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ZAPOSLITVENI RAZGOVOR –
pravne podlage in izvedba postopka 
do sklenitve delovnega razmerja



Projekt  DialogPlus - Usposobljeni socialni partnerji v 
obrti in podjetništvu za učinkovit socialni dialog

Projekt DialogPlus je sofinanciran s strani Evropskega socialnega
sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnost v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske
politike 2014-2020, 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 dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev
usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga,
zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.



VSEBINA PREDSTAVITVE

• Postopki do sklenitve delovnega razmerja

1. postopki v zvezi z iskanjem novega delavca

* javna objava prostih delovnih mest

* izjeme od obveznosti objave

2. postopki izbire novega delavca

* zaposlitveni razgovor

3. postopek sklenitve pogodbe o zaposlitvi

* obveznosti delodajalca pred in ob sklenitvi

* pisnost pogodbe o zaposlitvi

* prijava v socialna zavarovanja

• Pravice neizbranega kandidata



POSTOPKI DO SKLENITVE DELOVNEGA 
RAZMERJA

1. Postopki v zvezi z iskanjem novega delavca

2. Postopki izbire novega delavca

3. Postopek sklenitve pogodbe o zaposlitvi



1. POSTOPKI V ZVEZI Z ISKANJEM NOVEGA DELAVCA
Javna objava prostih delovnih mest (25. člen ZDR-1)

Prosto delovno mesto oz. vrsta dela mora biti javno objavljeno:

• ni več obveznosti objave pri Zavodu RS za zaposlovanje-ZRSZ (z
izjemo za delodajalce iz javnega sektorja in gospodarske družbe
v večinski lasti države)

• za javno objavo se tako poleg objave pri ZRSZ štejejo tudi
sredstva javnega obveščanja, javno dostopna mesta oz.
poslovni prostori pri delodajalcu (npr. oglasna deska), na spletni
strani delodajalca

• če je prosto delo objavljeno na več zgoraj naštetih načinov,
začne teči rok za prijavo naslednji dan po zadnji objavi prostega
dela



1. POSTOPKI V ZVEZI Z ISKANJEM NOVEGA DELAVCA
Javna objava prostih delovnih mest (25. člen ZDR-1)

Vsebina objave prostega dela:

• navedba prostega delovnega mesta oz. vrste dela

• pogoji za opravljanje dela (zahtevana izobrazba in druga specifična
znanja, zahtevane delovne izkušnje, vozniški izpit, ipd.)

• rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od 3 delovnih dni

Objava mora biti namenjena obema spoloma, razen če je določen spol
bistven in odločilen pogoj za delo in je taka zahteva sorazmerna ter
upravičena (27. člen ZDR-1).



1. POSTOPKI V ZVEZI Z ISKANJEM NOVEGA DELAVCA
Javna objava prostih delovnih mest (25. člen ZDR-1)

Delodajalec, ki zaposluje za nedoločen čas ali s polnim delovnim časom in ima
zaposlene delavce:

• za določen čas

• s krajšim delovnim časom ali

• agencijske delavce

mora o javni objavi prostih del pravočasno pisno obvestiti delavce na pri
delodajalcu običajen način (npr. na oglasnem mestu v poslovnih prostorih ali
na svoji spletni strani oz. z uporabo informacijske tehnologije)



1. POSTOPKI V ZVEZI Z ISKANJEM NOVEGA DELAVCA
Izjeme od obveznosti objave (26. člen ZDR-1)

• nova pogodba o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin
• zaposlitev štipendista
• zaposlitev invalida
• zaposlitev za določen čas, ki po svoji naravi traja največ 3 mesece v letu ali

nadomeščanje začasno odsotnega delavca
• zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je opravljala pripravništvo oz. je bila

zaposlena za določen čas (razen v primeru zaposlitve neustreznega
kandidata in zaposlitve za nadomeščanje začasno odsotnega delavca)

• zaposlitev zaradi dela v prilagoditvenem obdobju (priznavanje kvalifikacij
po posebnemu zakonu)

• zaposlitev s polnim delovnim časom delavca, ki je bil predhodno zaposlen s
krajšim delovnim časom

• zaposlitev družbenika v pravni osebi
• zaposlitev družinskih članov delodajalca, ki je fizična oseba
• zaposlitev funkcionarjev ali oseb, ki so vezani na mandat
• poslovodne osebe, prokuriste ali vodilne delavce (74/2. člen ZDR-1)



2. POSTOPKI IZBIRE NOVEGA DELAVCA
Zaposlitveni razgovor

- PRIPRAVA (priprava vprašanj in tehnik, na podlagi katerih
bomo lahko preverili znanja, veščine in osebnostne
lastnosti, ki jih iščemo pri kandidatu)

- IZVEDBA (sam potek razgovora)

- VREDNOTENJE (evalvacija pridobljenih odgovorov oz.
rezultatov)

Poleg zaposlitvenega razgovora lahko delodajalec preizkusi
znanja in usposobljenost kandidatov z najrazličnejšimi testi.



3. POSTOPEK SKLENITVE POGODBE O ZAPOSLITVI
Obveznosti delodajalca pred sklenitvijo (28. člen 
ZDR-1)

Delodajalec MORA pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi:

• kandidata na svoje stroške napotiti na predhodni zdravstveni
pregled (zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti
za opravljanje dela) - pred prvo zaposlitvijo in po prenehanju
opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za
več kot 12 mesecev

• seznaniti kandidata z delom

• seznaniti kandidata s pogoji dela

• seznaniti kandidata s pravicami in obveznostmi, ki so povezane z
opravljanjem dela



3. POSTOPEK SKLENITVE POGODBE O ZAPOSLITVI
Obveznost delodajalca ob sklenitvi (38. člen ZVZD-1)

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu MORA
delodajalec ob sklenitvi delovnega razmerja, delavca usposobiti za
varno opravljanje dela:

• usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega
mesta

• usposabljanje se izvaja po programu, ki ga sprejme delodajalec

• program mora delodajalec po potrebi obnavljati oz. vsebino
spreminjati, glede na nove oblike in vrste nevarnosti

• delodajalec usposobljenost za varno delo preverja na delovnem
mestu



3. POSTOPEK SKLENITVE POGODBE O ZAPOSLITVI
Pisnost pogodbe o zaposlitvi (17. člen ZDR-1)

• pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki (ni pa pisna oblika
pogoj za njeno veljavnost)

• delavcu je potrebno izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi
praviloma 3 dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o
zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi

• če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko od
delodajalca zahteva njeno izročitev in sodno varstvo



3. POSTOPEK SKLENITVE POGODBE O ZAPOSLITVI
Prijava v socialna zavarovanja (11. člen ZDR-1)

• prijava v zavarovanja se opravi z obrazcem M-1 z dnem nastopa
dela po pogodbi o zaposlitvi, najkasneje pred začetkom
opravljanja dela

• delavcu je potrebno izročiti fotokopijo prijave v 15 dneh od
nastopa dela

• od 1. 1. 2016 za poslovne subjekte, vpisane v Poslovni register
Slovenije obvezna prijava preko portala e-VEM
(http://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/pogodba-o-
zaposlitvi-in-postopek-zaposlitve/prijava-v-obvezna-socialna-
zavarovanja/)

• dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje delavca ni več
obveznost delodajalca



PRAVICE NEIZBRANEGA KANDIDATA

• delodajalec mora v 8 dneh po zaključenem postopku izbire
pisno obvestiti neizbranega kandidata, da ni bil izbran

• obvestilo o neizbiri se lahko pošlje tudi na elektronski naslov
kandidata, s katerim je le ta seznanil delodajalca za namene
obveščanja o neizbiri,

• delodajalec je dolžan neizbranemu kandidatu na njegovo
zahtevo vrniti vse dokumente, ki jih je le ta predložil

• v nasprotnem primeru je potrebno vso dokumentacijo
neizbranih kandidatov, po poteku roka za vložitev pravnega
sredstva oz. do pravnomočno zaključenega sodnega postopka,
uničiti



HVALA ZA POZORNOST
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije

Celovška 71, 1000 Ljubljana
www.zdops.si


