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Cilji ZDR-1 (UL RS, št. 21/2013) 

• Zmanjšanje segmentacije na trgu dela 

• Dograjevanje načela prožne varnosti – prožnost 

pri delodajalcu, enostavnejši postopki 

zaposlovanja in odpuščanja 

• Zagotovitev ustreznejšega varstva pravic 

delavcev/preprečevanje zlorab 

• Uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-

284/06-26 iz 1. 10. 2009  

• Uskladitev z mednarodnimi dokumenti in 

nacionalnimi predpisi 

• Izboljšanje nekaterih rešitev 

 



Diskriminacija, nadlegovanje, 

trpinčenje 
 

• Dd mora o sprejetih ukrepih za zaščito delavcev pisno obvestiti 
delavce na običajen način (člen 47/2) 

• V primeru kršitve prepovedi diskriminacije ali trpinčenja na 
delovnem mestu - odškodninska odgovornost delodajalca po 
splošnih pravilih civilnega prava (nov 8. člen) 

• Kot nepremoženjska škoda se štejejo tudi pretrpljene duševne 
bolečine zaradi neenake obravnave delavca ali kandidata oziroma 
diskriminatornega ravnanja delodajalca oziroma zaradi 
nezagotavljanja varstva pred spolnim ali drugim nadlegovanjem ali 
trpinčenjem na delovnem mestu 

• Delavcu ne bo potrebno dokazovati škode oz. pretrpljenih bolečin 

• Pri odmeri višine odškodnine je treba upoštevati, da mora biti 
odškodnina učinkovita in sorazmerna s škodo, ki jo je utrpel 
kandidat oziroma delavec ter mora odvračati delodajalca od 
ponovnih kršitev (8. člen) 

• Odškodninska odgovornost se še vedno ugotavlja po splošnih 
načelih civilnega prava 

• Dopolnitev kršitev ter sankcij za prekrške (kazenska določba 217., 
218. člen)  
 



Diskriminacija v sodni praksi 

Sodišča EU 

• Zadeva C – 354/13 (Kaltoft); sodba z 18. 12. 

2014 

– Diskriminacija zaradi debelosti (pri odpovedi pogodbe 

o zaposlitvi) 

 

• Zadeva C-267/12 (Hay); sodba z 12. 12. 2013 

– Diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti (pri 

zagotavljanju pravic, ki jih imajo delavci, ki sklenejo 

zakonsko zvezo) 

 

 



Diskriminacija v sodni praksi 

RS 
• Sklep Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 208/2014 z 21. 1. 2015 

v zvezi s Sodbo VDSS opr. Št. Pdp 1052/2013 z 24. 4. 2014 

―Pozitivna diskriminacija (uveljavljanje pravice očeta do 

koriščenja starševskega dopusta – izredna odpoved delavca) 

• Sodba VDSS opr. št. Pdp 1112/2013 s 13. 11. 2014 

– Diskriminacija zaradi bolniškega staleža (pri redni odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, kriteriji za izbiro) 

• Sodba VDSS opr. št. Pdp 224/2014 z 19. 6. 2014 

– Diskriminacija zaradi starosti (pri redni odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi iz poslovnega razloga, kriteriji za izbiro) 

• Sodba VDSS opr. št. Pdp 214/2014 z 9. 4. 2014 

• Kaznovalna funkcija denarne odškodnine za nepremoženjsko 

škodo v primeru kršitve prepovedi diskriminacije.  

 

 

 



Splošni akti (10. člen) 

• Če pri delodajalcu ni sindikata, se s splošnimi 
akti lahko urejajo pravice delavcev  

• Predlog splošnega akta mora delodajalec 
posredovati svetu delavcev oz. delavskemu 
zaupniku (mnenje v 8 dneh, delodajalec se 
opredeli do mnenja) 

• Če ni delavskih predstavnikov –obveščanje 
delavcev na pri Dd običajen način 

• Dd mora omogočiti svojim delavcem in 
napotenim delavcem, da se seznanijo s 
splošnimi akti (iz 1. in 3. odst.) 



Sklepanje PZ 

• Javna objava DM ali vrste dela še vedno obvezna, bodisi 
preko zavoda za zaposlovanje, v sredstvih javnega 
obveščanja, ali na spletnih straneh ali v javno dostopnih 
poslovnih prostorih Dd; ostaja objava atipičnih delavcev (na 
običajen način) 25. člen 

• Dd ni več obvezen objaviti prosto delovno mesto na Zavodu 
RS za zaposlovanje razen, če je Dd javni sektor ali 
gospodarska družba v večji lasti države (7. člen ZUTD) 

• Minimalni rok za prijavo 3 dni (prej 5 dni) 

• Izjeme od objave - tudi pri vodilnih delavcih iz 2. odst. 74. 
člena (če je že zaposlen za NDČ) 26. člen 

• Obveščanje neizbranega kandidata – v 8 dneh po 
zaključenem postopku izbire, lahko tudi z elektronsko pošto 
(2. odst. 30. člena) 

 

   

 



D. pri zaposlovanju 

 

• Direktive (in ZDR-1) določajo obrnjeno dokazno breme, 

delavec pa mora predstaviti dejstva, na podlagi katerih 

se lahko domneva, da je prišlo do diskriminacije 

 

• Zadeva Meister (C-415/10), sodba iz 19. 4. 2012 

 

• Zadeva Asociatia ACCEPT (C-81/12), sodba iz 25. 4. 

2013 

 

 



Opravljanje drugega dela 

• Če z zakonom ali KP ni določeno drugače, lahko 
delodajalec zaradi ohranitve zaposlitve ali 
zagotovitve nemotenega poteka dela pisno 
odredi začasno opravljanje drugega ustreznega 
dela 

• Razlogi: začasno povečan obseg dela na 
drugem DM, zmanjšan obseg na njegovem DM; 
nadomeščanje začasno odsotnega delavca 

• Ustrezno delo 

• Manjši delodajalec tudi na primerno delo 

• Največ tri mesece v koledarskem letu 

• Plača – kot če bi opravljal svoje delo, če je to za 
delavca ugodneje 

 

  



Odklonitev dela po navodilu 

 

•34. člen 

•Delavec lahko odkloni opravljanje dela po 

navodilu ali na zahtevo delodajalca, če bi to 

pomenilo protipravno ravnanje ali opustitev 

 

•Varstvo žvižgačev? 

  



Konkurenčna klavzula 

 

•3. odstavek 40. člena 

•Tudi za primer prenehanja PZ za določen 

čas v primeru, ko gre za projektno delo ali 

za poslovodno sobo, prokurista ali vodilnega 

delavca 

 

•Kdaj pripada nadomestilo? 

 

 

 



PZ za dol. čas in suspenz PZ za 

nedoločen čas 

• 49. člen ZDR-1 

• V primeru sklenitve PZ za določen čas (na primer nadomeščanje, 

začasno povečan obseg dela, projekt, vodilni delavci, poslovodne 

osebe itd.) z delavcem, ki je že zaposlen pri Dd za nedoločen čas, v 

tem času mirujejo pravice in obveznosti iz PZ za nedoločen čas 

 

• Možnost odpovedi obeh (oziroma več) pogodb o zaposlitvi? 

• Sodba Vrhovnega sodišča opr. št. VIII Ips 88/2014 z 27. 10. 2014 

– Istočasna izredna odpoved treh PZ zaradi očitanih kršitev 

delovnih obveznosti – mirovanje ene PZ 



PZ za določen čas 
• Razlog sklepanja PZ za določen čas – obvezna sestavina PZ 

• Nov razlog – predaja dela (max 1m), tudi prokuristi 

• Dveletna omejitev sklepanja PZ za določen čas se nanaša le na isto delo 

(ne pa na istega delavca) – delo, ki se dejansko opravlja 

• Upošteva se tudi čas opravljanja dela delavca, zaposlenega pri agenciji 

• Pravica do odpravnine (79. člen), le za PZ sklenjene po uveljavitvi ZDR-1, 

odpravnina do 3 povprečne mesečne plače v RS je neobdavčena, nad 3 

poprečne mesečne plače v RS se šteje kot dohodek iz delovnega razmerja 

(44. čl. ZDoh-2, 11. točka, 1. odstavek) 

• 39. člen ZUTD-A 

• Sodba VDSS opr. št. 545/2014 z 5. 6. 2014 

– Verižno sklepanje PZ za določen čas 

• Sodba VDSS Pdp 327/2014 z dne 15. 5. 2014 

– Prekluzivni rok za sodno uveljavljanje transformacije PZ 

• Sodba Vrhovnega sodišča opr. št. VIII Ips 157/2014 s 17. 2. 2015 

– temeljna oblika DR je DR za nedoločen čas (enako kot ZDR) 

• Sklep VDSS opr. št. Pdp 984/2015 s 14. 1. 2015 

– v kolikor v PZ za DČ ni naveden razlog sklenitve DR za DČ še ne 

pomeni, da je iz tega razloga PZ za DČ nezakonita 

 



PZ med delavcem in agencijo 
• Kvota – največ 25% vseh delavcev (?) 

• PZ praviloma za nedoločen čas, za določen le pod 
pogoji iz ZDR-1 (?) 

• Do izteka PZ za določen čas – nadomestilo v višini 80%; 
v primeru PZ za nedoločen čas se ohranja dosedanje n. 
(najmanj 70% min. plače) 

• Črtana je enoletna omejitev napotitve (?) 

• Izrecno določena tudi odgovornost uporabnika glede 
uporabe dela napotenih delavcev in glede varnosti in 
zdravja pri delu, delovnega časa, za podatke o plači, 
subsidiarno odgovoren za izplačilo plače 

• Obveznost zagotavljanja izobraževanja in usposabljanja 

• Obveščenost o pravicah in obveznostih pri uporabniku 
(tudi pravica do ugodnosti, ki jih imajo delavci 
uporabnika); pravica odkloniti delo, če uporabnik krši 
svoje obveznosti 



PZ za delo na domu 

• 68. člen  

• Za celotno trajanje ali le za del delovnega 

časa delavca 



Poslovodne osebe 
• PZ s poslovodno osebo sklene v imenu delodajalca organ, ki je po 

zakonu ali aktih družbe pristojen za zastopanje delodajalca proti 

poslovodnim osebam, če le-tega ni, pa lastnik (spremenjen 3. odst. 20. 

člena)  

• Kot doslej: 

– Objava prostega d.m. poslovodne osebe ni potrebna 

– Dopustna je sklenitev PZ za določen čas, tudi za več kot dve leti; 

novost: MIROVANJE PRAVIC IZ PZ ZA N.Č. 

– Dosedanji 72. člen ZDR sedaj 1. odstavek 73. člena 

• Novost: Ne glede na 4. člen ZDR-1 se v primeru, ko se PZ sklene med 

poslovodno osebo in družbo, kater edini lastnik je ta poslovodna oseba 

oz. zavodom, katerega edini ustanovitelj je ta poslovodna oseba, 

takšno razmerje lahko šteje kot delovno razmerje 

• Nič novega glede prenehanja PZ 

• Vprašanje ne(dopustnosti) razveljavitve sklepa NS in reintegracije 

direktorja 

– Sodna praksa (Sodbe VS II Ips 65/98; VS VIII Ips 239/2005, US 

Up-2512/06, VS G 18/2007, VS III Ips 243/2008) 



Odpoved PZ v primeru odpoklica  

• Odpoklic (ZGD-1), odpoved PZ (pogodba, ZDR-1 – odpoved iz  

razloga nesposobnosti) 

• Delitev pristojnosti – okrožno sodišče (odpoklic), delovno sodišče 

(odpoved PZ, odpravnina) 

• Vprašanje ne(dopustnosti) razveljavitve sklepa NS in reintegracije 

direktorja 

• Ničnost sklepa o odpoklicu (uporaba OZ?) 

• Neutemeljenost razloga za odpoklic – oblikovalna tožba ni 

dopustna, praviloma predmet presoje v postopku v zvezi z 

odpravnino (pred delovnim sodiščem) 

• Pristojni organ za odpoved (NS oz. skupščina, novi direktor?) 

• Sklep Vrhovnega sodišča RS opr. št. III Ips 126/2011 z 19. 11. 2013 

– Odgovornost uprave v primeru formalnih in neformalnih navodil 

večinskega lastnika v primeru dejanskega koncerna 

 



Vodilni delavci 

• PZ za določen čas (lahko več kot 2 leti) dopustna le z 

vodilnimi delavcem, ki vodi poslovno področje ali 

organizacijsko enoto pri Dd in ima pooblastila za 

sklepanje pravnih poslov ali za samostojne 

kadrovske in organizacijske odločitve, če: 

– je že zaposlen pri Dd na drugih delih za nedoločen čas 

(mirovanje) 

– je bil na vodilno d.m. imenovan v skladu z zakonom ali 

aktom o ustanovitvi (javni sektor) 

• Objava prostega d.m. ni potrebna, če gre za PZ za 

določen čas z že zaposlenim vodilnim delavcem (11. 

alineja 26. čl) 

• Nejasna ureditev odpovedi v primeru PZ za 

nedoločen čas (tretji odstavek 74. člena) 



Sprememba delodajalca 
• Odpoved PZ zaradi objektivnega poslabšanja pravic 

iz PZ oziroma bistvene spremembe pogojev dela pri 

delodajalcu prevzemniku v dveh letih od datuma 

prenosa  

• Priznavanje delovne dobe pri obeh delodajalcih glede 

vseh pravic, vezanih na delovno dobo 

• Izredna odpoved, če delavec odkloni prehod in 

dejansko opravljanje dela pri delodajalcu 

prevzemniku  

• Odgovornost delodajalca prenosnika za terjatve 

delavcev zaradi odpovedi v stečaju delodajalca 

prevzemnika (Če je delodajalec prenosnik pretežni lastnik delodajalca 

prevzemnika (več kot 25%) solidarno odgovarja za terjatve ob odpovedi PZ 

zaradi stečaja ali prisilnega prenehanja delodajalca, če je stečaj v dveh letih od 

prenosa (do višine svoje obveznosti, če bi delavce odpustil ob prenosu; sicer 

subsidiarno) 

 

 

 

 

 

 



Sodna praksa Sodišča EU 

 

• Vprašanje uporabe KP, ki je zavezovala delodajalca 

prenosnika 

• Sodba v zadevi Werhof (C-499/04) – statično varstvo 

• Sodba v zadevi Alemo-Herron (C-426/11) – nacionalna 

zagotovitev dinamičnega varstva v nasprotju z direktivo 

• Problem outsourcinga kot prenosa dela podjetja na 

družbo hčerko – Lorenzo Amatori in drugi (C-458/12) 

• Nižanje pravic pri prenosniku tudi z odpovedovanjem KP 

• C-328/13 (Österreichischer Gewerkschaftsbund), sodba 

iz 11. 9. 2014  

 



Odpoved PZ - postopek 
• Črtano obvestilo o nameravani odpovedi iz posl. razloga  

• Opozorilo pred krivdno odpovedjo lahko po elektronski poti (na 
elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga 
Dd) 

• Obveznost delodajalca delavca seznaniti z očitanimi kršitvami in 
mu omogočiti zagovor v razumnem roku (najmanj 3 dni), razen 
če bi to bilo neupravičeno pričakovati; lahko tudi po elektronski 
poti  

• V odpovedi je obvezno obrazložiti le dejanski razlog za odpoved; 
ob odpovedi mora Dd delavca pisno obvestiti o obveznosti 
prijave v evidenco iskalcev zaposlitve in pravicah, tudi o pravnem 
varstvu (napačno obv. ne more biti v škodo delavca); prekršek 

• Nov 88. člen glede vročanja odpovedi (osebno v prostorih Dd, s 
priporočeno pošiljko s povratnico, z objavo na oglasnem mestu 
pri Dd) 



Vloga delavskih predstavnikov 

• Če delavec ni član sindikata, ima enako vlogo 

svet delavcev oz. delavski zaupnik (86. člen) 

• Mnenje v 6 dneh 

• Kljub negativnemu mnenju lahko Dd odpove PZ 

• Ni več zadržanja učinkovanja prenehanja PZ 

(črtan je 85. člen) 



 Redna odpoved PZ  
• Neuspešno poskusno delo – razlog za redno odpoved  

• Rok za podajo odpovedi (krivdni, nesp.) 

• Ni več obveznosti ponudbe nove zaposlitve, le možnost 

• Če Dd ne ponudi nove PZ, mora ob začetku teka odpovednega roka 
obvestiti Zavod za zaposlovanje 

• Polno sodno varstvo v primeru, da delavec sprejme ustrezno zaposlitev 
(odpoved s ponudbo); nova PZ sklenjena pod razveznim pogojem 
(nezakonitosti odpovedi) 

• Ponudba pri drugem D (92. člen) – solidarna (subsidiarna) odgovornost Dd, 
ki je odpovedal PZ 

• Odpovedni roki (94. člen) 

• Odpravnina (108. člen) 

• Odsotnost z dela v času o.r. (2 uri tedensko ostaja, dodatno 1 dan 
tedensko, 70%); 97/2 



Sodna praksa RS v zvezi z 

redno odpovedjo PZ 
• Sodba in sklep Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 167/2013 s 30. 9. 2013 

– Odpoved PZ zaradi trajne nezmožnosti za opravljanje dela 

• Sodba VDSS opr. št. Pdp 461/2014 s 4. 9. 2014 

– Dejanska opredelitev razlogov za odpoved v primeru odpovedi PZ iz 
poslovnih razlogov  

 

Redna odpoved PZ iz poslovnega razloga – razmerje med ZDR-1 in 

panožnimi kolektivnimi pogodbami  

• Sodba VDSS opr. št. Pdp 570/2014 z 17. 9. 2014, tudi Sodba VDSS opr. št. 

Pdp 536/2014 z 19. 6. 2014 

– Rok za podajo odpovedi ni več opredeljen, razen če ga določa PKP; v 

tem primeru ga je obvezno potrebno upoštevati 

•  Sodba VDSS opr. št. Pdp 578/2014 s 16. 10. 2014 

– Ni več obveznosti preverjanja možnosti zaposlitve pod spremenjenimi 

pogoji, razen če tako določa PKP 



Minimalni odpovedni roki 

• Pri poskusnem delu – 7 dni 

• Redna odpoved delavca – do enega leta 

zaposlitve pri Dd 15 dni, nad eno leto 30 dni, s 

PZ ali KP do 60 dni 

• Poslovni razlog/nesposobnost-do enega leta 15 

dni, od enega do dveh let 30 dni, nad dve leti 

narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri 

Dd za dva dni, največ 60 dni; nad 25 let 

zaposlitve 80 dni, če ni s KP določeno drugače 

(a ne manj kot 60 dni) 

• Krivdni razlog – 15 dni 



Odpravnina 

• Osnova ostaja enaka 

• 1/5 osnove za vsako leto dela pri Dd, če je 

zaposlen od enega do deset let 

• ¼ osnove za zaposlitev od deset do dvajset let 

• 1/3 osnove če je pri Dd zaposlen več kot 20 let 

 

• Če ni s KPD določeno drugače, mora Dd 

odpravnino izplačati ob prenehanju PZ 



Kolektivni odpusti 

• Črtan drugi odstavek 96. (98.) člena - večje 

število delavcev 

•  Nov 1. odstavek 102. člena (kriteriji): 

 V soglasju s sindikatom pri delodajalcu lahko 

delodajalec namesto kriterijev iz kolektivne 

pogodbe oblikuje lastne kriterije za določitev 

presežnih delavcev. 

• Črtana prednostna pravica do zaposlitve (102. 

člen) 

 



Odpoved PZ v postopkih 

prenehanja delodajalca 

• Stečaj/prisilna likvidacija – v primeru kolektivnih 

odpustov poleg obveščanja in posvetovanja s 

sindikati tudi obveščanje zavoda za 

zaposlovanje 

• Črtana 104. in 105. člen (prodaja dolžnika v 

stečaju, prisilna poravnava v stečaju) 

• Prisilna poravnava – lahko se odpove PZ, če je 

to predvideno v načrtu finančnega 

prestrukturiranja kot en od ukrepov; upoštevajo 

se vse določbe o kolektivnih odpustih 



Izredna odpoved 

• Lažni podatki ali dokazila o izpolnjevanju pogojev (v postopku izbire) 

kot razlog za izredno odpoved po 110. členu 

• Če delodajalec 2 meseca ni plačeval plače, če mu dvakrat plače ni 

izplačal pravočasno, če 3 mesece ni v celoti plačal prispevkov za 

socialno varnost 

• 3 delovni dnevi+30 dni 

• Sodba Vrhovnega sodišča RS opr. št VIII Ips 98/2014 s 1. 9. 2014 

– Pravočasnost podaje in seznanitev z bistvenimi elementi 

delavčeve kršitve 

• Sklep Vrhovnega sodišča RS opr. št. 172/2014 z 28. 10. 2014, tudi 

Sklep Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 27/2015 s 24. 3. 2015 

– Dejanska obrazložitev razloga za odpoved v izredni odpovedi PZ 

 



Posebno varstvo pred odpovedjo 

• Predstavniki delavcev 

• Soglasje sveta delavcev, delavcev, ki so izvolili delavskega 

zaupnika oz. sindikata 

• Zadržanje učinkovanja odpovedi (113. člen) –  

– Pogoj: negativno mnenje pri odpovedi iz nesposobnosti, 

krivdnega, izredni odpovedi; predstavnik delavcev lahko zahteva 

zadržanje 

– prenehanje PZ ne učinkuje do poteka roka za sodno varstvo 

(mediacijo, arbitražo), do izvršljive arbitražne odločitve oz. do 

odločitve o sodišča o predlogu za izdajo začasne odredbe 

– Delodajalec lahko prepove opravljati delo, ki ni povezano z 

opravljanjem f., nadom. (1/2 plače) 

• Sodba Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 147/2014 s 27. 10. 

2014 

― Odpoved s ponudbo nove PZ članu sveta delavcev brez soglasja za 

odpoved 

 



Posebno varstvo pred odpovedjo  

• ne več starejši delavci, ampak delavci pred upokojitvijo  
(delavec, ki je dopolnil 58 let ali delavec, ki mu do 
izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do 5 
let pokojninske dobe; ni pa varovan, če ob zaposlitvi že 
izpolnjuje pogoje za varstvo (razen če je šlo za odpoved 
s ponudbo po 114. členu); prehodno obdobje po 226. 
členu (starejši delavec – v letu 2105 starost 56 let) 

• Delavke, ki dojijo otroka, starega do 1 leta; v obdobju 
varstva (nosečnost, dojenje, starševski dopust+1mesec) 
delodajalec ne sme opraviti nobenega ravnanja, ki je 
sicer potrebno za odpoved PZ oz. za zaposlitev novega 
delavca (115. člen) 

 

• Večkratno pravno varstvo (invalid-starejši delavec) 



Prenehanje PZ na podlagi sodbe 

sodišča 
• Ob ugotovitvi nezakonitosti prenehanja PZ (prj: odpovedi PZ) 

• Predlog delavca ali delodajalca 

• Višina denarnega povračila (ne več odškodnine)- trajanje delavčeve zaposlitve, 

možnosti delavca za novo zaposlitev in okoliščine, ki so privedle do 

nezakonitosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ter pravice, ki jih je delavec 

uveljavil za čas do prenehanja delovnega razmerja  

• Sodba Vrhovnega sodišča opr. št. VIII Ips 119/2014 z 29. 9. 2014 

― Kriteriji za določanje višine denarnega povračila po ZDR-1 in dosojene 

višine 

• Sodba VDSS opr. št. Pdp 481/2014 z 31. 7. 2014 

– Kriteriji za določanje višine denarnega povračila po ZDR-1 in dosojene 

višine 

• Sodba Vrhovnega sodišča opr. št. VIII Ips 119/2014 z 29. 9. 2014 

– Kriteriji za določitev denarnega povračila so določeni v zakonu 

• Denarno povračilo (118. člen ZDR-1) se šteje kot dohodek iz delovnega 

razmerja (37. člen Zdoh-2; 27. člen Zdoh-2, tč. 5 – denarno povračilo ni 

uvrščeno med odškodnine, od katerih se dohodnina ne plača) 

  



Pripravništvo in poskusno delo 

 

• Volontersko pripravništvo – povračilo stroškov v zvezi z delom 

• Če delodajalec v času trajanja poskusnega dela ali ob izteku 

ugotovi, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil 

• Redna odpoved PZ s 7 dnevnim odpovednim rokom (delavec 

in delodajalec), možnost denarnega povračila namesto 

odpovednega roka; odpravnina kot v primeru redne odpovedi 

iz poslovnega razloga (primeri že zaposlenih delavcev, ki 

pridobijo višjo stopnjo izobrazbe in sklenejo novo PZ) 

• Sodba VDSS opr. št. Pdp 1077/2014 s 16. 1. 2014 

– Redna odpoved PZ, zagovor ni potreben, poda se lahko 

tudi pred potekom poskusnega dela 

 



Prejemki 

• Potni stroški – višina se določi s KP dejavnosti, sicer s 
podzakonskim aktom;  

– če se iz razlogov na strani delavca strošek za prevoz na delo in 
z dela naknadno poveča, ima delavec pravico do povračila tega 
stroška, če je tako določeno v KPD oz. če se tako sporazume z 
Dd (130/3) 

– Mesečno povračilo stroškov (kot plača) 

• Odpravnina ob upokojitvi, tudi delni – le če je bil delavec pri Dd 
zaposlen najmanj 5 let (če ni drugače v KPD) 

• Plača, povračilo stroškov in drugi prejemki – preko bančnega računa 
delavca (če ni drugače v KPD)  

• Pisni obračun – verodostojna listina, na podlagi katere lahko 
delavec predlaga izvršbo (135. člen) 

• Nadomestilo plače izplačano neposredno od ZZZS (137/10), 
uveljavitev 230/4 (90 dni po uvelj. z.) 

 



Začasni presežki 

• 138 člen 

• Če delodajalec začasno, vendar najdalj za šest 

mesecev v koled. letu ne more zagotavljati dela 

iz poslovnega razloga, lahko z namenom 

ohranitve zaposlitve delavce pisno (tudi po 

elektronski poti) napoti na čakanje na delo doma  

• Nadomestilo plače v višini 80% osnove iz 137. 

člena ZDR 

• Dolžnost, da se odzove na poziv Dd 

• Dolžnost izobraževanja (povračilo stroškov v 

zvezi z delom) 



Delovni čas 

• Obveščanje o letnem koledarju dela in o 

začasni prerazporeditvi d.č. na običajen 

način (tudi z uporabo IT). 

• Letno obveščanje o d.č. na zahtevo 

delavskih predstavnikov 

• Črtanje 153. člena (nočno delo žensk v 

industriji in gradbeništvu) 



Letni dopust 

• Pridobitev pravice do LD s sklenitvijo d.r. 

• Če delavec v koledarskem letu ni v d.r. celo leto (sklenitev ali 

prenehanje d.r.), ima sorazmerni LD 

• Če med letom zamenja Dd, pri vsakem sorazm. LD 

• Delodajalec lahko zahteva od delavca, da planira izrabo najmanj 2 

tednov v tekočem letu;  

• Nad 2 tedna do 30. junija nasl. leta, zaradi bolezni, poškodbe, 

porodniške pa ves neizrabljen LD do 31. decembra 

• Če v prvem letu sorazm. del LD, ima pravico do izrabe LD za 

naslednje leto ob pričetku naslednjega koled. leta 

• Pisno obvestilo o LD lahko tudi po elektronski poti 

• Potrdilo o izrabi LD je črtano 

• Denarno nadomestilo za neizrabljen LD le ob prenehanju d.r. 

 

• C-118/13 (Bollacke); sodba iz 12. 6. 2014  

 



Disciplinska odgovornost 

• Delodajalec mora delavca pisno seznaniti z 

očitanimi kršitvami in mu v razumnem roku  

(min. 3 dni) omogočiti, da se o njih izjavi, razen... 

• Po pooblastilu delavca v postopku lahko 

sodeluje sindikat/SD oz. del. zaupnik 

• Odločitev o disciplinski odgovornosti mora biti 

izražena v pisni obliki, obrazložena in vročena 

delavcu 

• Delodajalec mora odločiti v 1/3 m 

• Glede sankcij ni sprememb 



Nosečnost, starševstvo 

• Opravljanje drugega dela  

• Obveznost delodajalca, da delavcu po 

prenehanju starševskega dopusta omogoči 

opravljanje dela pod pogoji iz PZ 

• Pravica uveljavljati pravice, ki jih je pridobil ali so 

se izboljšale med starševskim dopustom 

• Odmor za dojenje – le delavki, ki doji otroka, ki 

še ni dopolnil 18 mesecev starosti 



Varstvo pravic delavcev 

• Novost je izrecna opredelitev možnosti reševanje 

spora z mediacijo (201. člen), če v 90 dneh od 

sklenitve dogovora ni uspešno zaključena, lahko v 

30 dneh uveljavlja sodno varstvo 

• Inšpekcija – ureditvena odločba možna v vseh 

primerih kršitev (215. člen) 

• Sklep VDSS opr. št. Pdp 85/2014 s 30. 1. 2014 

– Pogoji za izdajo začasne odredbe v sporu o 

nezakonitosti odpovedi PZ (nujno izkazati 

verjetnost terjatve) 



Ekonomsko odvisne osebe 
• Samozaposlena oseba, ki na podlagi pogodbe civilnega 

prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa 

opravlja delo v okoliščinah ek. odvisnosti ter sama ne 

zaposluje delavcev 

– Ek. odvisnost – najmanj 80% letnih prihodkov od istega 

naročnika 

• Omejeno delovno-pr. varstvo (določbe ZDR glede 

diskriminacije, odpovednih rokov, prepovedi odpovedi p. v primeru 

neutemeljenih odp. razlogov, zagotavljanju primerljivega plačila za 

delo, uveljavljanja odškodninske odgovornosti) 

• Ek. odv. oseba je za upravičenost do tega varstva po 

zaključku leta dolžna obvestiti naročnika, od katerega je 

ek. odvisna o pogojih, pod katerimi deluje, tako da mu 

posreduje vsa dokazila in informacije 

• Te določbe veljajo do uveljavitve posebnega z. 



Razmejitev med ek. odv. 

osebami in prikritimi delavci 

• EEO: 

– EOO so SZ, ne izpolnjujejo kriterijev d.r. (ni osebne 

odvisnosti, podrejenosti) 

– So le tisti SZ, ki so ekonomsko odvisni od naročnika 

(ki izpolnjujejo zakonske kriterije) 

• Prikriti delavci (navidezno SZ: 

Odsotnost elementov, značilnih za SZ (lastni prostori, 

oprema, organizacija), obstoj elementov, značilnih za 

delavce: 

– Delo sodi v temeljno dejavnost naročnika 

– Opravljanje dela na podoben način kot (bivši) delavci 

 

 

 



Veljavnost KP le za člane 

• 224. člen 

• Do ureditve v ZKolP se lahko v kolektivni 

pogodbi na ravni dejavnosti dogovorijo 

pravice in obveznosti, ki niso že urejene v 

zakonu, le za člane pogodbenih strank 

 

• Že v novih KPD 

• Ustavno sodišče RS? 



Uveljavitev ZDR-1 v praksi 

• Veljavne KP, PZ 

 

• Pravilna uporaba v praksi 

• Inšpekcija 

• Sodna praksa 


