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Delovno razmerje je razmerje med delavcem
in delodajalcem, v katerem se delavec
prostovoljno vključi v organizirani delovni
proces delodajalca in v njem za plačilo,
osebno in nepretrgano opravlja delo po
navodilih in pod nadzorom delodajalca.

V delovnem razmerju je vsaka pogodbena
stranka dolžna izvrševati dogovorjene ter
predpisane pravice in obveznosti.

(4. člen ZDR-1)

Delovno razmerje
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Stranki 
delovnega 

razmerja

Delavec je vsaka fizična oseba, ki je v
delovnem razmerju na podlagi sklenjene
pogodbe o zaposlitvi.

Delodajalec je pravna ali fizična oseba ter
drug subjekt, kot je državni organ, lokalna
skupnost, podružnica tujega podjetja ter
diplomatsko in konzularno predstavništvo,
ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o
zaposlitvi.

(5. člen ZDR-1)
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Ker je delovno razmerje trajnejše in osebno
razmerje med dvema strankama (delavcem
in delodajalcem), se v primeru morebitnih
sporov med njima pričakuje, da stranki
spore najprej poskušata rešiti med sabo in
po mirni poti, šele, če na takšen način ne
moreta doseči dogovora, pa uveljavljata
sodno varstvo pred pristojnim sodiščem.
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Uveljavljanje 
pravic pri 

delodajalcu

Če delavec meni, da delodajalec ne
izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja
ali krši katero od njegovih pravic iz
delovnega razmerja, ima pravico pisno
zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi
oziroma da izpolni svoje obveznosti.

(prvi odstavek 200. člena ZDR-1)
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Pisna zahteva 
delavca je 
procesna 

predpostavka za 
vložitev tožbe

Kadar je z zakonom ali s kolektivno
pogodbo določen obvezen postopek za
mirno rešitev spora, je tožba dopustna pod
pogojem, da je bil postopek predhodno
začet, pa ni bil uspešen.

Šteje se, da postopek ni bil uspešen, če med
strankama ni bil dosežen sporazum v 30
dneh od začetka postopka za mirno rešitev
spora.

Če je za vložitev tožbe z zakonom določen
rok, začne ta rok teči po izteku roka iz
prejšnjega odstavka.

Določbe prejšnjih odstavkov se ne
uporabljajo v sporih o obstoju ali
prenehanju delovnega razmerja.

(23. člen ZDSS-1)
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Če pisna zahteva 
ni uspešna

Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po
vročeni pisni zahtevi delavca ne izpolni svoje
obveznosti iz delovnega razmerja oziroma
ne odpravi kršitve, lahko delavec v roku 30
dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti
oziroma odpravo kršitev s strani delodajalca,
zahteva sodno varstvo pred pristojnim
delovnim sodiščem.

(drugi odstavek 200. člena ZDR-1)
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Brez predhodne 
pisne zahteve

Ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe
o zaposlitvi, drugih načinov prenehanja
veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali odločitev
o disciplinski odgovornosti delavca lahko
delavec zahteva v roku 30 dni od dneva
vročitve oziroma od dneva, ko je zvedel za
kršitev pravice, pred pristojnim delovnim
sodiščem.

(tretji odstavek 200. člena ZDR-1)
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Ne glede na rok iz drugega odstavka tega
člena, lahko delavec denarne terjatve iz
delovnega razmerja uveljavlja neposredno
pred pristojnim delovnim sodiščem.

(četrti odstavek 200. člena ZDR-1)

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v
roku petih let.

(202. člen ZDR-1)
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Neizbrani kandidat, ki meni, da je bila pri
izbiri kršena zakonska prepoved
diskriminacije, lahko v roku 30 dni po
prejemu obvestila delodajalca zahteva sodno
varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

(peti odstavek 200. člena ZDR-1)
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Neposredno 
sodno varstvo v 

primeru 
spremembe 

PoZap za določen 
čas v PoZap za 

nedoločen čas

Odločba Višjega delovnega in socialnega
sodišča, opr. št. Pdp 1675/2014 z dne 8. 1.
2015:

• tožnica je imela sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za določen čas, ki je prenehala dne
31. 7. 2014

• tožnica je tožbo na ugotovitev
transformacije delovnega razmerja iz
določenega v nedoločen čas in na poziv
nazaj na delo vložila dne 16. 9. 2014

• istega dne je tožnica na delodajalca
naslovila zahtevo za odpravo kršitev
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Tožnici je delovno razmerje pri toženi stranki
prenehalo z iztekom časa, za katerega je bila
pogodba o zaposlitvi sklenjena, zato tožnica po
datumu prenehanja delovnega razmerja ni mogla več
pri toženi stranki zahtevati odprave kršitve, ampak
bi morala v roku 30 dni vložiti tožbo na ugotovitev,
da je imela s toženo stranko delovno razmerje
sklenjeno za nedoločen čas in na ugotovitev
nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja.

Ker pa je tožnica tožbo vložila po izteku
roka iz 3. odstavka 200. člena ZDR-1, je
sodišče prve stopnje tožbo kot prepozno
zavrglo, kar je potrdilo tudi višje sodišče.
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Višje sodišče je ob tem še pojasnilo:

Neutemeljene so pritožbene navedbe, da sodišče prve
stopnje ni upoštevalo, da je tožnica najprej na toženo
stranko naslovila zahtevo za varstvo pravic in je šele
nato vložila tožbo. Delavec ima namreč med časom
trajanja delovnega razmerja pravico od delodajalca
skladno s 1. odstavkom 200. člena ZDR-1, če
meni, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz
delovnega razmerja ali krši katero od njegovih
pravic iz delovnega razmerja, pisno zahtevati, da
delodajalec kršitev odpravi oziroma da svoje
obveznosti izpolni.
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Ker je tožnici delovno razmerje pri toženi stranki
prenehalo 31. 7. 2014 z iztekom časa, za katerega
je bila pogodba o zaposlitvi z dne 26. 7. 2013
sklenjena, tožnica po datumu prenehanja delovnega
razmerja ni mogla več pri toženi stranki zahtevati
odprave kršitve, ampak bi morala v roku 30 dni
vložiti tožbo na ugotovitev, da je imela s toženo
stranko delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas
in na ugotovitev nezakonitosti prenehanja delovnega
razmerja dne 31. 7. 2014. Iz listin v spisu je
razvidno, da je pooblaščenec tožnice istega dne (16.
9. 2014) na sodišče vložil tožbo zaradi
transformacije delovnega razmerja in na toženo
stranko zahtevo za odpravo kršitev (A3), obe vlogi
pa sta, kot je že pojasnjeno, prepozni.
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Delavec bo tožbo 
proti delodajalcu 
vložil na delovno 

sodišče, v skladu 
z ZDSS-1

Nekaj posebnosti delovnih sporov:

• če sodišče po izvedbi vseh dokazov, ki so
jih predlagale stranke, ne more ugotoviti
dejstev, ki so pomembna za odločitev, lahko
izvede dokaze tudi po uradni dolžnosti (34.
člen ZDSS-1)

• delavec lahko v primeru spora o obstoju ali
prenehanju delovnega razmerja spremeni
tožbo glede zahtevka do konca glavne
obravnave brez privolitve tožene stranke (41.
člen ZDSS-1)
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• obrnjeno dokazno breme  npr. če
redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi
delodajalec, je dokazno breme na njegovi
strani. V primeru izredne odpovedi
pogodbe o zaposlitvi pa je dokazno
breme na strani stranke, ki izredno
odpoveduje pogodbo o zaposlitvi (84.
člen ZDR-1)

• …
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Tožba za 
ugotovitev 

obstoja 
delovnega 

razmerja

• če delavec pri delodajalcu opravlja delo
brez sklenjene pogodbe o zaposlitvi

• če delavec pri delodajalcu opravlja delo
na podlagi pogodbe civilnega prava v
nasprotju z zakonom

• če je delavec pri delodajalcu opravljal
delo brez sklenjene pogodbe o zaposlitvi
ali na podlagi pogodbe civilnega prava,
pa je razmerje med delavcem in
delodajalcem že prenehalo
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Če delavec 
opravlja delo pri 
delodajalcu brez 

sklenjene 
pogodbe o 

zaposlitvi

• elementi delovnega razmerja  razmerje
med delavcem in delodajalcem,
prostovoljna vključitev v organiziran
delovni proces, opravljanje dela za
plačilo, osebno in nepretrgano,
odpravljanje dela po navodilih in pod
nadzorom delodajalca (4. člen ZDR-1)

• pogodba o zaposlitvi se sklepa za
nedoločen čas, če ni z ZDR-1 drugače
določeno. Če s pogodbo o zaposlitvi čas
trajanja ni pisno določen oziroma če
pogodba o zaposlitvi za določen čas ni
sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela,
se domneva, da je pogodba o zaposlitvi
sklenjena za nedoločen čas (12. člen
ZDR-1)w w w. o p b . s i



• pisna oblika pogodbe o zaposlitvi  če
delavcu ni izročena pisna pogodba o
zaposlitvi, lahko kadarkoli v času trajanja
delovnega razmerja zahteva njeno
izročitev od delodajalca in sodno varstvo.
Če stranki nista sklenili pogodbe o
zaposlitvi v pisni obliki ali če niso v pisni
obliki izražene vse sestavine pogodbe o
zaposlitvi iz prvega odstavka 31. člena
ZDR-1, to ne vpliva na obstoj in
veljavnost pogodbe o zaposlitvi. (17. člen
ZDR-1)
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• v primeru spora o obstoju delovnega
razmerja med delavcem in delodajalcem
se domneva, da delovno razmerje
obstaja, če obstajajo elementi delovnega
razmerja (18. člen ZDR-1)

• predhodna pisna zahteva za varstvo
pravic (prvi odstavek 200. člena ZDR-1)

• če delodajalec v 8 delovnih dneh delavcu
ne izroči pisne pogodbe o zaposlitvi,
lahko delavec v nadaljnjih 30 dneh vloži
tožbo (drugi odstavek 200. člena ZDR-1)
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V tožbi do delavec 
moral zatrjevati 

in dokazovati

• da je opravljal delo za delodajalca

• obstoj elementov delovnega razmerja

• da gre za delo, ki ga delodajalec izvaja v
okviru svoje redne prisotnosti na trgu

• da je predhodno na delodajalca naslovil
pisno zahtevo za uveljavljanje pravic ter
da je tožbo vložil v zakonsko
predvidenem roku
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Delavec (tožnik) 
bo s tožbo 

zahteval

1. da je tožnik v delovnem razmerju pri
tožencu za nedoločen čas od dne ____
naprej,

2. da je toženec dolžan tožniku izdati pisno
pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela
na delovnem mestu ______ za
nedoločen čas in za polni delovni čas od
dne ______ dalje, s pripadajočo plačo v
višini _____ EUR bruto na mesec, z
izplačilom najpozneje do 15. dne v
mesecu za pretekli mesec, ter mu priznati
tudi druge pravice iz delovnega razmerja,
vse v roku 8 dni,
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3. da je toženec dolžan tožnika prijaviti v
socialna zavarovanja in za čas od dne _____
dalje urediti vpis delovne dobe pri matični
evidenci ZPIZ, vse v roku 8 dni,

4. da je toženec dolžan tožniku za čas od dne
_______ do pravnomočnosti sodbe obračunati
plačo za opravljeno delo v višini _______ EUR
bruto na mesec, obračunati in odvesti
pripadajoče davke in prispevke ter tožniku
izplačati morebitno razliko med neto zneskom
mesečne plače in že izplačanimi denarnimi
prejemki za posamezni mesec ter mu izplačati
tudi pripadajoča mu povračila stroškov,
povezanih z delom, vse z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od vsakega 15
dne v posameznem mesecu za prejšnji mesec,
vse v roku 8 dni,w w w. o p b . s i



5. da je toženec tožniku dolžan povrniti
stroške postopka po odmeri sodišča, v roku
8 dni od pravnomočnosti sodbe, v primeru
zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
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Če delavec pri 
delodajalcu 

opravlja delo na 
podlagi 

sklenjene 
pogodbe 

civilnega prava 
(elementi 

delovnega 
razmerja)

• velja enako

• upoštevati je treba tudi prepoved
opravljanja dela na podlagi pogodb
civilnega prava, če obstajajo elementi
delovnega razmerja v skladu s 4., v
povezavi z 22. oziroma 54. členom tega
zakona, razen v primerih, ki jih določa
zakon (drugi odstavek 13. člena ZDR-1)
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Če je razmerje 
(brez sklenjene 

pogodbe o 
zaposlitvi ali na 

podlagi pogodbe 
civilnega prava) 

med delavcem in 
delodajalcem že 

prenehalo

• sodna praksa je do sedaj zastopala
stališče, da mora delavec v takšnih
primerih uveljavljati obstoj delovnega
razmerja ter njegovo nezakonito
prenehanje, vse v zakonskih rokih

• če je delavcu šele po vložitvi tožbe
prenehalo razmerje, je moral razširiti
tožbeni zahtevek ali vložitvi novo tožbo,
sicer je sodišče zahtevek za ugotovitev
delovnega razmerja zavrnilo
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Delavec (tožnik) 
je moral s tožbo 

zahtevati

1. da je tožnik v delovnem razmerju pri
tožencu za nedoločen čas od dne
_________naprej,

2. da je delovno razmerje dne ______
nezakonito prenehalo,

3. da je toženec dolžan tožnika pozvati
nazaj na delo in mu izdati pisno
pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela
na delovnem mestu ________ za
nedoločen čas in za polni delovni čas od
dne _______ dalje, s pripadajočo plačo v
višini ________ EUR bruto na mesec, z
izplačilom najpozneje do 15. dne v
mesecu za pretekli mesec, ter mu priznati
tudi druge pravice iz delovnega razmerja,
vse v roku 8 dni,
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4. da je toženec dolžan tožnika prijaviti v
socialna zavarovanja in za čas od dne
________ naprej urediti vpis delovne dobe
pri matični evidenci ZPIZ, vse v roku 8 dni,

5. da je toženec dolžan tožniku za čas od
dne _______ do nezakonitega prenehanja
delovnega razmerja dne ______ obračunati
plačo za opravljeno delo v višini _______
EUR bruto na mesec, obračunati in odvesti
pripadajoče davke in prispevke ter tožniku
izplačati morebitno razliko med neto
zneskom mesečne plače in že izplačanimi
denarnimi prejemki za posamezni mesec ter
mu izplačati tudi pripadajoča povračila
stroškov, povezanih z delom,
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od dne __________ pa do pravnomočnosti
sodbe pa tožencu obračunati ustrezno
nadomestilo plače v višini _______ EUR
bruto, obračunati in odvesti pripadajoče
davke in prispevke ter tožniku izplačati
pripadajoči neto znesek, vse z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od vsakega 15. dne v
posameznem mesecu za pretekli mesec, vse
v roku 8 dni,

6. da je toženec tožniku dolžan povrniti
stroške postopka po odmeri sodišča, v roku
8 dni od pravnomočnosti sodbe, v primeru
zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
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Sprememba v 
sodni praksi –

odločba 
Vrhovnega 

sodišča RS, opr. 
št. VIII Ips 

258/2015 z dne 5. 
4. 2016
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• tožnik je opravljal delo na podlagi
avtorske pogodbe

• v roku 30 dni od prenehanja zadnje
pogodbe o avtorskem delu je vložil tožbo
za ugotovitev obstoja delovnega razmerja
za nedoločen čas ter zahteval
reintegracijo in reparacijo

• sodišče prve stopnje je zahtevek zavrnilo,
ker tožnik ni postavil hkrati tudi zahtevka
za ugotovitev nezakonitosti prenehanja
pogodbe o zaposlitvi, s takšno
odločitvijo pa se je strinjalo tudi višje
sodišče



Vrhovno sodišče pa je izpostavilo:

Samo zato, ker se ne glasi na ugotovitev
nezakonitosti prenehanja veljavnosti pogodbe o
zaposlitvi, zahtevka za priznanje delovnega
razmerja za nedoločen čas od 1. 7. 2013 dalje ni
utemeljeno zavrniti. Že v uvodu (I. točka tožbe)
tožnik navaja, da tožbo vlaga v 30-dnevnem roku,
ker mu je delovno razmerje prenehalo 30. 6. 2013
z iztekom zadnje pogodbe o avtorskem delu. V
zakonskem roku torej uveljavlja obstoj delovnega
razmerja za nedoločen čas od 1. 7. 2013 dalje s
trditvijo, da so v razmerju, ki je bilo med
strankama sicer urejeno z avtorskimi pogodbami,
obstajali elementi delovnega razmerja.
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Vrhovno sodišče je v preteklosti, v sodbah, na kateri
se sklicuje tudi sodišče druge stopnje, zastopalo
stališče, da obstoja delovnega razmerja po tem, ko je
razmerje, ki ga šteje za delovno, prenehalo, ni
mogoče uveljaviti, če stranka ne postavi zahtevka za
ugotovitev nezakonitosti prenehanja.
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Sklicevalo se je na to, da domneva o obstoju
delovnega razmerja pomeni tudi obstoj pogodbe o
zaposlitvi, čeprav je stranki nista sklenili v pisni
obliki in da vsak poseg delodajalca v veljavnost
takšne pogodbe pomeni kršitev pravice, zoper katero
delavec lahko uveljavlja sodno varstvo le na način in
v rokih, ki jih določa zakon. Posledica opustitve
zahtevka za ugotovitev nezakonitosti prenehanja
delovnega razmerja je bila zavrnitev zahtevka za
ugotovitev obstoja delovnega razmerja kljub temu,
da so v razmerju, sicer predhodno urejenem s
pogodbo civilnega prava, ugotovljeni elementi
delovnega razmerja.
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Zakon roka in postopka za uveljavitev obstoja
delovnega razmerja izrecno ne določa. Sodna praksa
ju je izpeljala iz rokov in postopkov, ki se nanašajo
na uveljavljanje pravic v zvezi s pogodbo o zaposlitvi
(delovnim razmerjem) in odpovedjo oziroma
prenehanjem veljavnosti le te. Vendar se je prav v
primerih, kot je obravnavani, ta praksa izkazala
za neustrezno …
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Od osebe, ki šele vloži tožbo za ugotovitev obstoja
delovnega razmerja (ki jo utemeljuje z obstojem
elementov delovnega razmerja), bi bilo neutemeljeno
zahtevati, da postavi zahtevek za ugotovitev
nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja (ali
pogodbe o zaposlitvi), saj takega razmerja (niti take
pogodbe) formalno še ni. V teh primerih mora
zadoščati, da se vloži tožba med trajanjem ali še v
30 dneh po prenehanju razmerja, urejenega s
pogodbo civilnega prava in v tožbi postavi zahtevek
za ugotovitev obstoja delovnega razmerja za
nedoločen čas.
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Zahtevo, da mora stranka najprej postaviti
zahtevek za ugotovitev nezakonitosti prenehanja
delovnega razmerja (pogodbe o zaposlitvi), če želi
doseči ugotovitev obstoja delovnega razmerja za
nedoločen čas, je oblikovala sodna praksa, saj iz
zakona izrecno ne izhaja. Revizijsko sodišče
pritrjuje tožniku, da taka zahteva predstavlja
prehudo in tudi nerazumno oviro za uveljavitev
njegove pravice (zahtevek za ugotovitev obstoja
delovnega razmerja ni bil zavrnjen iz vsebinskih
razlogov, pač pa zato, ker ni bil postavljen tudi
zahtevek za ugotovitev nezakonitost prenehanja
delovnega razmerja, ki pred sodiščem sploh še ni bilo
ugotovljeno), zato je njegov predlog za odstop od
ustaljene sodne prakse in njeno spremembo
utemeljen.
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To nenazadnje narekuje tudi spoštovanje pravice do
dostopa do sodišča kot ene od človekovih pravic,
vsebovanih v 6. členu Evropske konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP,
Ur. l. RS - Mednarodne pogodbe št. 4/94, Ur. l.
RS št. 33/94). Upoštevaje to pravico je Evropsko
sodišče za človekove pravice (ESČP) že poudarilo,
da stališča sodne prakse glede procesnih zahtev, ki
iz zakona ne izhajajo, ne smejo biti preveč
formalistična in nesorazmerna z zastavljenim ciljem,
ki naj zagotovi pravno varnost in učinkovito
delovanje pravosodja.
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Tožnik je vložil tožbo za ugotovitev obstoja
delovnega razmerja za nedoločen čas od 1. 7. 2013
dalje v 30 dnevnem roku po prenehanju zadnje
pogodbe o avtorskem delu ter zahteval reintegracijo
in reparacijo. Tak zahtevek procesno in
materialnopravno zadošča za odločitev o obstoju
delovnega razmerja. V tožbi je zatrjeval in v
postopku dokazoval, da je imelo razmerje, ki je bilo
med strankama z njim vzpostavljeno, vse elemente
delovnega razmerja.
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 Delavec za čas, ko sicer zahteva
ugotovitev obstoja delovnega razmerja, a
dejansko dela ni več opravljal, ne more
zahtevati obračun in izplačilo plače, temveč
mora zahtevati obračun in izplačilo
nadomestila plače.
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Tožba za 
spremembo 

delovnega 
razmerja iz 

določenega v 
nedoločen čas

• delavec in delodajalec skleneta pogodbo
o zaposlitvi za določen čas v nasprotju z
zakonom

• pogodba o zaposlitvi se sklepa za
nedoločen čas, če z ZDR-1 ni drugače
določeno. Če s pogodbo o zaposlitvi čas
trajanja ni pisno določen oz. če pogodba
o zaposlitvi za določen čas ni sklenjena v
pisni obliki ob nastopu dela, se domneva,
da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za
nedoločen čas (12. člen ZDR-1)
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Kdaj se lahko 
sklene pogodba o 

zaposlitvi za 
določen čas

• pogodba o zaposlitvi za določen čas se
lahko sklene izjemoma, samo v primerih,
ki jih določa ZDR-1 v 54. členu

• časovna omejitev sklepanja pogodb o
zaposlitvi za določen čas je določena v
55. členu ZDR-1

• če je pogodba o zaposlitvi za določen čas
sklenjena v nasprotju z zakonom ali
kolektivno pogodbo ali če ostane delavec
na delu tudi po poteku časa, za katerega
je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje,
da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi
za nedoločen čas (56. člen ZDR-1)
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Delavec, ki je še 
vedno v 

delovnem 
razmerju za 

določen čas

• najprej mora ugotovitev delovnega
razmerja za nedoločen čas zahtevati s
pisno zahtevo za varstvo pravic pri
delodajalcu, na podlagi prvega odstavka
200. člena ZDR-1

• če delodajalec v roku 8 delovnih dni na
pisno zahtevo ne bo odgovoril oz. kršitve
en bo odpravil, lahko delavec v nadaljnjih
30 dneh uveljavlja sodno varstvo (drugi
odstavek 200. člena ZDR-1)
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Delavec (tožnik) 
bo v tožbi moral 

zatrjevati

• da je bila pogodba o zaposlitvi za
določen čas sklenjena nezakonito (v
pogodbi o zaposlitvi ni naveden
zakonsko dopusten razlog za sklenitev
pogodbe o zaposlitvi za določen čas,
navedeni razlog v resnici ne obstaja,
pogodba o zaposlitvi za določen čas je
sklenjena preko zakonsko določene
dopustne časovne omejitve ali pa je
delavec ostal na delu tudi po poteku
pogodbe o zaposlitvi za določen čas)

• zatrjevati in dokazovati bo moral tudi, da
je pred vložitvijo tožbe svoje pravice
uveljavljal pri delodajalcu in da je tožbo
vložil v zakonsko predvidenem roku
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Tožnik bo s tožbo 
zahteval

1. da je pogodba o zaposlitvi z dne
________, sklenjena med tožnikom in
tožencem za delovno mesto
__________ in za polni delovni čas,
sklenjena za nedoločen čas,

2. da je toženec dolžan tožniku plačati
stroške postopka po odmeri sodišča, v
roku 8 dni od pravnomočnosti sodbe, v
primeru zamude z zakonskimi
zamudnimi obrestmi.
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Če je delavcu 
delovno razmerje 
za določen čas že 

prenehalo

• delavec mora tožbo zaradi ugotovitve
nezakonitega prenehanja delovnega
razmerja in obstoja delovnega razmerja
za nedoločen čas vložiti v roku 30 dni,
odkar je izvedel, da mu je delovno
razmerje prenehalo  enako velja, če je
delavec še v času trajanja delovnega
razmerja pri delodajalcu vložil pisno
zahtevo za varstvo pravic, vendar mu je
delovno razmerje prenehalo pred
odločitvijo delodajalca o zahtevi (200.
člen ZDR-1)

• delavec mora dodatno zatrjevati, da mu
je delovno razmerje prenehalo
nezakonito

w w w. o p b . s i



Delavec (tožnik) 
bo s tožbo 

zahteval

1. da je pogodba o zaposlitvi z dne ______,
sklenjena med tožnikom in tožencem za
delovno mesto _________ in za polni
delovni čas, sklenjena za nedoločen čas,

2. da delovno razmerje tožnika pri tožencu ni
prenehalo dne ________, ampak še vedno
traja z vsemi pravicami in obveznostmi, ki
izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi z dne
________,

3. da je toženec dolžan tožnika pozvati nazaj
na delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi z
dne _______ in mu za čas trajanja
nezakonitega prenehanja delovnega
razmerja priznati neprekinjeno delovno
dobo ter ga vpisati v matično evidenco pri
ZPIZ, vse v roku 8 dni pod izvršbo,
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4. da je toženec dolžan tožniku za čas
nezakonitega prenehanja delovnega razmerja
obračunati mesečno nadomestilo plače v
znesku _______ EUR bruto, od tega zneska
obračunati in odvesti pripadajoče davke in
prispevke ter tožniku izplačati ustrezni neto
znesek, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi, ki tečejo od neto zneska od
vsakega 15. dne v posameznem mesecu za
pretekli mesec, vse v roku 8 dni pod izvršbo,

5. da je toženec dolžan tožniku plačati
stroške postopka po odmeri sodišča, v roku
8 dni od pravnomočnosti sodbe, v primeru
zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
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HVALA ZA VAŠO 
POZNORNOST!
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