IRSD) ali pri Društvu delavska 
svetovalnica (brezplačna telefonska številka: 080 14 34).97  
 
Takšna pot uveljavljanja pravic neposredno pri delodajalcu je procesna predpostavka 
za sodno varstvo. V primeru pomanjkanja procesne predpostavke, sodišče o sporu ne more 
vsebinsko (meritorno) odločati. V takšnem primeru sodišče po predhodnem preizkusu tožbo 
zavrže, ker je bila tožba vložena prezgodaj (drugi odstavek 42. člena ZDSS-1, 274. člen ZPP). 
98 
Tudi v primeru, ko so podani vsi elementi delovnega razmerja in ko delavec in delodajalec 
nista sklenila pogodbe o zaposlitvi po 13. členu ZDR-1 in  ko delavec delo pri delodajalcu 
opravlja na podlagi civilne pogodbe (npr. podjemna pogodba, avtorska pogodba), lahko 
delavec od delodajalca zahteva ugotovitev delovnega razmerja in zahteva izročitev pisne 
pogodbe o zaposlitvi.99 Enako velja za javni sektor in torej uveljavljanje pravic po Zakonu o 
javnih uslužbencih (ZJU)100. 
 
V kolikor delavec, ki dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas meni, da mu pripada pogodba 
za nedoločen čas in ko rok pogodbe še ni potekel, svojih pravic ne more neposredno 
uveljavljati na sodišču, ampak mora pred tem od delodajalca zahtevati transformacijo 
delovnega razmerja za določen čas v delovno razmerje za nedoločen čas. 

                                                        
97 Delavska svetovalnica, 2021. 
98 Kutnjak, 2021 (str. 2). 
99 Rajgel, 2016. 
100 Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 
69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE). 
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6.1.2 Prijava kršitve pravic delavca iz dela pri Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (v 
nadaljevanju: IRSD)101 

Posameznik lahko prijavo zoper delodajalca poda pisno (po pošti, po elektronski pošti 
(gp.irsd@gov.si),  s spletnim obrazcem102) ali ustno (na območni enoti pod katero sodi 
delodajalec v času uradnih ur). Možna je tudi anonimna prijava kršitve.  
 
Ključni podatki, ki jih je ob prijavi potrebno podati, so: 
 

- podatki o delodajalcu kršitelju (polno ime podjetja, naslov, pošta in kraj). Če je 
delodajalec fizična oseba,  se namesto naziva podjetja navede  ime in priimek 
delodajalca,  

- opis kršitve (vrsta kršitve, datum in kraju kršitve),  
- dokazila o kršitvi (na primer: pogodbo o zaposlitvi, civilno pogodbo, plačilni listek, 

fotografije, plačilne liste , lastne evidence dela, podatke o pričah, javna objava prostega 
delovnega mesta (če kršitev prijavlja neizbrani kandidat v primeru kršitve iz naslova 
diskriminacije). 

 
Pozor: pri vsaki prijavi je priporočljivo, da delavec zahteva, da ga IRSD pisno obvesti o 
ukrepih ali zaključkih (24. člen ZIN). 
 
»Zakon o inšpekcijskem nadzoru (v nadaljevanju: ZIN)103 določa, da je inšpektor dolžan 
varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski 
nadzor. Tako podatkov o prijavitelju ne sme posredovati inšpekcijskemu zavezancu.«104 
 
Prednostna obravnava prijav kršitve na IRSD105 
  
Na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o inšpekciji dela (ZID-1)106, Inšpektorat RS 
za delo prednostno obravnava prijave, iz katerih nedvoumno izhaja verjetnost, da: 

• bodo izpolnjeni pogoji za izdajo prepovedne odločbe iz 19. člena ZID-1 ali 
• gre za kršitev pravic večjega števila delavcev pri zavezancu na podlagi predpisov, 

za nadzor nad katerimi je pristojen inšpektorat. 

6.1.3 Mediacija in arbitraža v individualnih delovnih sporih 

Kadar delodajalec v 8 dneh po prejemu pisne zahteve delavca po odpravi kršitve iz delovnega 
razmerja, se lahko delavec in delodajalec dogovorita, da bosta spor reševala z mediacijo. 
Dogovor mora biti v pisni obliki. V kolikor v roku 90 dni od dogovora spor ni rešen, ima 
delavec na razpolago 30 dni, da sproži sodni postopek na delovnem sodišču. 
 
Delavec in delodajalec se lahko dogovorita tudi, da bosta delovni spor reševala s pomočjo 
arbitraže, če je tako navedeno v kolektivni pogodbi. Za tak dogovor imata na voljo 30 dni po 

                                                        
101 Povzeto po: Delavska svetovalnica, 2021.  
102 Spletna prijava se poda na spletni strani: https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/inspekcijski-
postopki/prijava-inspekciji-delo.html.  
103 Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14). 
104 Inšpektorat za delo RS, 2021. 
105 IRSD, 2021. 
106 Zakon o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 19/14 in 55/17; v nadaljevanju: ZID-1). 
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poteku roka za odpravo kršitve. Kot datum začetka mediacije se šteje datum, ko sta obe strani 
podali soglasje k mediaciji. 
 
Kolektivna pogodba običajno vsebuje rov v katerem mora arbitraža odločiti o sporu. Običajno 
tak rok znaša 60 dni. ZDR-1 pa v 201. členu določa, da ta rok ne sme biti daljši od 90 dni. Po 
poteku 90 dni ima delavec ponovno na voljo 30 dni za sprožitev delovnega spora na 
pristojnem sodišču. 
 
V času trajanja mediacije ne tečejo prekluzivni in zastaralni roki za uvedbo sodnega postopka. 
 

 Sodno reševanje individualnih delovnih sporov 

Za reševanje delovnih sporov so pristojna delovna sodišča I. in II. stopnje. 

Delovna sodišča prve stopnje (Sodisce.si, 2021) so v Celju, v Kopru, v Ljubljani in v Mariboru, 
kot pritožbeno sodišče deluje Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani. O pritožbah in 
revizijah zoper odločbe Višjega in delovnega sodišča odloča Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije. Pristojnosti, organizacijo in sestavo delovnih sodišč ter pravila postopka, po 
katerih ta sodišča odločajo, določa Zakon o delovnih in socialnih sodiščih Glede 
postopkovnih vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, se uporabljajo določbe Zakona o pravdnem 
postopku. 

Sodno varstvo pravic iz delovnega razmerja je varstvo, ki ga lahko delavec na podlagi 
Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)107 in 
Zakona o pravdnem postopku (ZPP)108 zahteva s tožbo pri delovnem in socialnem sodišču.  

Praviloma lahko delavec ta institut neposredno uporabi, ko gre za denarne terjatve.109  
 
Primeri neposredne uporabe sodnega varstva so:110 
 

- nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi, 
- druge oblike prenehanja pogodbe o zaposlitvi, 
- odločitev o disciplinski odgovornosti, 
- zakonska kršitev delodajalca do neizbranega kandidata za zasedbo delovnega mesta 

– diskriminacija, 
- transformacija pogodbe za zaposlitev za določen čas v pogodbo za nedoločen čas, 

vendar le, ko je pogodba za določen čas potekla, in sicer v roku 30 dni. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                        
107 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 45/08 – ZPP-
D, 47/10 – odl. US, 43/12 – odl. US in 10/17 – ZPP-E; v nadaljevanju: ZDSS-1). 
108 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 
45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 
40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1 in 
70/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZPP). 
109 Kutnjak, 2016. 
110 Rajgelj, 2016. 
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Se pa sodišča pogostokrat znajdejo pred dilemo, katere terjatve so »čiste denarne terjatve«. 
Iz dosedanje sodne prakse izhaja, da so primeri takšnih terjatev:111  
 

- neizplačilo regresa, 
- premalo izplačana plača, 
- neizplačilo dnevnic, 
- neizplačilo dodatkov, ki so določeni z zakonom, kolektivno pogodbo, pravilnikom 

delodajalca, pogodbo o zaposlitvi. 
- neplačilo na osnovi dejansko opravljenega dela v primerih, ko delavec opravlja delo 

na delovnem mestu, ki je višje vrednoteno kot delo na delovnem mestu iz pogodbe o 
zaposlitvi. 

 
Posebnost sodnega postopka v primeru obstoja elementov delovnega razmerja112 
 
Delovno sodišče je do l. 2016 v sodnih primerih domneve obstoja delovnega razmerja 
zahtevalo dva ločena zahtevka in dva ugotovitvena postopka: 
 

- ugotovitev obstoja elementov delovnega razmerja, 
- ugotovitev nezakonitega prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi. 

 
Vrhovno sodišče je leta 2016 izdalo dve odločbi: odločbo z opr. št. VIII Ips 258/2015 z dne 5. 
aprila 2016 in odločbo št. VIII Ips 270/2015 z dne 19. aprila 2016, v katerih je sledilo 
pravnemu stališču, da »zahtevek za ugotovitev obstoja delovnega razmerja za nedoločen čas 
že sam po sebi pomeni in vključuje priznanje tega razmerja tudi po prenehanju civilnega 
razmerja, zato poseben zahtevek, da je delovno razmerje nezakonito prenehalo, ni potreben.« 
Pojasnilo je tudi, da je od delavca, ki šele vloži tožbo za ugotovitev obstoja delovnega razmerja 
neutemeljeno zahtevati, da postavi tudi zahtevek za ugotovitev nezakonitosti prenehanja 
delovnega razmerja (ali pogodbe o zaposlitvi), saj takega razmerja (niti take pogodbe) 
formalno še ni. 
Vendar v tej zadevi še ni decidiranega stališča Vrhovnega sodišča, zato se priporoča vložitev 
obeh zahtevkov. 
 

 Primeri sodne prakse 

Prikrita delovna razmerja 
 
Vse več je delovno aktivnih oseb, ki delovnopravnega varstva niso deležne, čeprav so do 
njega, upoštevajoč vse okoliščine v katerih delajo, upravičene. V sodnih dvoranah je prav tako 
opaziti vedno večje število sodnih sporov v zvezi s pravno naravo razmerja, v katerem se 
neko delo opravlja, in sicer bodisi v delovnem bodisi v drugem, civilnem razmerju. Velik izziv 
sodobnega delovnega prava in eno izmed zahtevnejših delovnopravnih vprašanj zato 
zagotovo predstavlja (ponovna) identifikacija oseb, ki niso v delovnem razmerju, a so 
delovnopravnega varstva zagotovo potrebne.113  
 

                                                        
111 Rajgelj, 2016: 
112 Povzeto po: Kutnjak, 2016. 
113 Kutnjak, 2017. 
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ZDR-1 v primeru spora o obstoju delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem v 18. 
členu uzakonja domnevo, da delovno razmerje obstaja, če obstajajo elementi delovnega 
razmerja iz 4. člena. Gre za izpodbojno domnevo114. ZDR-1 v drugem odstavku 13. člena 
določa pravilo, da se delo ne sme opravljati na podlagi civilnih pogodb, če obstajajo elementi 
delovnega razmerja. 
 
Sodna praksa: Prikrito delovno razmerje 

Dokument Sodišče Oddelek Datum Pravni institut 

VDSS sklep 
115Pdp 
558/2013  

Višje 
delovno in 
socialno 
sodišče 

Oddelek za 
individualne in 
kolektivne 
delovne spore 22.08.2013 

obstoj delovnega 
razmerja – odpoved 
pogodbe o zaposlitvi 
– samostojni 
podjetnik  

Tožena stranka meni, da je ključno v predmetnem sporu vprašanje, ali so podani elementi delovnega 
razmerja ali ne. Dejstvo, da tožnik ni želel delati preko 8 urnega delovnega časa predstavlja nedopustne 
pritožbene navedbe, ki jih sodišče ne sme upoštevati na podlagi določil 337. člena ZPP v zvezi z 19. 
členom ZDSS-1. Pravdni stranki sta sklenili pogodbo z nazivom pogodba o zaposlitvi, s katero sta se 
dogovorili, da bo tožena stranka za svoje storitve tožniku izdajala mesečne račune, da bo tožnik ob 
sklenitvi pogodbe s toženo stranko opravljal dejavnost samostojnega posameznika, v skladu z 
dogovorom pa je tožena stranka tožniku plačala tri račune, pri čemer je bil le-ta samostojni podjetnik. 
Tožnik je bil zavarovan kot samostojni podjetnik. Sodišče je kljub temu, da so obstajali določeni elementi 
delovnega razmerja pravilno štelo, da delovnega razmerja ni bilo. 
Delovnopravna zakonodaja ne prepoveduje, da ima delavec, ki je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in 
bil pri delodajalcu zaposlen za nedoločen čas, tudi status samostojnega podjetnika. Formalni status 
samostojnega podjetnika in delavca v delovnem razmerju se pojmovno ne izključujeta. Tega ne 
preprečuje posebna ureditev položaja samostojnih podjetnikov v Zakonu o gospodarskih družbah. Zato 
ni ovir, da samostojni podjetnik ne bi mogel skleniti tudi pogodbe o zaposlitvi (oziroma ni ovire tudi za 
priznanje delovnega razmerja) kot pogodbe o trajnem razmerju. Veljavna zakonodaja tega ne 
prepoveduje, ZDR pa ne glede na formalno obliko razmerja vzpostavlja celo domnevo delovnega 
razmerja, če obstajajo elementi tega razmerja. 

 
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi 
 

Dokument Sodišče Datum Pravni institut 

Sodba Pdp 
509/2018116 

Višje delovno in 
socialno sodišče 

10.01.2019 redna odpoved pogodbe o 
zaposlitvi - poslovni razlog - sodna 
razveza - denarno povračilo 

                                                        
114 Domneva je izpodbojna, če jo je mogoče ovreči z nasprotnimi dokazi. 
115 Sodba je dostopna na strani: 
https://www.sodnapraksa.si/?q=prikrito%20delovno%20razmerje&database[VDSS]=VDSS&_submit=i%C5%
A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2012032113059632. 
116 Sodba je dostopna na strani: 
https://www.sodnapraksa.si/?q=prikrito%20delovno%20razmerje&database[VDSS]=VDSS&_submit=i%C5%
A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111426790. 
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Sodišče je pravilno preverjalo, ali sicer s formalno izkazanim poslovnim razlogom ni prišlo do zlorabe tega 
instituta, ker je prvotožena stranka vedela za svoje slabo poslovanje in izgubo v letu 2016 že tega leta, 
tako da reorganizacija in posledično ukinitev delovnega mesta niso bile objektivne poslovne potrebe, 
razlog pa ni bil resničen. Ob tem je sodišče tudi ugotovilo, da je prvotožena stranka navajala, da je sprejela 
sklep o ukinitvi delovnega mesta 27. 2. 2017, ob tem pa je v postopku tudi zatrjevala, da sistemizacije ni 
imela, ker je ni bila dolžna sprejeti. Zato tožena stranka ni dokazala utemeljenosti poslovnega razloga, 
ki ga je navedla v odpovedi pogodbe o zaposlitvi. 

 
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi 

Dokument Sodišče Datum Pravni institut 

VDSS sodba Pdp 
286/2014117 

Višje 
delovno in 
socialno 
sodišče 

18.06.2014 izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - 
kršitev obveznosti iz delovnega razmerja – 
znaki kaznivega dejanja - sodna razveza - 
odmera višine odškodnine - kaznivo dejanje 
žaljive obdolžitve - razžalitev 

Tožnica je izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi prejela iz razloga po 1. in 2. alineji prvega odstavka 111. 
člena ZDR. V odpovedi ji je bilo očitano, da je na sestanku v navzočnosti namestnika direktorja dvakrat 
trdila, da direktor nad njo izvaja šikaniranje in mobing, kar je neresnično, njene trditve pa so škodovale 
časti in dobremu imenu tožene stranke, s čimer naj bi bili izpolnjeni zakonski znaki kaznivega dejanja 
žaljive obdolžitve po prvem odstavku 160. člena KZ-1. Znaki navedenega kaznivega dejanja niso 
izpolnjeni, saj so bile besede izrečene le direktorju tožene stranke in njegovemu namestniku, ne pa tudi 
širšemu krogu oseb, kar se zahteva za izpolnitev zakonskih znakov kaznivega dejanja žaljive obdolžitve. 
Zato ni bil podan utemeljen razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 1. odstavku prvega 
odstavka 111. člena ZDR. Tožnica je večkrat kršila svoje delovnopravne obveznosti, in sicer z neprimerno 
komunikacijo oz. neodzivanjem pri izvedbi promocije... 

 
Odpoved delovnega razmerja – sindikalni zaupnik 
 

Dokument Sodišče Datum Pravni institut 

VDS sodba Pdp 
1846/2004118 

Višje delovno in 
socialno sodišče 

01.09.2005 Redna odpoved delovnega 
razmerja - sindikalni zaupnik – 
krivdni razlog 

                                                        
117 Sodba je dostopna na strani: 
https://www.sodnapraksa.si/?q=prikrito%20delovno%20razmerje&database%5bVDSS%5d=VDSS&_submit
=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2012032113069903. 
118 Sodba je dostopna na strani: 
https://www.sodnapraksa.si/?q=sindikalni%20zaupnik&database%5bSOVS%5d=SOVS&database%5bIESP%
5d=IESP&database%5bVDSS%5d=VDSS&database%5bUPRS%5d=UPRS&database%5bSEU%5d=SEU&databa
se%5bNEGM%5d=NEGM&database%5bSOSC%5d=SOSC&database%5bSOPM%5d=SOPM&_submit=i%C5%A
1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=34656. 
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30 dnevni rok za podajo redne odpovedi PZ iz krivdnega razloga (5. odstavek 88. člena ZDR) je pričel teči 
z dnem, ko je tožnik podal zagovor, saj se je tožena stranka šele po podanem zagovoru tožnika lahko 
seznanila z razlogi za redno odpoved PZ. 2. Tožnik je bil kot sindikalni zaupnik z dela odsoten zaradi 
opravljanja  sindikalne dejavnosti, o čemer je predhodno obvestil delodajalca. Ker z 3-dnevno 
odsotnostjo ni prekršil omijitve 100-ih ur, namenjenih sindikalni dejavnosti (39. člen KP za lesarstvo 
Slovenije), tožena stranka pa ni imela natančno razdelanih pravil v zvezi z načinom izrabe ur, namenjenih 
sindikalni dejavnosti, niti ni 
zatrjevala, da bi tožnik kršil 4. odstavek 208. člena ZDR (sindikalni zaupnik mora izvajati sindikalno 
dejavnost v času in na način, ki ne zmanjšuje učinkovitost poslovanja delodajalca), tožnikova odsotnost ni 
bila neupravičena in ni bil podan utemeljen razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega 
razloga. 

 
Kolektivni delovni spor 

Dokument Sodišče Datum Pravni institut 

VDSS sklep X 
Pdp 268/2012  

Višje delovno 
in socialno 
sodišče 

21.11.2012 kolektivni delovni spor - sodelovanje 
delavcev pri upravljanju - reševanje 
medsebojnih sporov - sodna pristojnost - 
arbitraža - sodno varstvo 

ZSDU v prvem odstavku 99. člena določa, da spore med svetom delavcev in delodajalcem razrešuje 
arbitraža. Navedeni člen predpisuje reševanje spora v arbitražnem postopku. Ta nikoli ne more biti 
neuspešen in se vedno konča z odločbo arbitra (tudi če stranki z njo ne soglašata). Odločitev arbitra (oz. 
arbitražnega sveta) je namreč dokončna in jo je mogoče izpodbijati pred sodiščem le iz posebej določenih 
razlogov in po posebnem postopku, kar določa drugi odstavek 104. člena ZSDU. 
 
Za presojo dopustnosti sodnega varstva v kolektivnem delovnem sporu je pomemben predvsem predmet 
spora. V konkretnem primeru delodajalec uveljavlja zahtevke v zvezi s sodelovanjem delavcev pri 
upravljanju, in sicer zahteva razveljavitev oziroma ugotovitev ničnosti sklepov zbora delavcev in volilne 
komisije ter razveljavitev in ugotovitev ničnosti volitev v svet delavcev. Z izjemo spora o razveljavitvi 
volitev članov sveta delavcev, v katerem je pasivno legitimirana volilna komisija, veljavni zakon s področja 
sodelovanja delavcev pri upravljanju za odločanje o drugih postavljenih zahtevkih ne predvideva sodnega 
varstva. Sodno varstvo pred delovnim sodiščem ZSDU (na katerega se predlagatelj v tožbi sklicuje) 
namreč določa v 33., 44., 53., 83. in 102. členu (gre za spore o zahtevi delavcev za imenovanje delavskega 
direktorja, spor o pritožbi zoper sklep volilne komisije o zavrnitvi predlogov kandidatov za člane sveta 
delavcev, neveljavnost volitev članov sveta delavcev in razveljavitev volitev članov sveta delavcev, 
imenovanje arbitra oziroma predsednika arbitraže). Mimo teh določb nihče (torej tudi ne delodajalec) 
nima sodnega varstva v tem smislu, da bi s samostojno tožbo oziroma predlogom v kolektivnem delovnem 
sporu izpodbijal veljavnost sklepov zbora delavcev in zahteval ugotovitev ničnosti volitev sveta delavcev. 
Ker delodajalec (tako kot kdorkoli drug) nima sodnega varstva za uveljavljanje tovrstnih zahtevkov, 
vsebinsko odločanje o njih v kolektivnem delovnem sporu ni dopustno. 
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7 VARSTVO POSEBNIH KATEGORIJ DELAVCEV  

Določene kategorije delavcev potrebujejo posebno varstvo, saj so zaradi določenih okoliščin 
bolj ranljive. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) jih obravnava v posebnem poglavju.  
 
Med zaščitene kategorije delavcev sodijo: 
 

- ženske (izključno glede opravljanja podzemnih del v rudnikih),  
- nosečnice in starši,  
- delavci, ki še niso dopolnili 18 let starosti,  
- invalidi in  
- starejši delavci. 

 
Zakaj določene kategorije delavcev potrebujejo posebno zaščito? 
 
Gre za delavce, ki so zaradi določenih okoliščin bolj ranljivi in zato potrebujejo posebno 
varstvo, ki jim ga zagotavlja zakonodaja. Te varovane kategorije delavcev, ki bodo 
predstavljene v nadaljevanju, so predvsem zaščitene: 
 

- v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 
- glede pogojev dela, 
- glede delovnega časa. 

 

7.1.1 Varstvo žensk 

Posebno varstvo v delovnem razmerju, ki je bilo prvotno zagotovljeno za delavke in je 
odslikavalo njihovo družbeno vlogo povezano z materinstvom, se z razvojem postopno 
preoblikuje v smeri izenačevanja odgovornosti žensk in moških v zvezi s starševstvom in 
hkrati uveljavljanja načela enakih možnosti in enakega obravnavanja delavk in delavcev na 
področju dela (Računovodstvo.net, 2014a). Kljub temu pa je raziskava Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije »Enako plačilo za enako delo«119 pokazala, da med moškimi in ženskami 
še vedno obstaja plačna vrzel, saj ženske v Sloveniji zaslužijo 8 % manj kot moški. Najvišje 
razlike najdemo na področju zavarovalništva (24,5 %), v zdravstvu (23,2 %) in na področju 
izobraževanja (14,2 %), čeprav ZDR-1 v 133. členu za enakovredno delo zagotavlja enako 
plačilo žensk in moških. 
 
Plačna vrzel se ob upokojitvi prevesi še v večjo pokojninsko vrzel, ki v Sloveniji znaša 24 %. 
Tako je tveganje za revščino pri vseh starostnih obdobjih višje za ženske kot moške, ki še 
posebej naraste po 60. letu starosti in doseže najvišjo stopnjo pri starosti nad 75 let.120  
Veljavna delovna zakonodaja121 vsebuje le eno določbo, ki zagotavlja posebno varstvo 
oziroma določa prepoved izrecno za ženske: prepoved opravljanja podzemnih del v 
rudnikih za ženske, z naslednjimi izjemami: 
 

- za vodilne delavke,  
- za čas prakse zaradi strokovnega izobraževanja,  
- za delavke v zdravstvenih in socialnih službah ter  

                                                        
119 ZZZS, 2013, str. 15. 
120 Pavlič, 2019. 
121 ZDR-1, 181. člen. 
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- v podobnih primerih, ko odhajajo na podzemna dela zaradi opravljanja nefizičnih del. 
Sicer pa se posebno varstvo zagotavlja delavkam v povezavi z nosečnostjo, porodom in 
dojenjem. oziroma tako delavkam kot delavcem v povezavi z njihovimi starševskimi 
obveznostmi. 
 
Posebno varstvo daje doječim materam Konvencija MOD št. 183/2000, ki jo je Slovenija 
ratificirala l. 2009. 
Podeljuje jim naslednje pravice: 
 

- pravico do porodniškega dopusta, ki traja vsaj 14 tednov, 
- denarno nadomestilo vsaj v višini 66 % njene plače, 
- plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za najmanj 18 tednov, 
- predporodno, porodno in poporodno zdravstveno oskrbo za mater in otroka, 
- zaščito noseče in doječe delavke pred delom, ki utegne biti škoditi njenemu ali 

otrokovemu zdravju, 
- pravico, da se po porodu vrne na isto ali podobno delovno mesto, 
- zaščito proti diskriminaciji na delovnem mestu, 
- pravico do dnevnega odmora zaradi dojenja. 

 
Ostalo varstvo žensk po ZDR-1: 
 

- »Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti ter 
delavki, ki doji otroka do enega leta starosti« 

- prav tako odpoved ne učinkuje, če delodajalec ni bil seznanjen z nosečnostjo delavke 
ob izreku odpovedi in  če ga je le-ta o tem seznanila pred iztekom odpovednega 
roka.122 

- delodajalec noseči ženski ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa 
- manj ugodno ravnanje z nosečnico se obravnava kot diskriminacija, 
- ženske uživajo posebno varstvo pred odpovedjo, ko izpolnijo pogoj starosti 58 let 

starosti, 
- če je delavka noseča in če iz ocene tveganja izhaja, da je opravljanje dela na takšnem 

delovnem mestu škodljivo zanjo ali otroka, mora delodajalec začasno prilagoditi 
pogoje dela. če tega ne more zagotoviti, jo mora začasno premestiti na drugo primerno 
delovno mesto. Če tudi tega ne more zagotoviti, je delavka odsotna z dela in je 
upravičena do nadomestila plače po 137. členu ZDR-1. 

- delavka v nosečnosti in še 1 leto po porodu oz. dokler doji, ne sme opravljati 
nadurnega dela ali delati ponoči, če iz ocene tveganja izhaja nevarnost za njeno 
zdravje ali zdravje otroka. 
 

7.1.2 Varstvo staršev 

To področje ureja poleg ZDR-1 ureja tudi Zakon o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih (ZSDP-1)123. 
Starševska skrb so obveznosti in pravice staršev, ki se nanašajo na skrb za otrokovo življenje 
in zdravje, njegovo vzgojo, varstvo in nego, nadzor nad otrokom in skrb za njegovo 
izobraževanje. Iz tega izhajajo pravice staršev in skrbnikov, ki se nanašajo na zastopanje in 
                                                        
122 To varstvo pa ne velja v primeru izredne odpovedi (ob soglasju inšpektorja za delo) oz. zaradi uvedbe 
postopka prenehanja delodajalca. 
123 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 
14/18, 81/19, 158/20 in 92/21; v nadaljevanju: ZSDP-1). 
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preživljanje otroka ter na upravljanje njegovega premoženja. Starševska skrb pripada skupaj 
obema staršema. Izvajata jo sporazumno v skladu s koristjo otroka.124  
 
ZDR-1 v 115. členu ureja pravno varstvo staršev pred odpovedjo in pravi: 

- da delodajalec delovnega razmerja ne sme odpovedati delavki/delavcu v času 
starševskega dopusta in še en mesec po vrnitvi na delo iz starševskega dopusta, 

- delavkam oz. delavcem v teh okoliščinah delovno razmerje ne more prenehati. 
 
V 185. členu ZDR-1 je zagotovljeno naslednje varstvo staršev pred odpovedjo: 
 

- delavcu, ki neguje otroka, starega do treh let, se lahko naloži opravljanje nadurnega 
dela ali nočnega dela samo z njegovim predhodnim pisnim soglasjem. 

- enako velja za delavca – starša, ki neguje in varuje otroka, mlajšega od sedem let ali 
hudo bolnega otroka ali otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s 
predpisi, ki urejajo družinske prejemke, in ki živi sam z otrokom. 

 
Starši imajo tudi pravico do starševskega dopusta, ki ga lahko koristijo kot pravico 
odsotnosti z dela ali v obliki krajšega delovnega časa. O svoji nameri mora delavec-starš 
delodajalca pisno obvestiti najmanj 30 dni pred koriščenjem dopusta. 
Po zaključku dopusta mu mora delodajalec omogočiti, da z delom nadaljuje skladno s 
pogodbo o zaposlitvi. V tem trenutku lahko delavec-starš začne koristiti pravice, ki jih je 
pridobil/izboljšal v času starševskega dopusta. 
 
Starši imajo v času koriščenja starševskega dopusta pravico do nadomestila plače v skladu z 
ZSDP-1. 
 
Enake pravice kot starši imajo tudi skrbniki in posvojitelji. 

 
Na tem mestu velja omeniti tudi Direktivo EU 2019/1158 (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, 
str. 79; v nadaljevanju: Direktiva EU 2019/1158) iz l. 2019 o usklajevanju o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev. 
 
Direktiva zagotavlja individualne pravice, povezane z: 
 

- očetovskim, starševskim in oskrbovalskim dopustom, 
- prožnimi ureditvami dela za delavce, ki so starši ali oskrbovalci, 

in velja za vse delavce in delavke, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi oz., ki so v 
delovnem razmerju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
124 MDDSZ, 2021b. 
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Slika 7: Zgovorni prikaz usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja žensk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vir: Reatail TouchPoints, 2018. 

 
Direktiva poleg pravice do starševskega dopusta, kot ga ureja ZDR-1, spodbuja prožne 
oblike dela: 

- starši lahko od delodajalca do otrokove starosti 8 let zahtevajo prožno ureditev dela, 
- v kolikor delodajalec temu ne ugodi ali jo odloži, mora svojo odločitev ustrezno 

utemeljiti, 
- po poteku pravice (ali če prej sam tako presodi) za prožno ureditev dela se delavec 

vrne na prvotno ureditev. 
Direktiva obravnava tudi pravice iz delovnega razmerja v povezavi s starševstvom: 
 

- vse pravice, ki jih delavec pridobi v času koriščenja starševskega dopusta, v tem času 
mirujejo in jih lahko starš koristi takoj po vrnitvi na delo, 

- po zaključku dopusta se delavec vrne na isto ali podobno delovno mesto pod pogoji, 
ki zanj niso manj ugodni, 

- delodajalec mora zagotoviti, da se v času starševskega dopusta ohranijo delavčeve 
pravice iz delovnega razmerja. 

 
V primeru odpusta delavca zaradi izrabe starševskega dopusta ali kršitve iz naslova prožne 
ureditve delovnega časa ali zaradi onemogočanja skrbi za otroka, lahko delavec svoje 
pravice uveljavlja na delovnem sodišču, vendar je dokazno breme na njegovi strani. 
 

7.1.3 Varstvo mladih 

Pravice mladih na delovnem mestu ureja več mednarodnih MOD konvencij: 
- Konvencija št. 138 o minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja: kot 

minimalna dosežena starost za delo otrok se šteje starost, pri kateri se konča obvezno 
šolanje, v kar se ne vključuje opravljanja dela kot sestavine izobraževalnega procesa. 
Konvencija tudi določa, da morajo države podpisnice z zakonodajo določiti minimalno 
starost za sklenitev delovnega razmerja. Prav tako določa, da mlajši od 18 let ne smejo 
opravljati tveganih del. 
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- Konvencija št. 90 o nočnem delu otrok, ki prepoveduje nočno delo otrok mlajših od 
18 let. Kot nočno delo se šteje delo med 22. in 7. uro. V primeru opravljanja vajeništva 
se lahko z zakonodajo določi izjem od tega pravila. 

- Konvencija št. 182 o prepovedih najhujših oblik dela otrok in takojšnem ukrepanju 
za njihovo odpravo. Prepovedujejo se vse oblike dela otrok, ki pomenijo njihovo 
izkoriščanje ali dela, ki bi ogrozila njihovo zdravje, varnost ali moralo. 

 
V skladu z 8. členom Ustave RS se uporabljajo neposredno. 
 
Direktiva Sveta 94/33/ES z dne 22. junija 1994 o varstvu mladih ljudi pri delu (UL L št. 
216 z dne 20. 8. 1994; v nadaljevanju: Direktiva Sveta 94/33/ES) določa minimalne 
standarde varstva mladine pri delu z namenom izboljšanja delovnih pogojev, zagotavljanja 
njihovega zdravja ter varstva pri delu. Direktiva prav tako prepoveduje delo otrok, mlajših 
od 15 let. 
Direktiva pa ne omejuje opravljanje priložnostnih del otrok v okviru domačega gospodinjstva 
ali družinskega podjetja. 
 
Ustava RS v 56. členu določa, da otroci uživajo posebno varstvo in skrb in da se jim zagotavlja 
posebno varstvo pred kakršnim koli izkoriščanjem in zlorabljanjem. 
 
ZDR-1 v 190. členu pravi, da so delavci mlajši od 18 let deležni posebnega varstva. Zakon 
tudi navaja dela, ki se jih ne sme naložiti delavcem mlajšim od 18 let: 
 

- ki se opravlja pod zemljo ali pod vodo,  
- ki objektivno presega njegove telesne in psihološke sposobnosti, 
- ki vključuje škodljivo izpostavljanje dejavnikom, ki so strupeni,  
- ki vključuje škodljivo izpostavljanje sevanju,  
- ki vključuje tveganje glede nesreč, ki ga mlada oseba ne more prepoznati ali se mu 

izogniti zaradi svoje nezadostne pozornosti do varnosti ali zaradi pomanjkanja 
izkušenj ali usposobljenosti,  

- ki vključuje tveganje za zdravje zaradi izjemnega mraza, vročine, hrupa ali vibracij. 
 
Zgoraj navedena lahko izjemoma in pod posebnimi pogoji opravlja začasno/občasno v 
okviru izobraževalnega procesa. 
Mlademu delavcu se ne sme naložiti nadurnega dela. Prav tako mu je potrebno omogočiti 
dnevni počitek v trajanju najmanj 12 ur oz. tedenski počitek v trajanju najmanj 48 ur 
neprekinjeno. 
Mladi delavec ima med delovnim časom pravico do polurnega odmora, če dela najmanj 4,5 
ur dnevno. 
Nočno delo (med 22. in 6. uro naslednjega dne) mladih delavcev je prepovedano, vendar 
zakon kot izjemo navaja nočno delo na področjih športa, kulture, umetnosti in oglaševanja – 
v teh primerih ne sme delati med 24. in 4. uro naslednjega dne. 
Mladi delavec ima pravico do 7 dni več letnega dopusta kot ostali delavci. 
 
Varovanju zdravja mladih delavcev je namenjen tudi Pravilnik o varovanju zdravja pri delu 
otrok, mladostnikov in mladih oseb (Uradni list RS, št. 62/15), ki določa ukrepe in aktivnosti 
za varovanje zdravja, telesnega in duševnega razvoja otrok, mladostnikov in mladih oseb pri 
delu in v zvezi z delom. Ta med drugim delodajalcu nalaga obveznost, da na osnovi ocene 
tveganja sprejme potrebne ukrepe za zdravje in varnost mladih delavcev. V sami oceni 
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tveganja je potrebno posebno pozornost nameniti oceni tveganj v povezavi s fizikalnimi, 
biološkimi in kemičnimi dejavniki. 
 

7.1.4 Varstvo starejših 

Namen varstva starejših delavcev je preprečitev njihove diskriminacije pri zaposlovanju in 
odpovedih. Prepoved diskriminacije na podlagi starosti, kot osebne okoliščine, izhaja iz 14. 
člena Ustave RS, kot najvišjega pravnega akta, kar je tudi potrdila sodba Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije125.  
 
Slika 8: Pogled kadrovskih strokovnjakov na zaposlovanje starejših 
 

Vir: Cesar idr., 2018. 
 

ZDR-1 v 6. členu izrecno določa, da mora delodajalec iskalcu ali iskalki zaposlitve pri 
zaposlovanju ali delavcu v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem 
pogodbe o zaposlitvi zagotavljati enako obravnavo ne glede na starost. Nadalje se starost 
šteje tudi kot neutemeljen odpovedni razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi (90. 
člen ZDR-1). 
 
Varstvo starejših delavcev je skopo opredeljeno če v čl. 197 – 199, in sicer: 
 

- opredelitev starejšega delavca:  starejši delavci so tisti, ki so starejši od 55 let, 
- da imajo pravico do sklenitve delovnega razmerja za krajši delovni čas, če se delno 

upokojijo, 

                                                        
125 VSRS sodba VIII Ips 231/2014, z dne 24.02.2015. 
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- da jim delodajalec brez njihovega soglasja ne more odrediti nočnega ali nadurnega 
dela. Soglasje mora biti v pisni obliki in le za določeno časovno obdobje, ki ga lahko 
starejši delavec prekliče. 

 
V 114. členu ZDR-1 je izpostavljeno, da delodajalec  delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali 
delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do 5 let pokojninske 
dobe, brez njegovega pisnega soglasja ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz 
poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine. 
Poleg tega zakonodaja starejšim delavcem podeljuje še pravico do najmanj treh dodatnih 
dni letnega dopusta. 

 

7.1.5 Varstvo invalidov 

Invalidi uživajo posebno varstvo po ZDR-1 in drugih predpisih. Zakon o delovnih razmerjih 
predvsem napoti na predpise s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja in na 
predpise o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Pripadajo jim tudi pravice in 
posebno varstvo iz sistema socialne varnosti.126 
 
Delovni invalidi imajo različne pravice, ki jih zagotavlja delodajalec v skladu z Zakonom o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)127, kot so opravljanje drugega dela, 
ustreznega preostali delovni zmožnosti delavca, opravljanje dela s krajšim delovnim časom, 
poklicna rehabilitacija, nadomestilo plače. 
 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov  (ZZRZI)128  pa med drugim 
ureja kvotni sistem zaposlovanja oseb s statusom invalida (pod predpisanimi pogoji mora 
vsak delodajalec, ki ima vsaj 20 delavcev, zaposlovati določen odstotek oseb s statusom 
invalida glede na celotno število zaposlenih, predvidene so določene izjeme, nadomestno 
izpolnjevanje kvote, itd.), ob tem ureja tudi različne oblike zaposlovanja oseb s statusom 
invalida, npr. zaščitno zaposlitev, podporno zaposlitev, zaposlitev na običajnem delovnem 
mestu, invalidska podjetja, itd. ter različne spodbude za zaposlovanje oseb s statusom 
invalida (npr. subvencije plač, plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za 
delo, oprostitev plačila prispevkov, nagrada za preseganje kvote, itd.). 
 
Po ZDR-1 posebno varstvo oseb s statusom invalida obsega zlasti te prepovedi in dodatne 
pravice: 

- prepoved opravljanja dela prek polnega delovnega časa za tiste, ki delajo krajši 
delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (enaka 
prepoved velja za neenakomerno razporeditev in prerazporeditev delovnega časa), 

- pravica do daljšega letnega dopusta (najmanj trije dodatni dnevi letnega dopusta),  
- posebno varstvo pred odpovedjo in prepoved diskriminacije pri odpovedi (glejte v 

poglavju Prenehanje pogodbe o zaposlitvi),  
- odklonitev napotitve na delo v tujino. 

                                                        
126 Računovodstvo.net, 2020. 
127 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 
101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 
40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO in 51/21; v nadaljevanju: ZPIZ-2). 
128  Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21; v nadaljevanju: ZZRZI). 



71 
 

7.1.6 Varstvo tujih delavcev 

Tuji delavci imajo enake pravice in obveznosti, ki izvirajo iz delovnega razmerja, kot domači 
delavci. Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT)129 določa 
posebne pogoje, ki veljajo za zaposlitev oziroma delo tujcev. 
 
Zaposlitev tujega delavca iz tretjih držav se začne s pridobitvijo enotnega dovoljenja za 
prebivanje in delo, ki ga tujec lahko pridobi: 
 

- na upravni enoti, 
- potrebno je pridobiti soglasje Zavoda RS za zaposlovanje, ki se začne po uradni 

dolžnosti upravne enote. 
 
Z izdanim delovnim dovoljenjem po sporazumu in soglasjem k enotnemu dovoljenju je 
določeno, kakšno delo in na kakšen način lahko tuji delavci opravljajo delo.  
 
V kolikor tuji delavec delo opravlja v nasprotju z delovnim dovoljenjem, zakon predvideva 
denarno kazen in prepoved dela v Sloveniji za najmanj 2 leti. 
 
Z delodajalcem lahko tujec sklene delovno razmerje za določen ali nedoločen delovni čas, 
vendar je pogodba vezana tudi na veljavno dovoljenja za prebivanje. Ker pa se dovoljenje za 
zaposlitev lahko izda največ za eno leto, je v primeru, da se dovoljenje za zaposlitev ne 
podaljša, to avtomatični razlog za prekinitev pogodbe o zaposlitvi. 
 

7.1.7 Varstvo sindikalnih zaupnikov 

Sindikat, ki ima pri delodajalcu zaposlene svoje člane, lahko imenuje ali izvoli sindikalnega 
zaupnika, ki ga bo zastopal pri delodajalcu. 
 
Sindikalni zaupnik ima pravico zagotavljati in varovati pravice in interese članov sindikata 
pri delodajalcu in mora svojo dejavnost izvajati v času in na način, da ne zmanjšuje 
učinkovitosti poslovanja delodajalca (205. člen ZDR-1). 
 
Predstavniki delavcev uživajo posebno pravno varstvo pred odpovedjo (112. člen ZDR-1), 
in sicer mu delodajalec ne more odpovedati pogodbe o zaposlitvi brez soglasja: 
 

- sveta delavcev ali 
- delavcev, ki so ga izvolili,  
- ali sindikata,  

če ravna 
- v skladu z zakonom,  
- kolektivno pogodbo in  
- pogodbo o zaposlitvi. 

 
 
 
 
 

                                                        
129 Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno 
besedilo; v nadaljevanju: ZZSDT). 
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Delodajalec ga lahko odpusti: 
 

- če v primeru poslovnega razloga odkloni ponujeno mu ustrezno zaposlitev pri 
delodajalcu ali  

- če gre za odpoved pogodbe o zaposlitvi v postopku prenehanja delodajalca. 
 
ZDR-1 sindikalnemu zaupniku podeljuje tudi varstvo v primeru spremembe delodajalca 
(206. člen ZDR-1): 
 

- sindikalni zaupnik ohrani svoj status, če pri delodajalcu prevzemniku obstajajo pogoji 
za njegovo imenovanje v skladu s kolektivno pogodbo kar ne velja v primeru, če so 
izpolnjeni pogoji za imenovanje sindikalnega zaupnika. 

- Sindikalni zaupnik, ki mu preneha mandat zaradi prenosa, uživa varstvo v skladu z 
207. členom tega zakona še eno leto po prenehanju funkcije. 

 
Dogovor o varstvu sindikalnega zaupnika se lahko  
 

- določi znotraj kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalca, 
- ali z dogovorom med delodajalcem in sindikatom. 

 
Sindikalnemu zaupniku delodajalec zaradi opravljanja njegove funkcije ne sme znižati plače, 
proti njemu sprožiti disciplinskega ali odškodninskega postopka. Prav tako ga ne sme 
spravljati v manj ugoden ali podrejen položaj (207. člen ZDR-1). 
 
Varstvo pred odpovedjo traja ves čas opravljanja njegove funkcije in še eno leto po njenem 
prenehanju. 
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8 POVZETEK 

Ta priročnik je del projekta »Krepitev kompetenc socialnih partnerjev s poudarkom na 
delovnopravni zakonodaji in varnosti pri delu«, ki ga izvajata Zveza delavskih sindikatov 
Slovenije – Solidarnost in Regionalna gospodarska zbornica Celje. 
 
V okviru projekta je bila pripravljena »Analize stanja na področju socialnega dialoga v 
Sloveniji in tujini ter pregled dobrih praks doma in v tujini«, iz katere, med drugim, izhaja 
priporočilo za pripravo priročnika s področja delovnopravne zakonodaje s poudarkom 
na pravicah in obveznostih zaposlenih ter s tem povezane uporabe pravnih sredstev. 
 
Priročnik se tako osredotoča na tisti del delovnopravne zakonodaje, ki ureja področje 
zaposlovanja in podaja pregled obveznosti in pravic delodajalcev na tem področju kakor 
tudi kandidatov za zasedbo prostega delovnega mesta. 
 
Slovenska delovna zakonodaja, ki ureja področje zaposlovanja, se v veliki meri naslanja 
na mednarodne pogodbe in konvencije k izvajanju katerih se je zavezala z njihovo 
ratifikacijo in jih uporablja neposredno. 
 
Nacionalna delovna zakonodaja upošteva tudi evropski pravni red na način, da v področnih 
zakonih upošteva določbe evropskih uredb in direktiv, saj jih neposredno ne uporablja. 
 
Ključni zakon, ki v Sloveniji ureja individualna delovna razmerja, je Zakon o delovnih 
razmerjih (ZDR-1), vendar podaja le minimum pravic in obveznosti iz delovnega razmerja; 
podrobnejšo ureditev posameznih vprašanj prepušča kolektivnemu dogovarjanju s 
kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti, kolektivno pogodbo za javni sektor, in 
nadalje kolektivnemu dogovarjanju na ravni dejavnosti ter znotraj posameznega podjetja, ki 
se odraža v obliki podjetniške kolektivne pogodbe in na področju splošnih aktov delodajalca. 
 
Kot ključni izziv za socialne partnerje na področju zaposlovanja smo izpostavili problem 
naraščajočih oblik prikritih oblik zaposlovanja, ki z delovnopravno zakonodajo niso 
ustrezno urejene, pravni ureditvi dela na domu ter nezadostni pravni ureditvi obveznosti 
sveta delavcev do delavcev, ko le-ti v smislu sodelovanja delavcev pri upravljanju podjetja 
zastopajo njihove interese. Velik izziv predstavlja predvsem pomanjkanje pravne zaščite 
sindikalnih zaupnikov in članov sveta delavcev pred viktimizacijo in drugimi oblikami 
diskriminacije. 
 
Na kratko smo podali pregled delovne zakonodaje na področju zaposlovanja v Avstriji, Italiji, 
na Hrvaškem in Madžarskem iz katere izhaja, da ima Avstrija najbolj prožno zaposlovanje ob 
hkrati visoki socialni zaščiti delavcev. 
 
Pomemben pravni vir, ki ureja individualna delovna razmerja, so splošni akti 
delodajalca. Nekateri so prepuščeni odločitvi delodajalci, so pa tudi takšni, ki jih predpisuje 
zakonodaja: akt o sistemizaciji delovnih mest, izvaja o varnosti z oceno tveganja, promocija 
zdravja na delovnem mestu, pravilnik o računovodstvu, pravilnik o preprečevanju 
nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu, o ugotavljanju alkoholiziranosti na delovnem 
mestu ter pravilnik o varstvu osebnih podatkov. 
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Zakonodaja delodajalcem predpisuje tudi obveznost vodenja kadrovske evidence, ki 
obsega evidence zaposlenih, stroškov plač, izrabe delovnega časa ter reševanja kolektivnih 
delovnih sporov. 
 
Delavec, ki z delodajalcem sklene delovno razmerje, delo opravlja na podlagi pisne 
pogodbe o zaposlitvi, ki se praviloma sklepa za nedoločen čas, saj ZDR-1 določa izjeme v 
katerih je možna zaposlitev za določen čas. Zakon navaja tudi obvezne sestavine pogodbe o 
zaposlitvi. Posameznik lahko za delodajalca opravlja delo tudi  na podlagi civilne 
pogodbe vendar le, če takšno delo nima elementov delovnega razmerja. 
 
Priročnik osvetljuje tudi pravice/obveznosti delodajalcev in delavcev z vidika zaposlovanja 
in podrobneje predstavlja možne oblike varstva pravic delavcev iz dela. 
 
Posebno točko smo namenili tudi analizi sodne prakse. 
 
V sklepnem delu priročnika smo se poglobili v področje varstva posebnih kategorij 
delavcev, ki jih ureja več zakonov: Zakon o delovnih razmerjih-ZDR-1, Zakon o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih-ZSPD-1, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju-
(ZPIZ-2, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov-ZZRZI, Zakon o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev-ZZSDT. 
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10 PRILOGE 

 
Priloga 1: Seznam uporabnih priročnikov z delovnopravnega področja 
Priloga 2: Seznam uporabnih analiz z delovnopravnega področja 
Priloga 3: Obrazec prijave kršitev Inšpektoratu RS za delo 
 
 
Priloga 1: SEZNAM UPORABNIH PRIROČNIKOV Z DELOVNOPRAVNEGA PODROČJA 
 

• DELOVNA ZAKONODAJA 
 
Osnove delovnopravne zakonodaje 

https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2018/10/10-osnove-delovnopravne-
zakonodaje.pdf 
 

Velika pravna knjiga vzorcev po ZDR-1 s komentarjem k posameznim vzorcem 
https://zalozba-reforma.si/velika-pravna-knjiga-vzorcev/ 
 

Novi veliki komentar ZDR-1 in reforme trga dela 2021 
https://zalozba-reforma.si/ 
 

Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja – najpogostejša vprašanja 
https://www.delavska-participacija.com/priloge/2404-1.pdf 

 
ABC zakonodaja za sindikaliste 

http://sindeks.si/wp-
content/uploads/2016/07/ucbenik_abc_zakonodaja_za_sindikaliste_.pdf 

 
Zakonodaja, ki se uporablja za delavce v EU, EGS in Švici 

https://sdgd.si/uploads/vodnik_ec_za_napotitev_na_delo.pdf 
 
Pravica delavca, da odkloni delo 

https://www.printfriendly.com/p/g/aUg5vR 
 

Moja varna zaposlitev 
https://rgzc.gzs.si/Portals/rgzc-
gzs/Vsebine/OD%20DOMA/Bro%C5%A1ura%20MOJA%20VARNA%20ZAPOSLITEV.pdf 
 
 

• KADROVSKO PODROČJE 
 

Priročnik o varstvu osebnih podatkov 
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/brosura_delovna_populacija.pdf 
 
 Kadrovski priročnik Univerze v Mariboru 
https://www.um.si/kakovost/reakreditacija/Documents/Kadrovski%20priro%C4%8Dnik.
pdf 
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 Priročnik za napotene delavce, delodajalce in pristojne javne uslužbence 
https://www.napotenidelavci.si/media/1040/napotenidelavci-prirocnik.pdf 
 

Priročnik: Kako zaposliti delavca 
https://www.informiran.si/doc/Vsebina/kako%20zaposliti%20delavca.pdf 
 

Priročnik spodbujajmo zaposlovanje invalidov 
https://za-vse.eu/wp-content/uploads/2020/10/Prirocnik-Spodbujajmo-zaposlovanje-
invalidov_web.pdf 
 

Priročnik za novo zaposlene Domel 
https://www.domel.com/resources/files/pdf/podjetje/prironik_za_novozaposlene.pdf 

 
Upravljanje raznolikosti v zaposlovanju (smernice za delodajalce in sindikate) 

https://www.raznolikost.eu/wp-content/uploads/Raznolikost-v-zaposlovanju.pdf 
 
 Enako plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti 
https://www.zsss.si/wp-
content/uploads/2017/01/Prirocnik_EnakoPlaciloZaEnakoDelo_SI.pdf. 
 
 

• SOCIALNI DIALOG 
 
Priročnik Trgovinko krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini 

https://www.tzslo.si/uploads/karmen/prirocnik_-_trgovinko_za_internet_1.pdf 
 

Smernice za učinkovit socialni dialog 
https://www.zsss.si/wp-content/uploads/2017/01/zsss_socialni_dialog.pdf 
 

Priročnik za usposabljanje promotorjev socialnega dialoga 
https://www.zsss.si/wp-content/uploads/2017/01/brosura_socialni_dialog_vsebina_v4-
koncno.pdf 
 

Priročnik za izobraževanje o socialnem dialogu v sindikatih 
https://www.zsss.si/prirocnik-za-izobrazevanje-o-socialnem-dialogu-v-sindikatih/ 
 

Večja usposobljenost – boljša komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini 
https://www.tzslo.si/uploads/pdf/PRIROCNIK-ESS-KPDTS-2010.pdf 
 
 

• VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
  

Priročnik varnost in zdravje pri delu 
https://www.cpv.si/upload/12507495204a8cec508d7b3_Prirocnik_VZD_in_VPP.pdf 

 
Duševno zdravje na delovnem mestu 

https://www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dz_na_delovnem_mestu.pdf 
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Usklajevanje dela in družine: primeri dobrih praks v kolektivnih pogodbah 
https://www.zsss.si/wp-content/uploads/2017/12/Priro%C4%8Dnik-Usklajevanje-dela-
in-dru%C5%BEine-%E2%80%93-primeri-dobrih-praks-v-kolektivnih-pogodbah.pdf 

• VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE 
 
Gradivo za strokovni izpit za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske 

karierne orientacije in posredovanja zaposlitve, ter za zaposlene, ki opravljajo 
dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku 
https://www.ess.gov.si/_files/13027/Gradivo_strokovni_izpiti_2020.pdf 
 
 
 

• SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU 
 

Priročnik za delavsko soupravljanje 
https://zssszaupnikvzd.si/wp-content/uploads/2017/07/PRIRO%C4%8CNIK-I-
VOLITVE.pdf 
 

Priročnik za samostojne podjetnike 
http://socialna-druzba.si/sd_w1/wp-content/uploads/2016/12/Priro%C4%8Dnik-za-
samostojne-podjetnike.pdf 
 

Kodeks sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb 
https://www.si21.com/f/docs/Gospodarstvo/SPOROCILO_ZA_JAVNOST_1.docx   
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Priloga 2: SEZNAM UPORABNIH ANALIZ Z DELOVNOPRAVNEGA PODROČJA 
 

Primerjava delovnopravne zakonodaje v Sloveniji in Italiji z namenom 
identificiranja dobrih praks 
https://www.sindikat-osoks90.si/wp-content/uploads/2021/06/Analiza.pdf 
 

Poročilo o izvedbi analize slovenske zakonodaje, ki ureja področje dela od doma 
in dobrih praks pravnih podlag v tujini 

https://pgz-slo.si/wp-content/uploads/2021/06/Porocilo-o-izvedbi-analize-
slovenske-zakonodaje-ki-ureja-podrocje-dela-od-doma-in-dobrih-praks-pravnih-podlag-v-
tujini.pdf 

 
Poročilo analize stanja informiranosti in kompetenc sindikalnih zaupnikov 

 http://www.gorenjski-
sindikati.si/scripts/download.php?file=/data/upload/Analiza_stanja_informiranosti_in_kompetenc_sindikalni
h_zaupnikov_print.pdf. 
 

Poročilo analize stanja na področju socialnega dialoga v Sloveniji in tujini ter 
pregled dobrih praks doma in v tujini 

https://rgzc.gzs.si/Portals/rgzc-gzs/Analiza%20socialni%20dialog.pdf. 
 

Poročilo analize dobrih praks učinkovitega socialnega dialoga v tujini 
www.gorenjski-

sindikati.si/scripts/download.php%3Ffile%3D/data/upload/Analiza__socialni_dialog_v_tujini.pd
f  

 
Primerjalna analiza o kakovosti socialnega dialoga v Sloveniji, Nemčiji in na Švedskem 

https://www.zsss.si/wp-
content/uploads/2017/01/SOCIALNI20DIALOG_PRIMERJALNA_RAZISKAVA.pdf 
 

Analiza stanja na področju razširjenosti in pokritosti kolektivnih pogodb v 
Sloveniji 
https://www.zsss-zksd.si/wp-content/uploads/2019/12/Zaklju%C4%8Dne-
ugotovitve_Analiza-stanja-na-podro%C4%8Dju-raz%C5%A1irjenosti-in-pokritosti-
kolektivnih-pogodb-v-Sloveniji.pdf 
 

Zaposlovanje mladih ter upravljanje z mlajšimi zaposlenimi v Sloveniji in tujini 
https://rgzc.gzs.si/Portals/rgzc-gzs/Analiza%20mladi.pdf 
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Priloga 3: prijava kršitve Inšpektoratu RS za delo  
 

 
Vir: IRSD, 2021. 


