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Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in 
podjetništvu«. 

  

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve« in prednostne usmeritve 1.4.: »Pospeševanje 
razvoja novih zaposlitvenih možnosti«. 

 
 



Delovno razmerje kot osnovna oblika 
opravljanja dela pri delodajalcu 

• razmerje med delavcem in delodajalcem 

• urejeno s pogodbo o zaposlitvi, ki se praviloma 
sklepa za nedoločen čas 



Značilnosti delovnega razmerja 

• Osebno in nepretrgano opravljanje dela 

• Opravljanje dela za plačilo 

• Vključitev v organiziran delovni proces 

• Delo pod nadzorom in po navodilih 
delodajalca 



Posebnosti pogodb o zaposlitvi, ki 
pomenijo fleksibilnejšo obliko 

zaposlitve 
• PZ za določen čas 

• PZ s krajšim delovnim časom 

• PZ za opravljanje dela na domu 

• PZ med delavcem in delodajalcem, ki opravlja 
dejavnost zagotavljanja delavcev drugemu 
uporabniku (agencijski delavci) 



Kdaj lahko sklenemo PZ za določen čas 

Če gre za: 

• izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen 
čas, 

• nadomeščanje začasno odsotnega delavca, 

• začasno povečan obseg dela, 

• zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki 
ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v 
primeru osebnega delovnega dovoljenja, 

• poslovodno osebo ali prokurista, 

 



Kdaj lahko sklenemo PZ za določen čas 

• vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena ZDR-1, 

• opravljanje sezonskega dela, 

• delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas 
zaradi priprave na delo, usposabljanja ali 
izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja, 

• zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem 
obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila 
pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja 
kvalifikacij po posebnem zakonu, 

• opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom, 

 



Kdaj lahko sklenemo PZ za določen čas 

• pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano, 
• delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove 

tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav 
delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev, 

• predajo dela, 
• voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, 

ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih 
skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, 
društvih in njihovih zvezah, 

• druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna 
pogodba na ravni dejavnosti. 
 



Kdaj lahko sklenemo PZ za določen čas 

• S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se 
lahko določi, da manjši delodajalec lahko 
sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas ne 
glede na omejitve iz 1. odst. 54. člena ZDR-1. 



Časovna omejitev 

• Delodajalec ne sme skleniti ene ali več 
zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za 
isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil 
daljši kot dve leti, razen v primerih, ki jih določa 
zakon, ter v primerih iz druge, četrte, pete, šeste 
in štirinajste alineje prvega odstavka prejšnjega 
člena. Pogodba o zaposlitvi za določen čas iz 
razloga predaje dela ter v primerih 
nadomeščanja, poslovodnih oseb in vodilnih 
delavcev, lahko traja največ en mesec. 



Posledice nezakonite sklenitve PZ za 
določen čas 

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. 



Pogodba o zaposlitvi s krajšim 
delovnim časom 

• kaj je krajši delovni čas 

• kako razporediti delovni čas 

• pogodbene in druge pravice delavcev, ki delajo 
krajši delovni čas 

• možnost sklenitve PZ z več delodajalci 

• posebni primeri krajšega delovnega časa 



Delo na domu 

• kako urediti pravice in obveznosti v primeru 
opravljanja dela na domu 

• morebitne prepovedi dela na domu 

 



Agencijsko delo 

• Dogovor med uporabnikom in delodajalcem za 
zagotavljanje dela (agencija) 

• Subsidiarna odgovornost uporabnika za 
izplačilo plače in drugih prejemkov 

• Delavec dela po navodilu uporabnika in ima 
pravice in obveznosti po ZDR-1, KP in drugih 
aktih, ki zavezujejo uporabnika 



Delodajalec za zagotavljanje dela ne sme napotiti 
delavcev na delo k delodajalcu (v nadaljnjem 

besedilu: uporabnik) in uporabnik ne sme 
uporabljati dela napotenih delavcev 

• v primerih, ko bi šlo za nadomeščanje pri 
uporabniku zaposlenih delavcev, ki stavkajo, 

• v primerih, ko je uporabnik v predhodnem 
obdobju 12 mesecev odpovedal pogodbe o 
zaposlitvi večjemu številu pri njem zaposlenih 
delavcev, 



• v primerih, ko gre za delovna mesta, pri katerih iz 
ocene tveganja uporabnika izhaja, da so delavci, 
ki opravljajo delo na teh delovnih mestih, 
izpostavljeni nevarnostim in tveganjem, zaradi 
katerih se določajo ukrepi zmanjševanja oziroma 
omejevanja časovne izpostavljenosti, ter 

• v drugih primerih, ki se lahko določijo s kolektivno 
pogodbo na ravni dejavnosti, če zagotavljajo večje 
varstvo delavcev ali jih narekujejo zahteve 
varnosti in zdravja delavcev. 

 



Omejitev števila agencijskih 
delavcev 

Število napotenih delavcev pri uporabniku ne 
sme presegati 25 odstotkov števila zaposlenih 
delavcev pri uporabniku, razen če ni s kolektivno 
pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače. 
V to omejitev se ne vštevajo delavci, ki so pri 
delodajalcu za zagotavljanje dela zaposleni za 
nedoločen čas. Omejitev iz tega odstavka se ne 
uporablja za uporabnika – manjšega delodajalca. 



Obveznost zagotavljanja dela in 
začasna nezmožnost zagotavljanja dela 

iz poslovnih razlogov 

• začasno (največ 6 mesecev) 

• pisna napotitev na čakanje na delo doma 

• 80% nadomestilo plače 

• dolžnost, da se delavec odzove na poziv 
delodajalca na delo, izobraževanje ipd. 



Pogodba o zaposlitvi in možnost 
odreditve drugega dela 

• zaradi nemotenega poteka delovnega procesa ali 
z namenom ohranitve zaposlitve 

• pisna odredba 

• razlog (povečan ali zmanjšan obseg dela, 
nadomeščanje) 

• začasnost (do 3 mesece v koledarskem letu) 

• ustrezno delo oz. primerno delo pri manjšem 
delodajalcu 

• plačilo 

 



Delovni čas in razporejanje, ki 
omogoča fleksibilnejšo organizacijo 

• neenakomerna razporeditev 

• začasna prerazporeditev 

• splošna omejitev 56 ur tedensko 

• zagotavljanje obveznih počitkov 



Razporejanje delovnega časa 

• Delodajalec mora pisno obvestiti delavce o 
začasni prerazporeditvi delovnega časa 
najmanj en dan pred razporeditvijo delovnega 
časa na pri delodajalcu običajen način. 

• Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni 
prerazporeditvi delovnega časa se upošteva 
polni delovni čas kot povprečna delovna 
obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od 
šest mesecev. 



Nadurno delo 

• v primerih izjemoma povečanega obsega dela, 

• če je potrebno nadaljevanje delovnega ali 
proizvodnega procesa, da bi se preprečila 
materialna škoda ali nevarnost za življenje in 
zdravje ljudi, 

• če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih 
sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela, 

 



Nadurno delo 

• če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in 
premoženja ter varnost prometa, 

• v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih 
primerih, določenih z zakonom ali kolektivno 
pogodbo na ravni dejavnosti. 

 



Obveščanje o nadurnem delu 

• Delodajalec mora delavcu nadurno delo 
odrediti v pisni obliki praviloma pred začetkom 
dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti 
opravljanja nadurnega dela ni možno odrediti 
nadurnega dela delavcu pisno pred začetkom 
dela, se lahko nadurno delo odredi tudi ustno. 
V tem primeru se pisna odreditev vroči 
delavcu naknadno, vendar najkasneje do 
konca delovnega tedna po opravljenem 
nadurnem delu. 



Omejitev nadurnega dela 

• 8 ur na teden, 20 ur na mesec, 170 ur na leto 
(dnevna, tedenska, mesečna omejitev se 
upošteva kot povprečna omejitev) 

• Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja 
tudi preko letne časovne omejitve, vendar 
skupaj največ 230 ur na leto. V primeru 
vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki 
presega 170 ur na leto, mora delodajalec 
pridobiti pisno soglasje delavca. 

 



Delna starostna upokojitev 

• ko delavec izpolni upokojitvene pogoje 

• krajši delovni čas od polnega (najmanj 4 ure 
dnevno ali 20 ur tedensko 

 



Začasno ali občasno delo upokojencev 

• pogodba o opravljanju začasnega ali 
občasnega dela 

• upravičenec je oseba, ki ima status 
upokojenca 

• časovna omejitev 60 ur mesečno 

• dohodek (urna postavka najmanj 4,20 EUR in 
največ 6.300 EUR letno) 



Upravičenec do začasnega ali 
občasnega dela 

• Osebe, ki imajo v RS status upokojenca (razen 
delnih upokojencev). 



Omejitve za opravljanje začasnega ali 
občasnega dela pri delodajalcu v 

posameznem koledarskem mesecu 

• pri delodajalcu, ki nima zaposlenega nobenega delavca oziroma delavke (v 
nadaljnjem besedilu: delavec), se lahko opravi največ 60 ur začasnega ali 
občasnega dela, 

•  pri delodajalcu, ki zaposluje od enega do vključno deset delavcev, se lahko 
opravi največ 100 ur začasnega ali občasnega dela, 

• pri delodajalcu, ki zaposluje več kot deset do vključno 30 delavcev, se 
lahko opravi največ 150 ur začasnega ali občasnega dela, 

• pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 30 do vključno 50 delavcev, se lahko 
opravi največ 400 ur začasnega ali občasnega dela, 

• pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 50 delavcev do vključno 100 delavcev, 
se lahko opravi največ 750 ur začasnega ali občasnega dela, 

• pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 100 delavcev, se lahko opravi največ 
1.050 ur začasnega ali občasnega dela. 
 
 



HVALA ZA VAŠO POZORNOST! 
 

www.zdops.si 
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