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SPLOŠNO O POGODBI O ZAPOSLITVI

• S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje.

• Kaj je delovno razmerje – pogodbe civilnega prava?

• Nastop dela.

• Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

• Ničnost in izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi.



STRANKE POGODBE O ZAPOSLITVI

• Delodajalec – s splošnim aktom 

določi pogoje za opravljanje dela,

• Delavec mora izpolnjevati pogoje 

za opravljanje dela,

• Starost 15 let,

• Tujci – v skladu z ZZT,

• objava prostega delovnega 

mesta – izjeme,

• pravice in obveznosti delodajalca 

in kandidata



VSEBINA POGODBE O ZAPOSLITVI



OBVEZNOSTI DELAVCA

• Opravljanje dela (spoštovanje navodil, predpisov 

o varnosti in zdravju pri delu)

• Obveznost obveščanja

• Prepoved škodljivega ravnanja

• Poslovna skrivnost

• Prepoved konkurence 

(konkurenčna prepoved, konkurenčna klavzula)



OBVEZNOSTI DELODAJALCA

• Zagotavljanje dela

• Plačilo

• Zagotavljanje varnih delovnih razmer

• Varovanje delavčeve osebnosti (osebni podatki, 

dostojanstvo)



POSEBNOSTI POGODBE O ZAPOSLITVI

1. Pogodba o zaposlitvi za določen čas



2. Pogodba o zaposlitvi med delavcem in 

delodajalcem, ki opravlja dejavnost 

zagotavljanja dela delavcev drugemu 

delodajalcu (»agencije«)

POSEBNOSTI POGODBE O ZAPOSLITVI



3. Javna dela

4. Krajši delovni čas

5. Delo na domu

6. Poslovodni, vodilni delavci, prokuristi

POSEBNOSTI POGODBE O ZAPOSLITVI



SPREMEMBA  DELODAJALCA

Pravni prenos podjetja, izveden na podlagi:

• zakona, drugega predpisa,

• pravnega posla,

• pravnomočne sodne odločbe,

• združitev, delitev.



PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI

• s potekom časa, za katerega je bila sklenjena

• s smrtjo delavca ali delodajalca-fizične osebe,

• s sporazumom,

• z redno ali izredno odpovedjo,

• s sodbo sodišča,

• po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta 

zakon (invalid I. kategorije, tujec-z dnem 

prenehanja delovnega dovoljenja),

• v drugih primerih, ki jih določa zakon.



ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI

• S strani delavca

• S strani delodajalca

• Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

• Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi



REDNA ODPOVED POGODBE O 

ZAPOSLITVI

• Poslovni razlog

• Razlog nesposobnosti

• Krivdni razlog

• Invalidnost

• Neuspešno opravljeno poskusno delo



ODPOVED S PONUDBO NOVE 

POGODBE O ZAPOSLITVI

• PRI DELODAJALCU

- 15 dnevni rok,

- če sprejme ustrezno zaposlitev (nima 

pravice do odpravnine,     obdrži pravico 

do sodnega varstva),

- če ne sprejme ustrezne zaposlitve, nima 

pravice do odpravnine,

- ustrezna zaposlitev,

- če sprejme neustrezno zaposlitev –

sorazmerni del odpravnine.



ODPOVEDNI ROKI 

• zakonsko ali pogodbeno dogovorjen

• min. odp. rok, s strani delavca:

- do 1. leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,

- od 1. leta zaposlitve pri delodajalcu 30 dni,

- s pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno 

pogodbo, največ 60 dni.

• min. odp. rok, s strani delodajalca:

- do 1. leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,

- od 1. do 2. let zaposlitve pri delodajalcu 30 



ODPOVED VEČJEMU ŠTEVILU 

DELAVCEV 

• Večje število delavcev-definicija,

• obveznost obveščanja in posvetovanja s 

sindikatom,

• obveznost obveščanja zavoda za zaposlovanje, 

vloga zavoda za zaposlovanje (predlogi in roki)

• program razreševanja presežnih delavcev,

• kriteriji za določitev presežnih delavcev.



ODPRAVNINA

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz 

poslovnega razloga in razloga nesposobnosti:

• V višini:

- 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu –

več kot 1. leto do 10 let zaposlitve pri 

delodajalcu,

- ¼ osnove za vsako leto dela pri delodajalcu –

več kot 10. let do 20 let zaposlitve pri 

delodajalcu,

- 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu –

več kot 20 let zaposlitve pri delodajalcu. 



IZREDNA ODPOVED

• Če obstajajo razlogi, določeni z ZDR-1

• Če ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov 

obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati 

delovnega razmerja do izteka odpovednega roka 

oziroma do poteka časa, za katerega je bila 

sklenjena pogodba o zaposlitvi,

• Razlogi na strani delavca,

• Razlog na strani delodajalca,

• Rok 30 dni od ugotovitve razloga.



POSEBNO PRAVNO VARSTVO PRED 

ODPOVEDJO

• Predstavniki delavcev,

• Delavci pred upokojitvijo,

• Starši,

• invalidi in odsotni iz dela zaradi bolezni,



PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI 

NA PODLAGI SODBE SODIŠČA

Denarno povračilo namesto reintegracije, največ v 

višini 18 mesečnih plač delavca.


