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POVZETEK

Magistrska naloga predstavlja sklenitev pogodbe o zaposlitvi javnega uslužbenca in
delavca v gospodarski družbi. Osrednji cilj te magistrske naloge je prikaz razlike in
podobnosti pri zaposlitvi javnega uslužbenca in delavca v gospodarski družbi. Glavno
vodilo raziskovanja mi bosta v pomoč Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o delovnih
razmerjih. Na začetku naloge so zapisane tri hipoteze, ki pa so v zaključku tudi potrjene in
dokazane.
Podrobno sem opredelila pojme, kot so delovno razmerje, pogodba o zaposlitvi, javni
sektor, zasebni sektor, javni uslužbenec, ki so ključnega pomena in se navezujejo zgolj le
na naslov te magistrske naloge.
Pogodba o zaposlitvi je pravni akt, ki ga skleneta delavec in delodajalec in je opredeljena
v Zakonu o delovnih razmerjih. Koncept delovnega razmerja se je skozi čas nenehno
spreminjal in oblikoval glede na trenutno družbenopolitično ureditev. Začetek delovnega
prava sega v začetno dobo kapitalizma, to je v 19. stoletje. V novejšem času po
osamosvojitvi Slovenije je država z zakonskimi določili regulirala delovna razmerja v
pogajanju s sindikati in predstavniki delodajalcev. Ustava Republike Slovenije se tematike
dela dotika večkrat, vendar le posredno. Vse norme delovnega prava morajo biti v skladu
z Ustavo Republike Slovenije. Pogodba o zaposlitvi je dvostranska trajajoča pogodba.
Delovnopravna sposobnost je sposobnost skleniti pogodbo o zaposlitvi, ki jo posameznik
pridobi pri starosti 15 let. Postopek zaposlitve po Zakonu o delovnih razmerjih je krajši in
hitrejši saj določa zgolj objavo prostega delovnega mesta, medtem ko Zakon o javnih
uslužbencih natančno določa postopek zaposlitve ali premestitve, ki je konkretiziran še z
uredbo, obstaja obveznost javnega natečaja, za pomembnejše položaje v državni upravi
pa se izvede še posebni javni natečaj nad katerim bdi natečajna komisija.
Posebej je potrebno opozoriti na razliko, ki deloma izhaja iz 53. člena Zakona o javnih
uslužbencih in se nanaša samo na javne uslužbence v državnih organih in upravah lokalne
skupnosti ter daje delodajalcu možnost, da: javnemu uslužbencu naloži tudi delo izven
opisa delovnega mesta (95. člen ZJU), naloži opravljanje dodatnega dela, ki je v interesu
delodajalca (97. člen ZJU), naloži opravljanje dela v projektni skupini (98. člen ZJU) ali
celo, da ga trajno ali začasno premesti na drugo delovno mesto zaradi delovnih potreb
(147. člen ZJU). Po Zakonu o delovnih razmerjih take možnosti ne obstajajo, saj
delodajalec ne more enostransko spreminjati pogodbe o zaposlitvi in je njegova dolžnost,
da delavcu zagotavlja delo, za katerega sta se stranki dogovorili v okviru pogodbe o
zaposlitvi.
KLJUČNE BESEDE: delovno razmerje, delovno pravo, javni uslužbenec, delavec, javni
sektor, zasebni sektor, pogodba o zaposlitvi.
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SUMMARY
Employment agreement with a civil servant and a worker in a company
Master thesis presents making employment agreement with a civil servant and a worker
in a company. The main goal of master dissertation is to show differences and similarities
between employment of a civil servant and a worker in a company. As a main guidance
will be used the Civil servants Act and the Employment relationships Act. At the beginning
of dissertation are stated three hypotheses, which are in conslusion also confirmed and
proven. A detailed definition is made for terms like labour relationship, employment
agreement, public sector, private sector, civil servant, which are of crucial importance and
specifically connected with a theme of this dissertation. Employment agreement is a legal
act made by employer and employee. It is defined by the Employment relationships Act. A
concept of labour relationship has been changing constantly through a history and
forming regarding to actual socio-political order. Labour law was originated in the early
period of capitalism, i.e. in the 19th century. In the period of independent Slovenia the
state regulated labour relationships by legal provisions negotiated in a dialogue with
trade-unions and representatives of employers. Constitution of the Republic of Slovenia
includes labour topics, but only indirectly. All norms of labour law have to be in
accordance with Slovenian Constitution. Employment agreement is a two-sided contract.
Labour law ability is an ability to make employment agreement, which is gained by
individual at the age of 15. Procedure of employment by the Employment relationships
Act is shorter and faster, because it demands only announcement of a free job, while the
Civil servants Act precisely defines a procedure of employment and transfer, which is
additionally concretized with a decree, included is a compulsory open competition. For
more important functions in state administration is performed also a special open
competition supervised by a competition board. It has to be especially stressed that exists
a difference, which partly stems from the Article 53 of the Civil servants Act (CSA) and
refers only to public servants in state institutions and administrations of local
communities. It enables that employer: gives a civil servant also a working task which is
not included in job description (Article 95 of the CSA), demands performing extra work
which is in interest of employer (Article 97 of the CSA), assigns him/her to work in a
project group (Article 98 of the CSA) or even permanently or temporarily transfers
him/her to another workplace due to working needs (Article 147 of the CSA). The
Employment relationships Act does not include such possibilities. Namely, employer is not
allowed to change employment agreement one-sidedly, and is bound to provide employee
with work agreed in employment agreement.
KEYWORDS: labour relationship, labour law, civil servant, worker, public sector, private
sector, employment agreement.
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1 UVOD
Naslov magistrske naloge je Sklenitev pogodbe o zaposlitvi javnega uslužbenca in delavca
v gospodarski družbi. Izbrani naslov je aktualen in koristen. Aktualnost teme izhaja iz
dileme enotnosti ali dualizma urejanja delovnih razmerij.
Nosilni element individualnega načina urejanja delovnih razmerij v postopku zaposlitve je
pogodba o zaposlitvi. Celoten postopek zaposlitve javnega uslužbenca temelji na
soodvisnosti uporabe določb Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih.
Pogodba o zaposlitvi javnega uslužbenca (dvostranski delovnopravni akt) je v ključnih
elementih podobna pogodbi o zaposlitvi zaposlenega v zasebnem sektorju, tako po vsebini
kot tudi po obliki. Ne glede na to, ali je delovno razmerje sklenjeno v javnem ali
zasebnem sektorju, je postopek zaposlitve kot sredstvo za nastanek delovnega razmerja
med delodajalcem in delojemalcem urejen na podoben način.
Družbene in politične razmere, ki so se pojavile v določenem času so bile povod za
spreminjanje delovne zakonodaje, zato so se predstavniki delavcev in delodajalcev
odzivali na spremembe delovne zakonodaje, niso pa bili pobudniki za spreminjane
delovnega prava. Zakon o delovnih razmerjih posebej opredeljuje manjše delodajalce, to
so tisti, ki zaposlujejo deset ali manj delavcev.
Zakon o javnih uslužbencih razlikovanja med manjšimi in velikimi delodajalci ne pozna,
delodajalca pa definira kot pravno osebo, s katero je javni uslužbenec v delovnem
razmerju. Zakon o delovnih razmerjih v 10. členu določa, da se delovno razmerje sklepa
za nedoločen čas. Delovno razmerje za določen čas se lahko sklene le v primeru in pod
pogoji, ki jih določa 52. člen Zakona o delovnih razmerjih. Zakon o delovnih razmerjih je
zato uvedel časovno omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas na dve leti.
Ločitev delovnega prava na javni in zasebni sektor je posledica dolgotrajnega procesa,
številnih zakonov, ki so posebej urejali delovna razmerja uslužbencev v državnih organih
že pred sprejetjem Zakona o javnih uslužbencih, delno pa tudi zaradi financiranja
delovanja javne uprave iz državnega ali občinskega proračuna, zato je v javnem in
zasebnem sektorju sklepanje delovnih razmerij urejeno ločeno. Zakon o javnih
uslužbencih izrecno določa, da se za javne uslužbence v državnih organih in upravah
lokalne skupnosti glede sestavin pogodbe o zaposlitvi določbe splošnih predpisov o
delovnih razmerjih ne uporabljajo. To v praksi pomeni, da se za omenjene ne bo
uporabljal 29. člen Zakona o delovnih razmerjih temveč le 53. člen Zakona o javnih
uslužbencih.

1

PROBLEM IN PREDMET RAZISKOVANJA S POSTAVLJENIMI HIPOTEZAMI
Problem raziskovanja
Problem raziskovanja se nanaša na enotnost oziroma dualizem pri urejanju delovnih
razmerij. Postavlja se vprašanje ali pri urejanju pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
temelji na enotnem urejanju statusa zaposlenih ali pa gre morda za ločeno urejanje
vsakega sektorja posebej, torej dualistično. Če je pogodba o zaposlitvi javnega uslužbenca
podobna pogodbi o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih, to pomeni, da se morajo
podobni ali enaki delovnopravni instituti, ne glede na to v katerem sektorju se nahajajo,
obravnavati enako, razen v primeru izjem. To temelji na načelu zakonitosti in enakega
obravnavanja zaposlenih posledično pa tudi na zmanjševanje diskriminacije glede vrste
zaposlitve, plačila in pogojev zaposlovanja. V eni izmed hipotez je predpostavljeno, da se
sklepanje delovnih razmerij za določen čas ni zmanjšalo. Na podlagi pridobljenih podatkov
Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) in Evropskega statističnega urada
(EUROSTAT) so v magistrsko nalogo vključene tabele iz katerih je razvidna pogostost
sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas. Delitev na javne uslužbence in delavce v
zasebnem sektorju temelji na pomembnih razlikah in hkrati utemeljuje zakaj je poleg
Zakona o delovnih razmerjih potreben še Zakon o javnih uslužbencih. Javni uslužbenci so
financirani iz državnega ali pa lokalnega proračuna. Zaradi tega je nujno, da mora biti
postopek pri zaposlovanju v javnem sektorju zakonit in jasen.
Vprašanja, katera so bila kot pomoč pri oblikovanju hipotez so naslednja:
 Kaj oziroma katere spremembe so vplivale na spreminjanje delovne zakonodaje?
 Ali se je število pogodb za določen čas omejilo, kljub določbi 52. člena Zakona o
delovnih razmerjih?
 Ali sta si in v čem podobna postopek zaposlitve in pogodba o zaposlitvi javnega
uslužbenca in delavca v zasebnem sektorju?
Predmet raziskovanja
Predmet preučevanja te naloge je javno delovnopravno področje, ki je urejeno z Zakonom
o javnih uslužbencih (ZJU), (uslužbensko pravo) in Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR).
Postopek zaposlitve delavca po ZDR je tisti temelj, ki omogoča kvalitativno primerjavo
postopka zaposlitve z zaposlitvijo uslužbenca v javnem sektorju. Postopek zaposlitve
individualnega delovnega razmerja je urejen tudi v ZDR, zato je predmet raziskovanja te
naloge tudi postopek zaposlitve, ki ga ureja ZDR. Ne glede na to ali je sklenjeno delovno
razmerje v javnem ali zasebnem sektorju je postopek zaposlitve kot sredstvo za nastanek
delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem urejen na podoben način.
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Hipoteze raziskovanja
Zastavljene hipoteze se glasijo:
1. Družbene in politične razmere, ki so se pojavile v določenem času so bile povod za
spreminjanje delovne zakonodaje, zato so se predstavniki delavcev in delodajalcev
odzivali na spremembe delovne zakonodaje, niso pa bili pobudniki za spreminjanje
delovnega prava. Predpostavljamo lahko, da so gospodarske, politične in družbene
spremembe imele vpliv pri določanju in spreminjanju delovne zakonodaje, delovnih
razmerij in pogodbe o zaposlitvi.
2. Zakon o delovnih razmerjih v 10. členu določa, da se delovno razmerje sklepa za
nedoločen čas. Delovno razmerje za določen čas se lahko sklene le v primeru in pod
pogoji, ki jih določa 52. člen Zakona o delovnih razmerjih. Zakon o delovnih razmerjih je
zato uvedel časovno omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas na dve leti.
Predpostavljamo lahko, da se kljub tej določbi sklepanje delovnih razmerij za določen čas
ni zmanjšalo.
3. Ločitev delovnega prava na javni in zasebni sektor je posledica dolgotrajnega procesa,
številnih zakonov, ki so posebej urejali delovna razmerja uslužbencev v državnih organih
že pred sprejetjem Zakona o javnih uslužbencih, delno pa tudi zaradi financiranja
delovanja javne uprave iz državnega ali občinskega proračuna, zato je v javnem in
zasebnem sektorju sklepanje delovnih razmerij urejeno ločeno. Predpostavljamo lahko, da
je zaposlovanje javnih uslužbencev zakonsko zelo podrobno opredeljeno, medtem, ko je
zaposlovanje v zasebnem sektorju bolj prilagodljivo in prožnejše.

NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA
Namen magistrske naloge je raziskovanje podrobnosti ter razlik v postopku zaposlitve in
sami pogodbi o zaposlitvi, ki jo skleneta javni uslužbenec in delavec v gospodarski družbi,
postopka izbire ustreznega kandidata in sklenitev delovnega razmerja. Raziskovanje je
temeljilo na zastavljenih hipotezah. Pogodbe o zaposlitvi za določen čas so ena od
atipičnih oblik, ki so v zadnjem desetletju v porastu, toda postavi se vprašanje zakaj. Z
magistrsko nalogo se bo prispevalo k razjasnitvi dileme enotnosti ali dualizma pri urejanju
delovnih razmerij in hkrati podal predlog zakonodajalcu h formuliranju bolj razumljivih
določb v konkretnih primerih.
Cilji naloge so:
 Ugotoviti, zakaj se delež sklenjenih pogodb za določen čas povečuje oziroma,
zakaj se te oblike delodajalci tako radi poslužujejo,
 ugotoviti, zakaj se kljub določbi 52. člena ZDR ni zmanjšalo sklepanje pogodb za
določen čas, kljub časovni omejitvi dveh let,
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 zakaj je zaposlovanje javnih uslužbencev zakonsko zelo podrobno opredeljeno,
medtem, ko je zaposlovanje v zasebnem sektorju bolj prilagodljivo in prožnejše,
 kaj je povzročilo spreminjanje delovne zakonodaje skozi čas.

OCENA DOTLEJ OPRAVLJENIH RAZISKAV
»Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (IDPF) je znanstveno raziskovalni
zavod z dolgo, 45 letno tradicijo. Poleg znanstveno raziskovalne dejavnosti na področju
delovnega prava in prava socialne varnosti je poglavitna dejavnost IDPF posredovanje
raziskovalnih dosežkov v praksi. V tem okviru IDPF«:
•
•

•
•

•

•

»opravlja temeljne in aplikativne raziskave na svojem pravnem področju; doslej jih
je opravil 136,
sodeluje s kolektivnimi člani IDPF na področju delovnega prava in socialne
varnosti, tako da jim zagotavlja pravno svetovanje, strokovno izobraževanje in
izpopolnjevanje, izdelavo pravnih mnenj, krajših ekspertiz in raziskav po naročilu
ter zagotavlja strokovno domačo in tujo literaturo ter vpogled v sodno prakso,
opravlja svetovalno dejavnost na področju delovnega prava in socialne varnosti
izvaja izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje znanstvenih in strokovnih
delavcev iz prakse v okviru strokovnih posvetov, omizij, seminarjev,
delovnopravnih delavnic in šol delovnega prava,
izdaja knjige, strokovne revije in periodiko, med katerimi sta najodmevnejši reviji
"Delavci in delodajalci" (revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti) in
"Odmevi", leta 1975 pa je bil IDPF soustanovitelj današnje revije "Podjetje in
delo,"
organizira, sodeluje in koordinira mednarodno strokovno sodelovanje. (IDPF,
2010) »

»Naslednji omenjeni strokovni sodelavci, ki sodelujejo ali so sodelovali na tem področju
so: Vera Aljančič Falež, Irena Bečan, mag. Nataša Belopavlovič, Borut Brezovar, prof. dr.
Anjuta Bubnov Škoberne, doc.dr. Aleksej Cvetko, Miran Kalčič, prof.dr. Andreja Kavar
Vidmar, Marta Klampfer, doc. dr. Etelka Korpič Horvat, doc. dr. Vid Jakulin, Mira Kočevar
Furlan, prof. dr. Polonca Končar, dr. Mateja Končina Peternel, doc. dr. Barbara Kresal,
mag. Katarina Kresal Šoltes, dr. Arne Mavčič, prof. dr. Janez Novak, prof. dr. Mitja Novak,
Blaž Praček, Ivan Robnik, mag. Milan Srna, mag. Grega Strban, Miha Šepec, Luka Tičar,
Mojca Ujčič, prof. dr. Zvone Vodovnik in mag. Tanja Dobrin«.
Pogodba o zaposlitvi je dvostranski delovnopravni akt in pravni temelj za sklenitev
delovnega razmerja. Po vsebini in obliki je podobna ureditvi po Zakonu o delovnih
razmerjih in Zakonu o javnih uslužbencih (po Bohincu, 2004, str 15).
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Glede na zapletenost sistema javne uprave je nujna takojšnja ureditev tega področja. Po
avtorjevem mnenju v članku Delovno - pravni položaj javnih uslužbencev je Zakon o
delovnih razmerjih nujen zaradi ureditev specifičnosti v javni upravi, ki se kaže predvsem
v posebnih pogojih zaposlitve, pravil opravljanja pripravništva, odgovornosti delavcev,
zaposlovanja za določen čas in posebne primere prenehanja delovnega razmerja (po
Lončarju, 2001, str. 445).
Različno urejanje zaposlitve v javnem in zasebnem sektorju temelji na dejstvu, da
delodajalca v javnem sektorju predstavlja država. Ločena ureditev zaposlitve javnih
uslužbencev od zaposlenih v zasebnem sektorju temelji na nalogah javnopravne narave
oziroma izvajanju pooblastil, ki jih izvršujejo javni uslužbenci (po Seljak - Vargovi, 2005,
str. 15).
Tanja Dobrin, v članku z naslovom Enotnost ali dualizem pri urejanju delovnih razmerij iz
leta 1995 ugotavlja ali naj se tudi v prihodnje urejajo temeljne pravice in obveznosti iz
delovnega razmerja enotno za vse zaposlene ali pa naj se uveljavi ločeno urejanje
delovnopravnega in socialnovarstvenega statuta zaposlenih v zasebnem sektorju in ločeno
v javnem sektorju in državnih organih ter s tem tudi pravno utrdi in razširi dejansko že
uveljavljeni dualizem na tem področju. Nadalje še ugotavlja, da v tujih pravnih sistemih
prevladuje dualizem pri urejanju delovnih razmerij, v zadnjem obdobju pa opaža, da se je
začel tradicionalni model urejanja zaposlitvenih razmerij v javnem sektorju (popolna
urejenost razmerij z zakonom in enostranskimi odločitvami države kot delodajalca)
spreminjati. Zaposlovanje v tem sektorju postaja čedalje bolj podobno zaposlovanju v
zasebnem sektorju (na podlagi pogodbe o zaposlitvi) (po Dobrinovi, 1995, str. 26).
V številnih državah sta zaposlovanje in status zaposlenih v javnem sektorju že po tradiciji
bistveno drugačna kot v zasebnem. V javnem sektorju je bilo to področje pogosteje
predmet posebne in zelo konkretne zakonske ureditve, medtem ko je bilo za zasebni
sektor značilno predvsem urejanje s kolektivnim dogovarjanjem, temelječim na
dvostranskem pogodbenem razmerju med delodajalcem in delojemalcem (po Dobrinovi,
1994, str. 26).
Enotnost ali dualizem v delovnopravni ureditvi avtorice mag. Tanje Dobrin je raziskano
tudi v Zaključnem poročilu o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela razvojnega
raziskovanja, ki ga je izdal Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta
1993. Razvoj delovnega prava in prava socialne varnosti je bil naslov projekta, ki ga je
leta 1998 izvajal Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, katerega odgovorni nosilec
je bil prof. dr. Zvone Vodovnik. V tej raziskavi so pomembne informacije, ki so bile
uporabljene kot pomoč pri pisanju magistrske naloge.
Z uveljavljanjem novega pravnega sistema se bistveno spreminja tudi delovno razmerje,
ki nastane na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Zanjo veljajo predvsem norme delovnega
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prava, podrejeno pa - kot je navedeno v predlogu zakona o delovnih razmerjih (ZDR) –
splošna načela civilnega prava (Novak, 1998, str. 10).

METODE RAZISKOVANJA
Metoda je oblika načrtnega, premišljenega dejanja, ravnanja ali mišljenja za dosego
kakega cilja; način, postopek (po Tošu, Hafner - Finku 1998, str. 12).
Pri pisanju magistrske naloge in preveritve hipotez so v okviru teoretičnega in empiričnega
dela uporabljene naslednje metode raziskovanj: komparativna metoda, metoda

deskripcije, statistična metoda, metoda kompilacije, zgodovinska metoda in normativna
metoda.
Na osnovi opredeljenega problema in predmeta raziskovanja je bila uporabljena
komparativna metoda, saj le ta relevantno primerja ureditev po ZJU in ZDR v kontekstu
sklenitve pogodbe o zaposlitvi javnega uslužbenca in delavca v gospodarski družbi.
Delovno razmerje, pogodba o zaposlitvi, javni sektor, zasebni sektor, ZDR in ZJU so
ključni pojmi, ki se pojavljajo v nalogi in ki vežejo nalogo v neko celoto, zato je pri
opredelitvi teh pojmov uporabljena metoda deskripcije, saj jih podrobno definira.
Statistični podatki SURS-a kažejo, da se delež sklenjenih pogodb za določen čas v
dejavnosti javnega sektorja v obdobju 2000 - 2009 povečuje, prav tako se na podlagi
podatkov EUROSTAT-a delež delovno aktivnega prebivalstva, zaposlenega za določen čas
tudi povečuje.
Ti številčni podatki so obdelani in prikazani v grafikonu. Po obeh metodologijah je skupni
imenovalec tega raziskovanja pogodba o zaposlitvi za določen čas. Ker so zbrani podatki
ustrezno interpretirani in obdelani grafično, pomeni, da je bila uporabljena statistična
metoda.
Metoda kompilacije v nalogi zajema tuje izsledke z vključenim citiranjem, dognanji,
uporabi izpisov in navedb. Citati so povzeti iz samostojnih publikacij delno pa tudi iz
strokovnih revij.
V eni izmed zastavljenih hipotez je predpostavljeno, da so gospodarske, politične in
družbene spremembe imele vpliv pri določanju in spreminjanju delovne zakonodaje,
delovnih razmerij in pogodbe o zaposlitvi. V tem kontekstu je uporabljena zgodovinska
metoda, ki ima retrospektiven pogled na dogajanje pred prvo in po drugi svetovni vojni.
Pogodba o zaposlitvi je pravni institut in ker so pravni instituti sestavljeni iz norm, je
uporabljena normativna metoda, ki preučuje normativno vsebino predmeta te naloge.
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STRNJENI OPIS PO PREDVIDENIH POGLAVJIH
Prvi del je uvodni del, kjer so jasno zapisane tri zastavljene hipoteze, namen, cilji problem
raziskovanja, ocena dosedanjih raziskav, metode raziskovanja in sledeči strnjeni opis po
predvidenih poglavjih.
Magistrsko delo vsebuje deset poglavij, kar pomeni, da ta poglavja povezujejo sklopi, in
sicer je prvi skop zgodovinsko teoretični, nato analitični in na koncu perspektivni del.
Za lažje delo so v drugem poglavju opredeljeni ključni pojmi, ki se pojavljajo v nalogi.
Tretje poglavje ima izključno zgodovinsko - teoretični del, saj nazorno prikazuje
zgodovinski pregled razvoja pogodbe o zaposlitvi po obdobjih vse od prve svetove vojne
pa do danes. V obdobju socializma se je uveljavila polna zaposlenost, kar je pripeljalo do
togosti trga dela, saj ta ni mogel svobodno delovati po zakonitostih ponudbe in
povpraševanja. S prehodom na tržno gospodarstvo pa se je občutno zmanjšala vloga
države, saj je prišlo do večje deregulacije trga dela in s tem do njegove večje
fleksibilnosti.
Četrto poglavje opisuje pravni sistem delovnega prava v Republiki Sloveniji, pomen
zgodovinskega izvora pravnega sistema, pomen dela za človeka in povezava dela z
ustavno ureditvijo. Predstavljena sta tudi mednarodna organa, Mednarodna organizacija
dela in Organizacija združenih narodov, ter kako so delovna razmerja urejena v Svetu
Evrope in pravu Evropske unije.
Pogodba o zaposlitvi v petem poglavju z vključenimi podnaslovi (oblika pogodbe,
stranke pogodbe, pogodbena svoboda, vsebina pogodbe, atipične oblike pogodbe o
zaposlitvi, druge legalne oblike dela po drugih pogodbah ter prenehanje pogodbe o
zaposlitvi), postopek zaposlitve javnega uslužbenca in delavca v zasebnem sektorju v
šestem poglavju, ter podobnosti in razlike med postopkoma zaposlitve po ZDR in ZJU v
sedmem poglavju so poglavja, ki vsebinsko sodijo v analitično - eksperimentalni del
naloge. Ugotovljeno je bilo, da je zaposlitev za določen čas na našem trgu dela postala
vse bolj uporabljena oblika in že pridobiva čedalje večji pomen. Opaziti je porast
sklenjenih pogodb o zaposlitvi za določen čas, saj je delež teh sklenjenih pogodb leta
2000 znašal 13,7%, leta 2007 pa 18,5% kar je 4,5 odstotne točke več.
Osmi in deveti del naloge opisujeta pravice in obveznosti pogodbenih strank pri sklepanju
pogodbe o zaposlitvi, pravice in obveznosti delavca in delodajalca. V zaključnem delu so
predstavljena relevantna spoznanja in preverjene hipoteze.
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2 OPREDELITEV POJMOV
2.1 DELOVNO RAZMERJE
Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec
prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno
in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. V delovnem
razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane
pravice in obveznosti (ZDR, 4. člen).
Delovno razmerje je zaupno razmerje. Delavec se vključi v organiziran delovni proces
delodajalca in pri tem v večji ali manjši meri spozna njegovo organiziranost, način
poslovanja, potek poslov, poslovne zveze, tehnologijo, njegov know - how (Šercer, 2008,
str. 349).
Trg dela je prostor, na katerem se srečujejo iskalci zaposlitve z znanji, veščinami in
delovnimi izkušnjami ter delodajalci, ki iščejo kandidate za prosta delovna mesta oziroma
vrste dela (ZUTD, 5.člen).
Delovno razmerje je pogodbeno razmerje, delavec in delodajalec lahko v tem razmerju
uveljavljata samo tiste pravice in obveznosti, ki so določene z zakoni, kolektivnimi
pogodbami, splošnimi akti in pogodbo o zaposlitvi. Pravic in obveznosti, ki niso določene z
naštetimi pravnimi akti, ne moreta uveljaviti ali zahtevati niti delavec niti delodajalec. Za
urejanje pravic in obveznosti s pogodbo o zaposlitvi se poleg določb ZDR upoštevajo tudi
določbe Zakona o obligacijah (zakon, ki ureja civilno pravna pogodbena razmerja).
Delovna razmerja so individualna in kolektivna. Individualno delovno razmerje je razmerje
med delavcem in delodajalcem, v katerem delavec in delodajalec s pogodbo o zaposlitvi
urejata medsebojne pravice in obveznosti. Kolektivna delovna razmerja so razmerja med
delavci in njihovimi organizacijami ter (posameznimi) delodajalci in njihovimi
organizacijami. Značilno za kolektivna delovna razmerja je, da delavci oziroma delodajalci
svoje pravice uresničujejo na kolektiven način. Najbolj tipični primeri kolektivnih delovnih
razmerij so kolektivne pogodbe, stavke in druge oblike delavskih protestov, ter
sodelovanje delavcev pri upravljanju (ZSSS, 2010).
Kolektivne pogodbe so najpomembnejši viri in pogoj za zaposlovanje na Švedskem.
(Trowers, 1992, str. 220).
Kolektivne pogodbe kot avtonomni vir delovnega prava so do zakonske ureditve tako v
hierarhičnem kot v prirejenem razmerju. Drugače kot to velja za podzakonske akte, ki
morajo imeti zakonito podlago v zakonu, za kolektivne pogodbe velja avtonomija.
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Avtonomija kolektivnega pogajanja izhaja iz 76. člena Ustave Republike Slovenije o
sindikalni svobodi in zavezujočih mednarodnih standardov, zato pogodbeni stranki za
sklepanje kolektivnih pogodb in izbiro vsebine kolektivnih pogodb ne potrebujeta posebnih
zakonskih podlag. Razmerje med zakonom in kolektivnimi pogodbami ima tudi hierarhične
značilnosti, saj kolektivne pogodbe lahko določajo le za delavce ugodnejše pravice od
zakonskega minimuma, manj ugodne pa le izjemoma in to le v zakonsko določenih
primerih (Kresal Šoltes, 2008, str. 1232).

2.2 POGODBA O ZAPOSLITVI
Definicije pogodbe o zaposlitvi ne vsebuje niti ZDR niti ZJU. Jasne definicije pogodbe o
zaposlitvi tudi v primerjalnopravni ureditvi praviloma ne najdemo. Iz zakonskega urejanja
te pogodbe in njene vsebine pa lahko pridemo do definicije. Zato je treba definicijo
pogodbe o zaposlitvi iskati v pravni teoriji. V novejši domači teoriji najdemo posamezne
razprave o naravi pogodbe o zaposlitvi in njene definicije, z uzakonitvijo delovnega
razmerja kot dvostranskega delovnega razmerja. Če pa se pogodba o zaposlitvi že
definira, se v glavnem v civilnopravnih kodeksih oziroma zakonih, ki ne urejajo samo
področja delovnih razmerij, temveč nasploh obligacijskopravna ali tudi širše civilnopravna
razmerja. Medtem ko civilnopravni predpisi oziroma kodeksi navajajo v glavnem osnovno
definicijo pogodbe o zaposlitvi, drugi delovnopravni predpisi govorijo v glavnem o načinu
njenega sklepanja, vsebini, prenehanju veljavnosti in drugih vprašanjih, povezanih z
vsebino in formalnostmi v zvezi s sklenitvijo in prenehanjem te pogodbe (Mežnar, 2006,
str. 1838).
V strokovni literaturi je zapisano več definicij pogodbe o zaposlitvi, zato so v nadaljevanju
zapisane definicije, ki se uporabljajo najpogosteje. Največkrat uporabljena definicija
pogodbe o zaposlitvi je, da je to sporazum med delavcem in delodajalcem, na podlagi
katerega delavec opravlja delo za delodajalca, od katerega je odvisen in mu je zato
podrejen, ta pa mu je za delo dolžan plačati določen znesek (Cvetko et. al,. 2004, str. 26).
Glede na njene splošne značilnosti je pogodba o zaposlitvi sočasno vir obveznosti za
dolžnika in vir pravic za upnika in nasprotno. Pogodba spada v skupino pogodb facio ut
des (naredim, če daš) oziroma v skupino do ut facias (dam, če narediš), odvisno od tega,
katera stran je prva zavezana izpolniti obveznost, nikoli pa pogodba o zaposlitvi ne sodi
niti v skupino pogodb do ut des (dam, če daš) niti v skupino facio ut facias (naredim, če
narediš) (Mežnar, 2006, str. 1838).
Pogodba o zaposlitvi je pravni akt (pravni akt je dejanje, ki ima pravne posledice; torej
spremeni pravni položaj posameznika oz. pravne osebe), ki ga skleneta delavec in
delodajalec in je opredeljena v Zakonu o delovnih razmerjih. Obvezne sestavine
predpisuje zakon. Zakon določa obvezno sklepanje v pisni obliki, vendar kršitev obličnosti
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ne vpliva na obstoj in veljavnost pogodbe. Sklenitev pogodbe je obvezna v vseh primerih,
ko obstajajo elementi delovnega razmerja (prepoved sklepanja pogodb civilnega prava)
(Pravozatelebane, 2010).
»Zavod in delavec skleneta pisno pogodbo o zaposlitvi, najkasneje z dnem nastopa dela«
(KPVIZ, 23, člen).
Zakonska določba je, da mora delavec, ki sklepa pogodbo o zaposlitvi, izpolnjevati pogoje
za opravljanje dela, kot so predpisani s kolektivno pogodbo in splošnim aktom
delodajalca. Pri tem splošna zdravstvena sposobnost delavca ni več določena kot splošen
pogoj za sklenitev delovnega razmerja, šteje se samo, da ima invalid, ki je usposobljen za
določena dela, zdravstveno zmožnost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. S posebno
zakonsko določbo tudi nosečnost ali odlog materinstva ne sme biti ovira za sklenitev
pogodbe o zaposlitvi (Cvetko et. al, 2008, str. 2).
»S pogodbo o zaposlitvi delavec in zavod pisno uredita naslednja vprašanja: sklenitev in
trajanje delovnega razmerja, delovno mesto, za katerega se sklepa delovno razmerje,
poskusno delo (če se zahteva), pripravništvo (če se delovno razmerje sklepa s
pripravnikom), kraj opravljanja dela, delovni čas, odmor, počitek in dopust, ukrepe za
posebno varstvo delavca, izobraževanje, plačo in nadomestila plače, način spremembe
pogodbe, druge pravice in obveznosti zavoda ter delavca. Delavca je potrebno pred
podpisom pogodbe o zaposlitvi seznaniti z vsebino kolektivnih pogodb, ki določajo njegove
pravice in obveznosti. Delavcu je potrebno omogočiti vpogled v vsebino kolektivne
pogodbe, kadarkoli to zahteva. V primeru, da že zaposlen delavec predloga pogodbe o
zaposlitvi ne podpiše v roku 30 dni od dneva prejema predloga (razen, če je zahteval
presojo zakonitosti predloga pogodbe o zaposlitvi), odloči o prenehanju delovnega
razmerja delavca organ, pristojen za izbiro med kandidati za sklenitev delovnega
razmerja« (KPnd, 22. člen).
»Ko obravnavamo sklenitev delovnega razmerja v zasebnem in javnem sektorju, še
posebej pa izbirni postopek za izbiro kandidata, s katerim se sklene pogodba o zaposlitvi,
moramo obvezno upoštevati določbe Ustave Republike Slovenije, ki so bile podlaga za
določene normativne rešitve tako na področju splošnega delovnega prava kot tudi v
sistemu javnih uslužbencev, in sicer pravico do dela, posebej pa še načelo javnega
natečaja, ki velja za zaposlovanje v upravnih službah« (Korade Purg, 2005, str. 403).
»Delodajalec mora omogočiti delavcem, da se seznanijo z vsemi kolektivnimi pogodbami,
ki ga obvezujejo. V ta namen morajo biti kolektivne pogodbe vedno na razpolago na
dostopnem mestu, na katerem se lahko delavci brez nadzora seznanijo z njihovo
vsebino« (ZkolP, 29. člen). Pogodba o zaposlitvi kot pravni instrument individualnih
delovnih razmerij naj bi imela dve funkciji, bila naj bi vir delovnega razmerja, hkrati pa
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naj bi jo uporabljali kot kriterij uporabe imperativnega delovnega prava. Pogodbe o
zaposlitvi namreč ni mogoče enačiti z delovnim razmerjem. Delovno razmerje je pravno
razmerje med strankama tega razmerja, njegovo vsebino, to je medsebojne pravice in
obveznosti, pa določajo tako zakoni, kolektivne pogodbe kot tudi pogodba o zaposlitvi
(Dobrin, 1993, str. 9).

2.3 JAVNI SEKTOR
Javni oziroma neprofitni sektor, ki se pretežno prekriva s pojmom javne uprave, ki ga po
Zakonu o javnih uslužbencih sestavljajo državni organi in uprave samoupravnih lokalnih
skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi in druge
osebe javnega prava (ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje, zdravstvo, znanost,
kulturo itd.), predstavlja skupek javnih organizacij oziroma ustanov, ki jih vzpostavlja,
organizira, usmerja in pretežno ali v celoti financira država.
Slika 1: Delitev javnega sektorja

JAVNI SEKTOR
JAVNA UPRAVA
DRŽAVNA UPRAVA

Politični sistem

Vladne službe
Lokalna samouprava
Ministrstva z
organi
v sestavi in
izpostavami

Šolstvo in
raziskovalna sfera

Javne službe

Zdravstvo in
socialno varstvo

Upravne enote
Kultura

Vir: Pevcin (Elementi javnega sektorja, 2002)

»Ker

javni sektor zajema celoto državnih organov (ta pojem zajema upravne organe,

državni zbor, ministrstva1, državni svet, pravosodne organe, računsko sodišče, varuha
1

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je pristojno za naloge, ki se nanašajo
na: položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela, kolektivne pogodbe in urejanje
odnosov s socialnimi partnerji, politiko zaposlovanja doma in v tujini preprečevanje dela in
zaposlovanja na črno, zavarovanje za čas brezposelnosti. Direktorat za delovna razmerja in pravice
iz dela ureja zadeve, ki se nanašajo na: položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela,
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človekovih pravic, informacijskega pooblaščenca…) in uprav lokalnih skupnosti ter pravnih
oseb javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne
skupnosti ter še javna podjetja kot izvajalce javnih služb na področju gospodarske
infrastrukture, ga je mogoče opredeliti z več definicijami« (Trstenjak, 2007, str. 5).
»Temeljni namen javnega sektorja ni ustvarjanje dobička, ampak zagotavljanje javnih
dobrin za prebivalstvo oziroma služiti javnemu interesu« (Kavčič in Smodej, 2003, str. 12).
»Javni
-

sektor po Zakonu o javnih uslužbencih sestavljajo:
državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti;
javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi;
druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali
proračuna lokalne skupnosti» (ZJU,1. člen).

V številnih državah sta zaposlovanje in status zaposlenih v javnem sektorju že po tradiciji
bistveno drugačna kot v zasebnem. V javnem sektorju je bilo to področje pogosteje
predmet posebne in zelo konkretne zakonske ureditve, medtem ko je bilo za zasebni
sektor značilno predvsem urejanje s kolektivnim dogovarjanjem, temelječim na
dvostranskem pogodbenem razmerju med delodajalcem in delojemalcem. Ta tradicionalni
model pa se je začel v zadnjem času spreminjati, saj se je v praksi začel vedno bolj
spreminjati tudi način zaposlovanja v javnem sektorju, ki je postajal vedno bolj podoben
zaposlovanju v zasebnem sektorju. Tako so vprašanja kolektivnih pravic in način
kolektivnega dogovarjanja nekoč povsem nesprejemljivih elementov za področje javnega
sektorja, sedaj vedno bolj aktualni in dovoljeni tudi v tem sektorju, nasprotno pa se
specifične ugodnosti, nekoč pridržane le javnemu sektorju, predvsem na področju varstva
zaposlitve in plačila na eni strani, v javnem sektorju sicer zmanjšujejo, se pa delno
prenašajo tudi v zasebni sektor. Posebej opazna je tudi težnja po prenašanju posameznih
delov služb iz javnega sektorja v zasebni sektor. Tako je sedaj na delovnopravnem
področju čedalje teže postavljati oziroma zaznavati ločnice med obema sektorjema.
Strokovnjaki se zavzemajo za to, da bi bili zaposleni glede pravic iz njihove zaposlitve tako
v javnem kot zasebnem sektorju obravnavani praviloma enako. Vsako razlikovanje naj bi
bilo skrbno proučevano in pravično ter naj bi bilo odvisno od narave dejavnosti ali službe,
njenega položaja na trgu in funkcije, ki jo posamezni zaposleni opravljajo v njenem okviru
(Morris Gillian, 1994, str. 10).

dohodkovno politiko in urejanje sistema plač, kolektivne pogodbe in urejanje odnosov s socialnimi
partnerji, sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter varnost in zdravje pri delu.Temeljna
naloga direktorata je priprava zakonodaje oziroma izvršilnih predpisov, ki se nanaša na pravice in
obveznosti iz delovnega razmerja ter na splošne pogoje dela. Direktorat spremlja in analizira
konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela (MOD), pa tudi smernice in priporočila
Evropske unije, saj teži k temu, da bi bila nova zakonodaja s tega področja, čimbolj prilagojena
evropskim delovno pravnim standardom. Precejšen del svojih aktivnosti namenja izdelavi mnenj o
uporabi posameznih določb zakonodaje s svojega področja dela. Opravlja tudi naloge, ki se
nanašajo na strokovne podlage ter izdajanje izvršilnih predpisov in standardov, spremlja in
ocenjuje stanje varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji ter na tej podlagi pripravlja rešitve za enotno
urejanje varnosti in zdravja pri delu, izvaja pa tudi naloge, vezane na ocenjevanje poklicnih tveganj
za zdravstvene okvare delavcev. (MDDSZ,2010)
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2.4 JAVNI USLUŽBENEC
Prej veljavna zakonodaja ni poznala delitve zaposlenih na javne uslužbence, zato tudi ni
poznala dualizma pri urejanju delovnih razmerij, ki je sprejet v nekaterih drugih državah.
Z Zakonom o javnih uslužbencih pa je bil uveden pojem javnega uslužbenca (po
Belopavlovičevi, 2004, str. 10).
Zaposleni v javnem sektorju se delijo na funkcionarje in javne uslužbence, pri čemer javne
uslužbence zaposlene v državni upravi in upravah lokalnih samoupravnih skupnosti delimo
na uradnike in strokovno - tehnične javne uslužbence. Javni uslužbenec je posameznik, ki
sklene delovno razmerje v javnem sektorju. Funkcionarji v državnih organih in organih
lokalnih skupnosti niso javni uslužbenci (ZJU,1. člen).
Drugi del Zakona o javnih uslužbencih nosi naslov posebne določbe za javne uslužbence v
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti in s tem posebej obravnava javne
uslužbence, ki so zaposleni v državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (po Virantu,
2004, str.10).
Uradniki so javni uslužbenci, ki v organih opravljajo javne naloge. Javne naloge v organih
so naloge, ki so neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali z varstvom javnega
interesa. Kriterije za določitev delovnih mest, na katerih se v organih državne uprave,
pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti opravljajo javne naloge, podrobneje
opredeli vlada z uredbo, ostali organi pa kriterije za določanje delovnih mest, na katerih
se opravljajo javne naloge, določijo s svojim splošnim aktom. V tem primeru gre za
opravljanje uradniških delovnih mest (ZJU, 23. člen).
Javni uslužbenci, ki v organih opravljajo spremljajoča dela, so strokovno - tehnični javni
uslužbenci. Spremljajoča dela so dela na področju kadrovskega in materialno -finančnega
poslovanja, tehnična in podobna dela ter druga dela, ki jih je treba opravljati zaradi
nemotenega izvajanja javnih nalog organa. V tem primeru gre za strokovno - tehnična
delovna mesta. Javni uslužbenec na strokovno - tehničnem delovnem mestu lahko
opravlja tudi enostavna upravna opravila, ki jih določi minister pristojen za upravo (ZJU,
23. člen).
Javni uslužbenci uživajo ustrezno varstvo pred dejanji, ki ogrožajo sindikalno svobodo v
zvezi z zaposlitvijo. To varstvo se zlasti nanaša na dejanja, katerih namen je, da:
a)

b)

se javni uslužbenci zaposlijo pod pogojem, da se ne včlanijo v organizacijo javnih
uslužbencev ali da iz nje izstopijo;
se javni uslužbenec odpusti ali se mu drugače škodi zato, ker je član organizacije
javnih uslužbencev ali se udeležuje njenih običajnih dejavnosti (MKVPO, 4.člen).
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2.5 ZASEBNI SEKTOR
Zasebni sektor obsega dejavnosti, ki poslujejo na trgu. Gospodarske dejavnosti
predstavljajo različna podjetja in gospodarske družbe, ki na trgu kupujejo surovine, stroje
in druge materiale, ki jih potrebujejo za svoje delovanje. Tržni sektor je v večini
ekonomskih učbenikov opisan kot optimalni mehanizem za zagotavljanje kar največje
stopnje individualnega in družbenega blagostanja, kot najboljši mehanizem za
zagotavljanje družbene rasti in razvoja. Zato je trg razumljen kot naravna oblika, ki
zagotavlja najuspešnejšo obliko razporeditve virov za rast in blagostanje družbe in
posameznika (Kavčič in Smodej, 2003, str. 6).
Glavni namen in cilj tržnega sektorja je ustvarjanje dobička. Za potrebe ekonomske
analize opredelimo trg v abstraktnem smislu kot stik med kupci in prodajalci, v katerem se
odloča o kupljeni oziroma prodani količini blaga neke panoge in o njegovi ceni. Bistvena
značilnost vsakega trga je nedvomno konkurenca, ki poteka med kupci in prodajalci. S
konkurenco želijo kupci in prodajalci reševati nasprotje interesov: kupci želijo kupovati
blago pa najnižji ceni, prodajalci pa prodajati proizvode čim dražje, seveda če se pri tem
obnašajo racionalno (po Setnikar - Cankarjevi in Hrovatinovi, 2000, str. 39).
Po Zakonu o gospodarskih družbah je gospodarska družba pravna oseba, ki na trgu
samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Pridobitna
dejavnost po tem zakonu je vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja
dobička. Gospodarske družbe se organizirajo v eni izmed naslednjih oblik:
 kot osebne družbe: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba in
tiha družba, ali
 kot kapitalske družbe: družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba,
komanditna delniška družba in evropska delniška družba.
Omenjene družbe se štejejo za gospodarske družbe, tudi če v skladu z zakonom v celoti
ali deloma opravljajo dejavnost, ki ni pridobitna. (ZGD-1, 3. člen).

2.6 ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH IN ZAKON O JAVNIH
USLUŽBENCIH
Poglavje o zaposlovanju v zasebnem sektorju v celoti temelji na podlagi Zakona o
delovnih razmerjih. Zakon o delovnih razmerjih je bil prvič oblikovan leta 1990 na podlagi
tedanje zvezne in republiške ustave. Po osamosvojitvi Republike Slovenije in sprejetjem
nove Ustave Republike Slovenije pa so se na področju delovnopravne zakonodaje
pridobile še nekatere temeljne pravice, kot so zagotovljena svoboda dela, prosta izbira
zaposlitve, enaki pogoji za vsakogar in vsako delovno mesto ter prepoved prisilnega dela.

14

Od takrat je Zakon o delovnih razmerjih doživel številne spremembe in novele, zadnjo leta
2007, ki pa je v veljavi še danes.
S sprejetjem novega Zakona o delovnih razmerjih ter Zakona o javnih uslužbencih je v
slovenski pravni ureditvi prišlo do približanja te ureditve sodobnim evropskim ureditvam,
za katere je značilno, da se v večjem obsegu opirajo na pogodbene temelje. Širitev
pogodbenih temeljev individualnih in kolektivnih delovnih razmerij hkrati pomeni
povečanje prožnosti in deregulacijo delovnih razmerij. To prinaša tudi manjši obseg
zakonskih pravil o odločanju na področju delovnih razmerij. To velja bolj za urejanje
delovnih razmerij na področju gospodarstva kot pa na področju javne uprave (Vodovnik,
2003, str. 153).
Zadnja novela Zakona o delovnih razmerjih je prinesla spremembe predvsem na področju
notranje fleksibilnosti, kar je posledica predstavljene Zelene knjige o posodabljanju
delovnega prava za lažje soočaje z izzivi 21. stoletja s strani Evropske komisije. Evropska
komisija je Zeleno knjigo sprejela 22.11.2006 na podlagi ugotovitve, da je posodobitev
delovnega prava ključna za uspešno prilagodljivost delodajalcev in delavcev izzivom
globaliziranega gospodarstva. Z Zeleno knjigo je želela Evropska komisija vzpodbuditi
najširšo javno razpravo v Evropski uniji o tem, kako se lahko delovno pravo razvija v smer
doseganja trajnostne rasti gospodarstva z več in boljšimi delovnimi mesti. Evropski trgi
dela med njimi tudi slovenski trg so pred izzivom, kako združiti večjo prožnost delovnih
razmerij s potrebo po čim večji varnosti za vse. Prihodnost dela v Evropi lahko ocenjujemo
tudi na podlagi sprejetih nacionalnih aktov, kot so Strategija razvoja Slovenije, akti
Evropske unije, predvsem Lizbonska strategija in že omenjena Zelena knjiga o
posodabljanju delovnega prava za soočanje z izzivi 21. stoletja. Na podlagi teh aktov je
bila odprta javna razprava, kako izboljšati standardne in nestandardne oblike zaposlovanja
in zmanjševanje dela na črno (Korpič Horvat, 2008, str. 32).
Zakon o javnih uslužbencih je bil prvič vsebinsko oblikovan v letu 2002 od takrat pa je
doživel številne spremembe ter dopolnitve. Leta 2006 je Državni zbor Republike Slovenije
potrdil zadnje uradno prečiščeno besedilo, ki je do danes ostalo nespremenjeno. Zakon o
javnih uslužbencih je tako v veljavi že sedem let (uporaba od 28.6.2003). Zakon o
delovnih razmerjih je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 24. aprila 2002, veljati pa je
začel 1. januarja 2003. Sprejet je bil na podlagi dolgoletnih usklajevanj med socialnimi
partnerji. Zakon o delovnih razmerjih je nadomestil dosedanja veljavna zakona s tega
področja, Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega
razmerja. Zakon o delovnih razmerjih namesto dosedanje asociativne narave delovnih
razmerjih v celoti upošteva delovno razmerje kot pogodbeno razmerje med delavcem in
delodajalcem. Zakon o delovnih razmerjih ureja samo individualna delovna razmerja.
Kolektivna delovna razmerja ureja Zakon o kolektivnih pogodbah.
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Zakon o delovnih razmerjih je tako predstavljal prelomnico glede na dotedanje zakonsko
urejanje delovnih razmerij, saj je uvedel tri temeljne novosti, in sicer:
- z nacionalnim predpisom je bil celovito urejen sistem individualnih delovnih razmerij,
- vzpostavljeni so bili dvostranski odnosi med delom in kapitalom, med delavcem in
delodajalcem pri čemer je individualna delovna razmerja sistemsko uredil Zakon o
delovnih razmerjih, kolektivna razmerja pa so bila urejena z Zakonom o kolektivnih
pogodbah,
- v nacionalno ureditev so bile vključene zahteve direktiv, ki se nanašajo na delovno pravo
in na zagotavljanje enakopravnosti žensk in moških v zaposlitvenem razmerju (Krašovec,
2008, str.7 - 10).
Zakon o javnih uslužbencih je specialni zakon, ki celovito ureja sistem zaposlovanja javnih
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Iz njegove vsebine sledi, da
je predvsem organizacijski zakon, ki ureja enotna pravila ravnanja države ali lokalne
skupnosti na kadrovskem področju oziroma način upravljanja kadrovskih virov (Virant v
Seljak - Varga, 2004, str. 12).
Cilj vsake demokratične države je sodobna, hitra, učinkovita in uporabnikom prijazna
javna uprava. Pred vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo je le ta morala
spoštovati določene standarde, ki so se razvili v evropskih upravnih ureditvah in se
nanašajo tudi na javne uslužbence, saj je sistem javnih uslužbencev tisti dejavnik, ki
omogoča celovito obravnavo kadrovskega vidika uprave (Kovač v Haček, 2001, str. 140).
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3 ZGODOVINSKI PREGLED UREJANJA DELOVNIH RAZMERIJ
Da bi razumeli razvoj delovnega prava in delovnopravno ureditev v sedanjem času je
potrebno pregledati ekonomsko in politično sliko v določenih obdobjih ter razvoj
delavstva, delodajalcev in njihovo medsebojno razmerje. Tako politična kot ekonomska
situacija v določenem obdobju sta imeli vpliv na oblikovanje zakonodaje, s tem pa tudi na
pravno urejanje delovnega področja oziroma delovnega prava. Tudi sindikati so pri tem
sodelovali, sprva kot posamezna nelegalna združenja delavcev, kasneje pa kot legalne
organizacije za zaščito delavcev (po Vilfanu, 1961, str. 420).
Zgodovinski pregled je razdeljen v tri zaključene celote in sicer pogodba o zaposlitvi pred
drugo svetovno vojno, obdobje med obema vojnama, obdobje po drugi svetovni vojni in
obdobje po osamosvojitvi Slovenije.

3.1 RAZVOJ POGODBE O ZAPOSLITVI PRED DRUGO SVETOVNO VOJNO
Doba kapitalizma obsega nekaj manj kot eno stoletje, od marčne revolucije 1848 do
razpada stare Jugoslavije, okupacije in začetka narodnoosvobodilne vojne leta 1941.
Ohlapno urejanje delovnih razmerij na začetku in sredini 19. stoletja je dopuščalo veliko
možnosti za izkoriščanje delovne sile. Za razmere v katerih je živelo delavsko prebivalstvo
je bil značilen šestnajsturni delavnik, zaposlovanje žensk in otrok (starih manj kot sedem
let). Za opravljeno delo so prejeli majhno plačo, ki je bila daleč od eksistenčnega
minimuma. Za varnosti pri delu ni bilo poskrbljeno. V tovarnah so vladale nehigienske
razmere, nepreskrbljenost delavcev za primer bolezni, nesreče ali smrti. Posledice so bile
visoka umrljivost, številne bolezni in slabe stanovanjske razmere. Vztrajno zaostrovanje
razrednega boja je pripeljalo do točke, da država ugodi zahtevam delavcev glede boljših
življenjskih pogojev. S postopno odpravo oblik izkoriščanja delavcev se je začel razvoj
delovnega prava (glej Kovač, 1987, str. 106 -140).
Bistvena lastnost kapitalistične družbe je v tem, da nadomesti pravno prisiljevanje z
ekonomskim. Kapitalist ne veže delavca nase kot osebo s pravno omejeno svobodo,
marveč na podlagi pravno svobodne pogodbe, ki pa jo mora delavec sklepati zato, da si
omogoči preživljanje. Buržoazija je v kapitalizmu pomenila ekonomsko in politično
vladajoči razred. Pravno urejanje delovnih razmerij se prekriva z nastankom kapitalizma,
saj lahko človek postane subjekt delovnih razmerij šele s svobodnim razpolaganjem svoje
delovne sile. V dobi kapitalizma (začetek in sredina 19. stoletja) v ospredje stopi
ekonomski pogled na prisiljevanje delavcev. Delovna razmerja niso nastala šele z
nastopom kapitalistične dobe, pač pa so v teku te dobe pridobila kvantitativno in
kvalitativno neprimerno večji pomen kot so ga imela prej. V dobi kapitalizma je delovno
razmerje osnovno pravno razmerje, v katerem se odločujoče izraža razredni antagonizem
(Vilfan, 1961, str. 425).
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Kapitalizem je naslednik fevdalističnega družbenega sistema. Že v fevdalizmu so nastajali
pogoji za razvoj kapitalistično usmerjenega sistema. Tako je osnovni vzrok nastanka
kapitlističnega produkcijskega načina nedvomno nadaljnji razvoj družbenih produktivnih
sil, ki je presegel okvire danih fevdalnih produkcijskih odnosov. Fevdalne produkcijske
odnose torej nadomestijo kapitalistični odnosi, za katere je značilna blagovna produkcija.
Z vzpostavitvijo kapitalistične družbene ureditve človekovo delo postane blago in s tem
predmet pravnega urejanja. Šele kapitalizem sproži zahtevo po posebnem pravnem
urejanju delovnih razmerij. Potreba po gospodarskem liberalizmu s prehodom v
kapitalistično družbenoekonomsko ureditev ni zahtevala posebnega pravnega urejanja
delovnega razmerja. Zato se je tudi v teoriji zagovarjalo stališče, prevzeto iz rimskega
prava, da delovno razmerje nastane s službeno pogodbo (locatio conductio operarum) kot
eno izmed obveznostnih pogodb civilnega prava, s katero se ena stranka, zaveže upniku,
delodajalcu proti plačilu nekaj dati oz. storiti. V tej prvi, zelo liberalni fazi razvoja
kapitalizma je na področju delovnih razmerij v vsem veljal zakon ponudbe in
povpraševanja po delu. Zato je bila ta pogodba obligacijska pogodba, s katero daje ena
stran na razpolago svoje delo in druga stran - delodajalec prosto in enostransko razpolaga
proti plačilu, mezdi. Šlo je za tipično menjalno razmerje, v katerem je bil delavec
nezainteresiran za uspeh dela, saj je bilo razmerje čisto premoženjskopravno (zamenjava
človekovega dela za mezdo). S to pogodbo se je skušalo prikriti predvsem ekonomsko
neenekost med delavcem in delodajalcem s pravno fikcijo civilistične pogodbe, ki je
temeljila na teoriji avtonomije volje (glej Kyovsky, 1975, str. 218 in 219).
Zgodovinsko gledano so bila sindikalna gibanja ter kolektivna pogajanja glavni instrument
obvladovanja trga ter osvobajanja delavca, ne pa tudi zagotovilo blaginje, ki je neodvisna
od trga. Državo blaginje izenačujemo z obdobjem kapitalizma po drugi svetovni vojni, saj
od takrat naprej živimo v državi blaginje. Pojem je bil vpeljan v času preoblikovanja
družbene pogodbe med državo in posamezniki. To obdobje je vsebovalo priznanje pravic
državljanom, ter obljubo zmanjšanja razlik med družbeni sloji (Esping Andersen, 2000, str.
5).
Cilj te teorije je bil dokazati, da delavec daje v najem svoje delo (koncepcija rimskega
prava), ne pa delovno silo, torej sebe kot osebnost. Delavec se pogaja o sklenitvi
delovnega razmerja kot enakopraven partner in njegovo delo se lahko loči od njega kot
nosilca na podlagi menjave (ker plačaš, prodam). Da pri tem ne gre za izkoriščanje
delavca se je utemeljevalo s tem, da vse izhaja iz pogodbe, ki vsebuje prostovoljnost. Ker
je delavec v fazi sklepanja pogodbe o zaposlitvi popolnoma svoboden, je pomembno
samo to, da bo sklenil čim bolj koristno pogodbo gledano z njegove strani (glej Berginc,
1992, str. 49).
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Oris razvoja pogodbe o zaposlitvi je v tesni povezavi z družbenoekonomsko ureditvijo v
posameznem zgodovinskem razvoju. Zato je tudi zgodovinski razvoj urejanja delovnih
razmerij bistven in za razumevanje vsebinskih in formalnih značilnosti te pogodbe
odločujoč, kar kažejo tudi novejša spoznanja delovnopravne teorije. Oris razvoja pogodbe
o zaposlitvi pa je pomemben tudi zato, da se nakaže odgovor na vprašanje, zakaj je njeno
urejanje v naši povojni pravni ureditvi počasi izgubljalo svoj pomen (glej Berginc, 1992,
str. 49).

3.2 KAPITALIZEM IN DELOVNA RAZMERJA NA SLOVENSKEM
V 19. stoletju je na območju slovenskega ozemlja veljala stara avstrijska zakonodaja, ki jo
je po prvi svetovni vojni zamenjala jugoslovanska zakonodaja. Obdobje od konca 19.
stoletja lahko označimo kot prvi poseg države z namenom urejanja delovnega razmerja na
našem ozemlju. Do sprejetja obrtnega zakona so veljale naredbe, ki so urejale določila
glede delovnega razmerja. Leta 1885 je bil sprejet obrtni red, katerega določila so se za
razliko od občega državljanskega zakonika, že omejevala na delovna razmerja v
proizvajalnih gospodarskih panogah. Obrtni red je določal delovni čas za delo v tovarnah,
ki pa je znašal 11 ur dnevnega efektivnega dela. Za delo v obratih pa delovni čas ni bil
določen. V začetku leta 1911 je bilo določeno, da je nočno delo žensk prepovedano. Po
prvi svetovni vojni je prišlo do delne uzakonitve osemurnega dnevnega delavnika z
zakonom o zaščiti delavcev (po Kresalu, 2005, str. 484 - 490).
Prvi premik v zaščiti delavcev s strani države se je zgodil v začetku 20. stoletja s pogodbo
o delovnem razmerju. Ta je omejila prekomerno izkoriščanje delavcev. Iz tega so nastali
temelji delavske zaščite, delavske socialne zakonodaje, in sicer omejitev delavnika,
prepoved zaposlovanja otrok, zahteva po najnujnejših varnostnih ukrepih v tovarnah in
zaščita v primeru bolezni, smrti, starosti ter brezposelnosti. Za naše ozemlje je pomemben
Zakon o koalicijski svobodi iz leta 1871, ki je odpravil določila kazenskega zakona iz leta
1859, katera so prepovedovala združevanje delavcev v sindikate. Delavci so prek
ustanovljenih organizacij postajali vse bolj povezani, organizirani in močnejši v
uveljavljanju svojih pravic in dolžnosti. Tako se je končala doba enostranskih ukrepov
države ter nastopila doba dvostranskih pogajanj. Kolektivne pogodbe so se razvile v
pomemben vir delovnega prava. Postale so avtonomen, splošen in pismen sporazum med
strankami delovnega razmerja. Pravice in dolžnosti pogodbenih strank so tako postale
zavezujoče, neposredne in prisilnopravne. To so bili prvi premiki v smeri pravne zaščite
delavcev ter spoštovanja dolžnosti delodajalcev (po Kresalu, 2005, str. 230-246).
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3.3 OBDOBJE MED OBEMA VOJNAMA
V obdobju med obema vojnama je imela nad urejanjem in uveljavljanjem delovnopravnih
predpisov monopolno vlogo država. Prek državnega aparata je država upravljala z
(ne)gospodarskimi organizacijami. Značilni so bili številni predpisi in podzakonske pravne
norme, ki so podrobno urejale delovna razmerja, vendar pa niso mogle urediti vseh
specifičnih odnosov, ki v delovnem razmerju obstajajo. Državni administrativni aparat je
skrbel za uveljavitev predpisov, sindikat pa za aplikacijo delovnopravnih norm (glej
Kyovsky, 1975, str. 75).
Zakon o združenem delu je bil sprejet 28. februarja 1922 in je določal, da delovno
razmerje ureja individualna ali kolektivna pogodba. Najnižja starost za vstop v delovno
razmerje je bila določena na 14 let. Z redkimi izjemami je bilo žensko in mladinsko delo
med deseto in peto uro zjutraj prepovedano. Delovni čas je bil določen od osem do deset
ur dnevno (glej Kyovsky, 1961, str.89-150).
Konec leta 1931 je izšel novi zakon o obrteh, ki je ločil med vajenci, pomočniki, trgovskim
in ostalim osebjem ter industrijskimi delavci. Za industrijske delavce je bila določena
obveznost poslovnega reda, ki je morala podrobno vsebovati pogoje delovnega razmerja v
posameznem podjetju. Poslovni red je moral vsebovati tudi kategorizacijo delavcev in
navodila za ravnanje pri nezgodi ali v primeru bolezni. Z letom 1937 nastopi uredba, ki
določa sklepanje kolektivnih pogodb, poravnanje in razsodništvo ter minimalno višino
mezde, ki pa je bila določena glede plačila na uro (po Kresalu, 2005, str. 75-90).
Nova sprejeta delavska zakonodaja v začetku 20. stoletja je sicer poenotila delavsko
zaščito, to pa delavcem ni prineslo nobenih sprememb. V času med obema vojnama je bil
uveden osemurni delavnik in podpiranje brezposelnih. Pomemben je Zakon o inšpekciji
dela, ki je bil sprejet leta 1922, saj je inšpektorjem dela prinesel velike pravice in dolžnosti
na področju delavskega vprašanja. Za posredovanje dela in pomoč brezposelnim so bile
po direktivi takratne pravne ureditve zadolžene občine (po Kresalu, 1997, str. 65-78).

3.4 OBDOBJE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Socializem je družbenoekonomski sistem, v katerem je lastnina zasnovana na državnem
lastništvu in centralnem planiranju. Politično situacijo kontrolira ena stranka, ki je na
oblasti in ima monopol.
Neposredno po letu 1945 ni bilo predpisa, ki bi urejal sklepanje delovnega razmerja.
Delavci in uslužbenci so se zaposlovali na podlagi administrativnih aktov državnih organov.
Da se delovno razmerje sklepa z delovno pogodbo, ki je lahko bila pisna ali ustna, izrecno
ali molče sklenjena, je bilo prvič predpisano leta 1948. (Uredba o ustanovitvi in
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prenehanju delovnih razmerij, Ur. list FLRJ, št. 84/48).
Pogodba se je lahko sklepala tudi molče, ker se je štelo, da je delavec sklenil
pravnoveljavno delovno razmerje tudi, če je le začel opravljati določeno delo za plačo.
Pogodba se je sklepala s posamičnim delavcem, skupino delavcev, prostovoljno delovno
brigado ali kot kolektivna pogodba s celim delovnim kolektivom prek sindikalne
organizacije. Obligatornost pisne pogodbe je bila določena za sezonske delavce in
delavce, ki so prišli prvič na delo iz vasi. Če pogodba ni bila pisno sklenjena, ni bila
veljavna. Kot pogodbena delodajalska stran so nastopala državna in zadružna podjetja,
gospodarstva in ustanove, državni uradi, ljudske in družbene organizacije, zasebna
podjetja in zasebne fizične in pravne osebe. V primeru statusnih sprememb, ko so se
podjetja združevala, spreminjala naziv ali tudi likvidirala, so ostale sklenjene delovne
pogodbe v veljavi. Delodajalec ni mogel skleniti delovne pogodbe z delavcem, če prejšnje
delovno razmerje ni veljavno prenehalo. Delovne pogodbe so se lahko sklepale za
nedoločen ali določen čas, oziroma za čas opravljanja določenega dela. Tudi te pogodbe
so morale biti vedno pisne. Vse pogodbe so morale biti registrirane pri pristojnem organu
in sicer v petih dneh od dneva sklenitve. Delovna pogodba se je lahko sklepala tudi za
poskusno delo (na poskušnjo); trajala je lahko največ 14 dni in je morala biti izrecno (ne
molče) sklenjena. Poleg predpisanih načinov je delovno razmerje prenehalo tudi, če je
pogodbo odpovedal delavec ali delodajalec. Določen odpovedni rok sta lahko stranki s
pogodbo skrajšali, vendar ne pod 14 dni. Delodajalec je moral odpoved utemeljiti, delavec
pa je moral odpoved opravičiti samo na zahtevo delodajalca. Če se katera izmed strank ni
strinjala z utemeljeno odpovedjo, jo je lahko izpodbijala in zahtevala odločitev pristojne
komisije, katere odločitev je bila dokončna. Komisija za delovne spore se je ustanovila pri
posameznih podjetjih ali pri operativnih upravnih voditeljih. S pisnim sporazumom pa sta
se lahko stranki dogovorili, da razdreta delovno razmerje tudi brez odpovednega roka
oziroma pred iztekom zakonskega odpovednega roka. Delovna pogodba je prenehala tudi
s smrtjo delavca in s smrtjo delodajalca, če je bil ta fizična oseba in če njegov naslednik ni
nadaljeval dela. V teh primerih je lahko delavec uveljavljal pravico do odpovednega roka
in do plače za čas, ki je ustrezal odpovednemu roku. Za to pogodbo, kot na splošno za
dvostranska delovnopravna razmerja v tistem času, je značilno, da je bila to pogodba
delovnega prava, kjer je bila avtonomija volje strank še razmeroma neomejena. Omejitve
so se večinoma nanašale na (ne)obveznost oblike pogodbe in njeno prenehanje, kjer je
šlo večinoma za zaščito delojemalske strani. Izhajajoč iz zakonske ureditve delovno
pogodbo lahko definiramo kot pogodbo, s katero se je delavec (nameščenec) obvezal, da
bo ob dogovorjenih delovnih in življenjskih pogojih opravil določeno delo v predpisanem
delovnem času pri določenem delodajalcu za dogovorjeno ali s predpisi določeno plačilo
(Mežnar, 1998, str. 16 in 17).
Z uvedbo Temeljnega zakona o upravljanju z državnimi gospodarskimi podjetji in višjimi
gospodarskimi združenji s strani delovnih kolektivov (Uradni list FLRJ, št. 43/50) in
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ustavnim zakonom iz leta 1953, ko je že obstajala ustavna opredelitev samoupravne
družbenoekonomske ureditve z družbeno lastnino kot prevladujočo obliko lastnine, je bila
ustvarjena tudi podlaga za drugačen pristop k urejanju delovnih razmerij. Gre za postopen
prehod od najemnih delovnih razmerij k tako imenovani svobodni asociaciji proizvajalcev,
ko med delavcem in delovnimi sredstvi ni več posrednika (Radovan, 1981, str. 581).
Delovna razmerja v gospodarskih organizacijah so se sklepala s sporazumom med
delavcem in gospodarsko organizacijo. S sklenitvijo sporazuma je delavec sprejel pogoje
dela, pravice in obveznosti, določene z zakoni, predpisi sprejetimi na njihovi podlagi in
pravili gospodarske organizacije. Sporazum je bil pisen ali usten. Obvezno je moral biti
pismen, če se je delovno razmerje sklepalo za določen čas, z visoko kvalificiranimi delavci,
s tujimi državljani in če je bilo sklenjeno delovno razmerje zaradi poskusnega dela. S
sporazumom se je sklepalo delovno razmerje za določen ali nedoločen čas. Za delovna
razmerja med delavci in zasebnimi delodajalci, ki so se urejala s kolektivno pogodbo,
zakonom in drugimi predpisi, so se v mejah kolektivne pogodbe sklepale delovne
pogodbe. S pogodbo, ki je morala biti pisna, niso mogli biti dogovorjeni manj ugodni
delovni pogoji in manjše pravice in obveznosti, kot jih je določala kolektivna pogodba. Če
so bila takšna določila v pogodbi, so bila nična in so se namesto njih neposredno
uporabljala določila kolektivne pogodbe. Za to obdobje je ob nekaterih enotnih načelih bil
značilen dualizem delovnih razmerij. Posebna ureditev je veljala za delavce, zaposlene v
gospodarskih organizacijah, in posebna ureditev za delavce (javne uslužbence) v javnih
službah. Po letu 1965 (ko je bil sprejet Temeljni zakon o delovnih razmerjih Uradni list
SFRJ, št. 17/65), ko ni bilo več dualizma pri urejanju delovnih razmerij in ko je bila
družbenoekonomska ureditev na podlagi družbene lastnine in samoupravljanja že temelj
urejanja vseh družbenih razmerij, je delavec sklepal delovno razmerje na podlagi sklepa o
izbiri in sprejema na delo. Pogodba in sporazum nista več ustrezala značilnostim novega
delovnega razmerja, ki ni več dvostransko razmerje kot razmerje med delavcem in
delovno organizacijo, temveč je medsebojno razmerje, ki ga člani delovne skupnosti
vzpostavljajo v delovni organizaciji na podlagi svobode združevanja dela in sredstev za
delo v družbeni lastnini. Delovna pogodba je še nadalje obstajala pri sklepanju delovnega
razmerja v primerih dela na delovnih mestih zunaj prostorov delovne organizacije (delo na
domu ali na drugih delovnih mestih, ki so zaradi organizacije dela zunaj prostorov delovne
organizacije), dela na podlagi proizvodnega sodelovanja z delovnimi organizacijami in
drugimi, delovna razmerja s tujimi državljani ali dela pri zasebnem delodajalcu (Mežnar,
1998, str. 19).
Z uvedbo Temeljnega zakona o upravljanju z državnimi gospodarskimi podjetji in višjimi
gospodarskimi združenji s strani delovnih kolektivov in ustavnim zakonom iz leta 1953 je
bila ustvarjena tudi podlaga za drugačen pristop k urejanju delovnih razmerij. Delovna
razmerja v gospodarskih organizacijah so se sklepala s sporazumom med delavcem in
gospodarsko organizacijo (Zakon o delovnih razmerjih iz leta 1957. Ur.list FLRJ, št.
53/57).
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Postopek nastajanja medsebojnih delovnih razmerij in popolne odprave dvostranskosti
delovnega razmerja je bilo ustavno končan leta 1974 s sprejemom zvezne ustave in ustav
republik ter pokrajin, ki so sledile ustavnim (delavskim) amandmajem iz leta 1971.
Bistvene spremembe so nastale po letu 1973. Takrat sta bila sprejeta zvezni Zakon o
medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu (Uradni list SFRJ, št. 227/73) in
republiški Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in o delovnih
razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci (Uradni list SRS, št. 18/74). Pri sklepanju
delovnega razmerja se je o izbiri delavcev iz vrst prijavljenih kandidatov za prosto delovno
mesto sprejel sklep. Z zakonom o združenem delu (Uradni list SFRJ, št. 53/76, 57/83 in
85/87), so bile uveljavljene nove spremembe pri sklepanju delovnega razmerja. S
samoupravnim sporazumom se je združevalo delo delavcev v osnovni organizaciji oziroma
delovni skupnosti. Delavec je sklenil delovno razmerje, ko je dal izjavo, da je seznanjen s
tem samoupravnim sporazumom in da ga sprejema. Tovrstna izjava je pomenila sklenitev
delovnega razmerja. S to izjavo je delavec sprejel odločitev, da sklepa delovno razmerje
pod pogoji, določenimi s temi akti. Izjava je bila akt izbranega delavca in se je dajala po
odločitvi o izbiri. Pogodba o delovnem razmerju, kot že samo ime pove je bila poseben
pogodben akt delovnega prava, ki ga je bilo treba razlikovati od drugih aktov s tega
pravnega področja in od tistih, ki jih urejajo druge pravne veje. Predvsem je obstajala
bistvena razlika v primerjavi s sklenitvijo delovnega razmerja delavcev v združenem delu.
Pogodba je morala biti pisna. Delavec in nosilec samostojnega osebnega dela sta se z njo
dogovorila o vseh podrobnostih delovnega razmerja, ki sta ga sklepala tudi o začetku
dela, kar je pomenilo določitev dne, ko bo delavec prišel delat. Registracija pogodbe o
delovnem razmerju ni pomenila zgolj zaznambe dejstva, da je pogodba bila sklenjena,
temveč možnost ocenjevanja njene (ne)zakonitosti in (ne)skladnosti s kolektivno
pogodbo. Delovno razmerje med delavcem in nosilcem samostojnega osebnega dela je
prenehalo s pisnim sporazumom, z odpovedjo, s potekom časa, za katerega je bilo
sklenjeno, po samem zakonu, z razvezo delovnega razmerja ali z odpustom. S pogodbo ni
bilo možno določiti drugih, novih načinov prenehanja delovnega razmerja (Mežnar, 1998,
str. 20, 21).

3.5 OBDOBJE PO OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE
Po osamosvojitvi so se za urejanje delovnih razmerij smiselno uporabljali Zakon o
gospodarskih družbah, Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja in Zakon o
delovnih razmerjih iz leta 1990.
Slovenija se je v svoji zgodovini srečevala s pomembnimi in resnimi odločitvami. Leta
1991 je postala samostojna država, saj je pred tem obdobjem pripadala državni tvorbi
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji in Avstro - Ogrski. Najpomembnejša temelja v
novejši zgodovini sta bila osamosvojitev Republike Slovenije in vstop Slovenije v Evropsko
unijo. Slovenija je v svoji zgodovini doživela spremembe na področju družbenopolitičnih in
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gospodarskih ureditev, ki so vsaka na svoj način imela vpliv na celotno družbeno ureditev.
Pravna ureditev zaposlovanja se je v naši državi spreminjala s spreminjanjem družbeno
- lastninskih razmerij. Temelji teh sprememb so bili določeni v posameznih ustavah in
ustavnih amandmajih (glej Mežnar, 1994, št. 7, str. 993).
V 20. stoletju, ko je bilo ozemlje Slovenije del Jugoslavije, se je Slovenija v gospodarskem
smislu zelo hitro razvijala. »V obdobju 1921 – 1940 se je delež kmečkega prebivalstva
zmanjšal s 66% na 53 %, ob koncu druge Jugoslavije v osemdesetih letih pa je bil ta
delež le še 10%« (Stanojevič, 2001, str. 74).
Po osamosvojitvi Slovenije se je slovenska zakonodaja morala pripraviti na nova zasebna
lastninska razmerja, ki so nastala s privatizacijo, tržnimi in političnimi reformami in
spremembo sistema iz socialističnega v tržni sistem. Država še vedno z zakonskimi določili
regulira delovna razmerja, vendar v pogajanju s sindikati in predstavniki delodajalcev.
Družbeno lastnino zamenja privatna lastnina in tržni mehanizmi gospodarstva. V taki
ureditvi sistema je pomembno, da je gospodarstvo države konkurenčno gospodarstvom
ostalih držav (po Stanojeviću, 2001, str. 35-41).
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4 PRAVNI SISTEM DELOVNEGA PRAVA V REPUBLIKI
SLOVENIJI
4.1 POMEN ZGODOVINSKEGA IZVORA PRAVNEGA SISTEMA
Zgodovinski izvor pravnega sistema še danes vpliva na številne pomembne značilnosti
držav. Pravni sistemi držav se razlikujejo po tem ali temeljijo na tradiciji običajnega prava
ali pa na tradiciji civilnega prava.
Civilno pravo je značilno za kontinentalne države (francoski, nemški in skandinavski tip) in
temelji na tem, da zakone sprejema parlament, sodišča pa imajo vlogo njihovega
uveljavljanja oziroma izvrševanja. V tem primeru gre za načelo oblikovanja pravnega
sistema »od zgoraj navzdol«.
Sistem običajnega prava prevladuje v anglosaških državah. Zanj je značilno, da se pravo
sproti oblikuje in razvija skozi odločitve sodnikov o posameznih konkretnih zadevah.
Temelji na precedensih oziroma na presoji sodnikov in ne toliko na zakonih. V tem
primeru gre za načelo oblikovanja pravnega sistema »od spodaj navzgor«.
V literaturi se omenjata še skandinavski tip in pravni sistem s socialistično pravno
tradicijo. Različne pravne tradicije naj bi vplivale na gospodarsko uspešnost držav. Prava
ideja je, da se osnovna tipa pravnih sistemov razlikujeta ne samo po tem, kako pravo
nastaja, temveč po temeljnih filozofskih nazorih o vlogi prava v družbi.
V sistemih civilnega prava ima zakonodaja predvsem vlogo izvajanja politik oziroma
urejanja družbenih odnosov v skladu z odločitvami najvišjega oblastnega telesa, to je
demokratično izvoljenega parlamenta. V sistemih običajnega prava sta pravo in sodni
sistem predvsem sredstvo reševanja sporov med posamezniki. Zato je logika civilnega
prava bliže logiki konstruktivističnega urejanja družbe od zgoraj, medtem ko je običajno
pravo bliže liberalni logiki družb, ki temeljijo na spontanem redu in neodvisnih odločitvah
posameznikov.
Ker je individualizem osnova tržne ekonomije, naj bi bil torej sistem običajnega prava
boljša osnova za uspešen gospodarski razvoj držav. Kritiki takšne razlage opozarjajo, da je
preveč poenostavljena, saj danes obstaja mnogo hibridnih sistemov, ki jih ni mogoče
preprosto razvrstiti v enega od dveh osnovnih tipov. Tako recimo tudi v državah
običajnega prava danes veliko stvari urejajo s predpisi, ki jih sprejema država na podlagi
lastne presoje, in ne gre samo za kodifikacijo dobrih praks, ki so se oblikovale s svobodno
interakcijo subjektov in z dobro odmerjenimi odločitvami sodnikov. Poleg tega se pravni
sistemi spreminjajo, številne reforme pa so zabrisale povezave med izvorom pravnega
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sistema pred več stoletji ter njegovo današnjo strukturo in logiko delovanja.
Florencio Lopez-de-Silanes, eden od avtorjev hipoteze o pomenu zgodovinskega izvora
pravnih sistemov, je predstavil pregledni članek, v katerem s soavtorji povzemajo
rezultate empiričnih raziskav o vplivu pravne tradicije na gospodarsko uspešnost držav. V
članku so raziskovalci z empirično analizo pokazali številne sistematične razlike v
zakonodaji držav in njihovih ekonomskih rezultatih glede na tip pravne tradicije.
Države s civilnim pravom na primer slabše ščitijo pravice malih delničarjev in
posojilodajalcev ter imajo več državnega lastništva bank. Posledica je šibkejša razvitost
finančnega in kapitalskega trga ter zaradi neučinkovitosti tudi večja obrestna marža.
Države s civilnopravno tradicijo imajo tudi obsežnejšo regulacijo trgov. Posledica večjih
administrativnih ovir za vstop novih ponudnikov v dejavnost je manjša konkurenca na
trgih ter večja korupcija in siva ekonomija. Obsežnejša regulacija delovnopravnih pogodb
zmanjšuje prilagodljivost trga dela in s tem zmanjšuje zaposlenost in povečuje
brezposelnost. Ugotovitve glede trga dela so potrdile tudi obsežne raziskave vpliva
delovnega prava na delovanje trga dela v razvitih in manj razvitih državah, ki jih je
predstavila Carmen Pages. S prečno empirično analizo delovanja trga dela v različnih
gospodarskih sektorjih je pokazala, da regulacija, katere namen je zaščita zaposlitve,
dejansko zmanjšuje fluktuacijo delavcev, vendar je posledica tega tudi manjši skupni
obseg zaposlenosti. Podjetja, ki vedo, da je odpuščanje težko, zaradi česar je fluktuacija
manjša, so tudi previdnejša pri novem zaposlovanju oziroma se odločajo za neformalno ali
sivo zaposlovanje. Negativen učinek je najmočnejši v tistih gospodarskih sektorjih, v
katerih obseg proizvodnje in dodana vrednost najbolj nihata. To pomeni, da previsoka
regulacija delovnih razmerij dejansko zmanjšuje sposobnost prilagajanja podjetij
negativnim zunanjim šokom, ki povzročajo nihanje proizvodnje (Deakin, 2007, str. 133 141)

4.2 DELO IN NJEGOVO PRAVNO VARSTVO
Notranji dejavnik delovnega prava je država na področju zakonodajne, izvršilne in
sodne oblasti. Državni zbor sprejema zakone z delovno pravnega področja, izvršilni oz.
upravni organ je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, v katerega okvir sodi tudi
Republiški inšpektorat dela. V okviru sodne oblasti pa o delovnih sporih odločajo delovna
in socialna sodišča. Notranji dejavniki delovnega prava so sindikati in združenja
delodajalcev, lahko tudi svet delavcev ali delavski zaupnik. Glavni dejavnik delovnega
prava pa so delavci in delodajalci, ki se ravnajo po delovno pravnih normah.
Ko so raziskovalci v devetdesetih letih delali raziskavo z naslovom Pomen dela (v osmih
državah sveta), kako visoko se na lestvici pomembnih stvari v posameznikovem življenju
nahaja delo, so dobili rezultate, da so vprašani v Jugoslaviji in na Japonskem delo uvrstili
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kot najpomembnejše v njihovem življenju. Družina je zasedla drugo mesto in prosti čas
tretje mesto. Tudi desetletje kasneje so dobili podobne rezultate z izjemo Nemčije, ki je
družino opredelila kot najpomembnejšo v življenju (Boštjančič, 2010, str. 2).
Delo je človekova dejavnost s katero si človek zagotavlja ekonomske razmere za življenje.
Človek lahko opravlja delo kot posameznik, neodvisno od drugih, lahko pa se vključi v
organiziran delovni proces v različnih vrstah organizacij, v katerih se opravlja delo. Pravne
ureditve sodobnih držav urejajo različne oblike organizacij, v katerih se lahko opravlja
delo. Te organizacije se po svojih pravno določenih prvinah ločijo od organizacij, v katerih
ljudje opravljajo različne druge dejavnosti in uresničujejo različne druge interese. To so na
primer društva in druge organizacije v katerih člani zadovoljujejo različne vrste potreb.
Organizirano delo se opravlja v različnih vrstah organizacij, ki delujejo v gospodarstvu, kot
so gospodarske družbe, banke, zavarovalnice, zadruge in druge. Delo se opravlja tudi v
negospodarstvu, ko gre za izvajanje negospodarskih dejavnosti. Na tem področju delujejo
različne vrste zavodov, ki delno ali v celoti opravljajo javne službe. S svojo dejavnostjo
zagotavljajo storitve državi ali državljanom, torej njihova dejavnost ni usmerjena k
pridobivanju dobička. Delo se opravlja tudi v državnih organih, v katerih zaposleni s svojo
dejavnostjo omogočajo opravljanje nalog države in organov, v katerih so zaposleni. V
gospodarstvu sodobne pravne ureditve urejajo različne oblike organizacij, ki nastanejo in
delujejo na temelju prostovoljnih odločitev in ravnanj nosilcev dela in nosilcev kapitala. Pri
tem je pobuda dana lastnikom vloženih sredstev oziroma nosilcem kapitala. Ti lahko
ustanovijo organizacijo neke vrste, ki pa začne delovati šele potem, ko se v njej zaposlijo
osebe, ki s svojim delom zagotovijo izvajanje dejavnosti in uresničevanje ciljev
organizacije. Delo zaposlenih v organizacijah je vodeno in odvisno ter urejeno s pravili
delovnega prava. Ta pravila imajo različne cilje. Med temeljnimi cilji delovnopravnih
predpisov sta varstvo in utrditev položaja delavca v razmerju do managementa in
delodajalca, od katerega je delavec ekonomsko in organizacijsko odvisen.
S pravnega vidika se v praksi pogosto pojavljajo dvomi, ali gre v konkretnem primeru
opravljanja dela za odvisno delo, torej za delovno razmerje, ali pa za avtonomno delo. Pri
tem ni odločilen zunanji videz akta, s katerim je urejeno razmerje med strankama
razmerja, torej poimenovanje pogodbe. Odločilni sta prava vsebina razmerja in prava
volja strank. Pogosto se dogaja, da ima delo videz civilne pogodbe o delu, v resnici pa v
razmerju med strankama obstajajo bistvene prvine delovnega razmerja. V takem primeru
lahko delavec pred sodiščem zahteva ugotovitev obstoja delovnega razmerja, če mu
delodajalec odreka obstoj delovnega razmerja. S tem doseže, da mu mora delodajalec
priznati širok obseg pravic in varstva, ki ga zaposlenim daje sistem delovnopravnih norm.
Za opravljanje dejavnosti ter izvajanje drugih dejavnosti organizacij lahko te uporabljajo
tudi delo oseb, ki niso zaposlene v organizaciji. Za delo teh oseb ne veljajo pravila
delovnega prava, temveč pravila civilnega pogodbenega prava. Tovrstne pogodbe lahko
organizacije sklepajo s posamezniki le, če ni zakonskih pogojev za zaposlitev delavcev ali
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če to dopuščajo posebni predpisi. Avtonomno delo opravljajo osebe, ki po predpisih lahko
samostojno opravljajo neko pridobitno dejavnost, torej zunaj določene organizacijske
oblike (Vodovnik, 2004, str. 17 in 18).

4.3 DELO IN USTAVNA UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI
Ustava je akt, ki določa temeljne družbene vrednote, zato ostaja odprto vprašanje ali je
ustrezna slovenska ustavna ureditev, po kateri med temeljnimi človekovimi pravicami ni
omenjena pravica do dela ali od nje bolj realistična in bolj konkretna izvedenka - pravica
do zaposljivosti. Pri tem je treba omeniti, da je pravica do dela posebej poudarjena v
nekaterih evropskih ustavah (Italija) in celo v aktih mednarodnega prava (Evropska
socialna listina) (Vodovnik, 2003, str. 154).
Ustava Republike Slovenije iz leta 1991 se tematike dela dotika večkrat, vendar le
posredno. Vse norme delovnega prava in prava socialne varnosti morajo biti v skladu z
ustavo. Med splošnimi določbami ustave najdemo ustavno določbo, da je Slovenija pravna
in socialna država (2. člen Ustave Republike Slovenije). S tem, ko ustava omenja kot
enega izmed temeljev državnosti tudi socialnost, opozarja na posebno nalogo državnih
organov, da kot javni interes prepoznajo potrebo po takem urejanju družbenih razmerij, ki
omogoča posameznikom, da s svojim delom pridobijo sredstva potrebna zase in za svojo
družino. Dolžnost države je, da s predpisi zagotovi vse pogoje za uveljavitev tega cilja,
hkrati pa tudi, da zagotovi socialno varnost oseb, ki so zaposlene in tudi tistih, ki niso.
Država je po ustavi dolžna ustvarjati možnosti za »skladen civilizacijski in kulturni »razvoj
Slovenije (peti odstavek 5. člena Ustave Republike Slovenije). To pa je mogoče doseči le,
če so zakoni in drugi predpisi usklajeni s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in
mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Na obravnavanem področju dela so to
zlasti ratificirane konvencije Mednarodne organizacije dela kot specializirane Organizacije
združenih narodov iz Ženeve in tudi akti Sveta Evrope, katerega članica je tudi Slovenija,
prav tako pa tudi številne mednarodne pogodbe, ki so sklenjene neposredno s
posameznimi državami. Tretje poglavje v Ustavi Republike Slovenije nosi naslov
Gospodarska in socialna razmerja in 66. člen Ustave Republike Slovenije določa, da država
ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo
(Vodovnik, 2004, str. 19).
4.3.1 Ureditev delovnih razmerij po Ustavi Republike Slovenije
Določbe, ki nas s tega vidika zanimajo, najdemo v II. In III. poglavju Ustave RS, to je v
poglavju o človekovih pravicah in svoboščinah ter v poglavju, ki obravnava gospodarska in
socialna razmerja. Pomembna je tudi določba 122. člena ustave RS iz IV. Poglavja
(Državna ureditev), ki se eksplicitno nanaša na zaposlovanje v upravnih službah.
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•

Temeljne socialne in ekonomske pravice
1. svoboda dela,
2. pravica do socialne varnosti.

Med najpomembnejše ekonomske pravice v okviru II. poglavja nedvomno sodi svoboda
dela.
Zagotovljena je svoboda dela. Vsakdo prosto izbira zaposlitev. Vsakomur je pod enakimi
pogoji dostopno vsako delovno mesto. Prisilno delo je prepovedano (URS 49. člen).
Svoboda dela vključuje tri elemente:
 pravico do proste izbire zaposlitve,
 dostopnost vsakega delovnega mesta pod enakimi pogoji,
 prepoved prisilnega dela.
Izvedba omenjene ustavne določbe je v delu, ki se nanaša na dostopnost delovnega
mesta, zagotovljena v okviru delovno pravne zakonodaje. Pri tem je treba opozoriti na
določbe Zakona o delovnih razmerjih, ki govorijo o obvezni objavi prostih delovnih mest,
ki mora vsebovati pogoje za opravljanje dela, ter na Zakon o javnih uslužbencih glede
objave javnega natečaja in njegove obvezne vsebine.
Med najpomembnejše socialne pravice v okviru II. poglavja nedvomno sodi pravica do
socialne varnosti.
Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno
s pravico do pokojnine. Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in
drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje. Vojnim veteranom in žrtvam
vojnega nasilja je zagotovljeno posebno varstvo v skladu z zakonom (URS, 50. člen).
•

Gospodarska in socialna razmerja
1. varstvo dela,
2. zdravo življenjsko okolje,
3. sindikalna svoboda,
4. pravica do stavke,
5. soodločanje.

Varstvo dela: po tej določbi, s katero ustava začenja poglavje o gospodarskih in socialnih
razmerjih, država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno
varstvo. Po funkciji, ki jo ustava s to določbo nalaga državi je to predvsem programska
določba. Ustava pa ne vsebuje določbe o pravici do dela, ki smo jo poznali po ustavi iz
leta 1974. Te pravice ni mogoče pravno zavarovati, še zlasti ne kot pravice do zaposlitve
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(Kocjančič et. al., 2009, str. 148).
Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Država skrbi za
zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje
gospodarskih in drugih dejavnosti (URS, 72. člen).
Ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje je svobodno (URS, 76. člen).
To velja tudi za javne uslužbence saj je v 18. členu Zakona o javnih uslužbencih zapisano,
da imajo javni uslužbenci pravico do sindikalnega združevanja in sindikalnega delovanja.
V Sloveniji je sindikalna svoboda ustavna pravica in pomeni, da je ustanavljanje,
delovanje in vključevanje v sindikate svobodno. Glavni namen ustanavljanja in delovanja
sindikatov je varovanje pravic in interesov članov. Delavci se združujejo v sindikate
predvsem zaradi zagotavljanja varnosti zaposlitve, poštenega plačila za delo, možnosti
napredovanja in priložnosti, da povedo svoje mnenje (po Kavar - Vidmarjevi, 1998, str. 81
– 119).
Delavci imajo pravico do stavke (URS, 77. člen). Ta pravica se ne uresničuje individualno
temveč kolektivno. Pravica do stavke je po 19. členu Zakona o javnih uslužbencih
zagotovljena tudi javnim uslužbencem.
Ustava je temeljni normativni akt države, pri čemer je »normativnost« mišljena v širšem
smislu besede. Ne vsebuje le določb, ki imajo značaj in strukturo pravne norme s
konkretno dispozicijo in sankcijo. Ustavne norme imajo s tega vidika različne funkcije, ki
so pomembne za vsako pravno vejo. Te funkcije so:
- urejevalna funkcija,
- usmerjevalna funkcija in
- interpretativna funkcija.
Vse te tri funkcije so pomembne tudi za delovno pravo.
 Urejevalna funkcija ustave
V zvezi s to funkcijo je z vidika delovnega in socialnega prava posebej pomembna
pristojnost Državnega zbora, da ratificira mednarodne pogodbe in da sprejema zakone in
druge predpise s področja delovnih in socialnih razmerij. Z vidika zastopanja in
predstavljanja interesov socialnih partnerjev je pomembna ustavna ureditev sestave in
pristojnosti Državnega sveta. Pri zagotavljanju interesov in pravic različnih subjektov
delovnega in socialnega prava pa je pomembna struktura in organizacija Vlade Republike
Slovenije v kateri ima zagotovljeno svojo samostojno mesto minister, ki je pristojen za
področje dela, družino in socialne zadeve. Minister je kot predlagatelj na omenjenem
področju predpisov osrednji upravni organ. Pri nadzoru nad izvajanjem pravne ureditve na
področju delovnih in socialnih razmerij pa so pomembni tudi drugi upravni organi, zlasti
Inšpektor dela Republike Slovenije in organi za notranje zadeve. Z vidika nadzora je
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pomembna institucija tudi Državni tožilec Republike Slovenije, ki ugotavlja utemeljenost
suma kaznivih dejanj, naperjenih zoper delovna in socialna razmerja in katerega pravni
položaj je urejen z ustavo. Zaradi zagotovitve učinkovitega razreševanja delovnih in
socialnih sporov so ustanovljena posebna delovna in socialna sodišča, na katerih v
omenjenih sporih odločajo neodvisni sodniki ter porotniki, ki jih Državnemu zboru
predlagajo organi socialnih partnerjev. Za zagotavljanje skladnosti predpisov z Ustavo
Republike Slovenije je pomembna ustavna ureditev pristojnosti Ustavnega sodišča
Republike Slovenije. Človekove pravice in svoboščine so lahko kršene tudi v sferi delovnih
in socialnih razmerij, zato je varstvo teh pravic in svoboščin tudi na tem področju
pomembna ustavna opredelitev položaja varuha človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
 Usmerjevalna funkcija ustave
Na področju delovnega prava je to na primer ustavno načelo svobode sindikalnega
organiziranja in delovanja. Normativno dejavnost nadzira Ustavno sodišče, ki ima
pristojnost, da ugotavlja, ali so konkretne pravne norme v nasprotju z Ustavo Republike
Slovenije, ter v zvezi s tem ustrezno ukrepa (Vodovnik, 2004, str. 38).
 Interpretativna funkcija ustave
Besedilo pravne norme je treba upoštevati zlasti tako, kot je zapisano (jezikovna ali
gramatikalna razlaga). V primeru nejasnega ali dvoumnega besedila je treba upoštevati
namen, ki ga je imela pravodajalec, ko je oblikoval pravno normo. Zakonodajno telo, ki je
sprejelo zakon, lahko po predpisanem postopku v primerih dvoumnega ali nejasnega
besedila izda »razlago zakona«, ki pa ima tako kot vse druge razlage svoje omejitve. Ta
funkcija ustave je še posebej vidna na področju kolektivnih delovnih razmerij, kjer se
srečujemo s sorazmerno skromnim obsegom zakonskih norm, kar zahteva veliko
interpretativno veščino pri njihovi razlagi (Vodovnik, 2004, str. 39, 40).

4.4 MEDNARODNO PRAVO
Mednarodno pravo je množica pravnih norm, pri oblikovanju katerih sodelujeta dve ali več
držav in katerih veljavnost se po pravilu razteza preko meje posameznih držav. Glavni vir
norm mednarodnega prava so meddržavne pogodbe in akti mednarodnih organizacij.
Mednarodne sporazume sklepajo države zato, da z njimi uredijo nekatera medsebojna
razmerja. V sferi delovnih in socialnih razmerij so pogosti zlasti bilateralni sporazumi na
področju urejanja socialne varnosti in socialnih zavarovanj državljanov držav podpisnic.
Bilateralni sporazumi običajno temeljijo na načelu recipročnosti (vzajemnosti). Država
članica se zaveže, da bo državljane države sopodpisnice obravnavala kot svoje lastne
državljane, če takšno zavezo sprejme tudi druga stran (po Vodovniku, 2004, str. 31).
»Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega
prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene
mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno« (URS, 8. člen).
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4.4.1 Organizacija združenih narodov in Mednarodna organizacija dela
Združeni narodi so organizacija, ki je po strahotah druge svetovne vojne združila
človeštvo pod skupno zastavo. V obdobju hladne vojne so odigrali zelo pomembno vlogo
pri zmanjševanju napetosti v polariziranem svetu. Tudi po padcu berlinskega zidu so
ohranili svojo avtoriteto, čeprav je prišlo do velikih sprememb v svetovni ureditvi, ki so
tudi Združene narode postavile pred težke preizkušnje. Države so enotnega stališča, da
svet, ki se pospešeno globalizira, potrebuje mednarodno organizacijo, ki je sposobna
delovati globalno ter učinkovito ustavljati in reševati spopade po svetu.
Potem, ko smo se Slovenci 25. junija 1991 uspešno osamosvojili in ubranili svojo
neodvisnost pred agresijo Jugoslovanske armade, je slovenska država usmerila vse svoje
moči v iskanje podpore za vključitev v največjo mednarodno organizacijo - Združene
narode in to ji je tudi uspelo 22. maja leta 1992. To je bil eden najpomembnejših
mejnikov v slovenski zgodovini.
Slovenija se je takoj po včlanitvi v Združene narode aktivno vključila v njihove organe in
specializirane agencije. Že leta 1992 je odprla stalni misiji na sedežu Združenih narodov v
New Yorku in pri Uradu Združenih narodov v Ženevi, ter akreditirala tedanjo veleposlanico
v Republiki Avstriji tudi za stalno predstavnico Republike Slovenije pri Uradu Združenih
narodov na Dunaju. V prvem desetletju delovanja Združenih narodov je Slovenija veliko
pozornost posvečala zaščiti človekovih pravic, zagotavljanju boljših življenjskih razmer
otrok, odpravljanju socialnih stisk v nerazvitem svetu, varovanju okolja in zdravja ter
mednarodnem sodelovanju na področju kulture in znanosti (MZZ, 2010).
Mednarodna organizacija dela (ILO) je organ Združenih narodov, ki združuje vlade,
delodajalce in delavce v njenih državah članicah, ki je bila ustanovljena z namenom
spodbujanja dostojnega dela po vsem svetu (ILO, 2010).
Glavni vir norm mednarodnega prava na področju delovnih in socialnih razmerij so akti
različnih mednarodnih organizacij. Tako je Organizacija združenih narodov sprejela več
različnih aktov, ki določajo univerzalne civilizacijske in kulturne temelje pri vrednostnem in
pravnem opredeljevanju položaja posameznikov na področju dela. Na univerzalni ravni je
z vidika normativne dejavnosti na področju delovnih in socialnih razmerij najpomembnejša
Mednarodna organizacija dela (MOD) s sedežem v Ženevi in je specializirana organizacija
Organizacije združenih narodov. V to organizacijo je vključenih večina držav mednarodne
skupnosti, ki so se s sprejetjem ustanovne listine te organizacije zavezale, da si bodo z
delovanjem v njej prizadevale zavarovati pravni položaj zaposlenih ter za postopno
izboljševanje delovnih pogojev. Mednarodna organizacija dela je bila ustanovljena po prvi
svetovni vojni in sicer leta 1919 na mirovni konferenci v Parizu kot organ v sestavi
Združenih narodov. Po drugi svetovni vojni je na temelju sporazuma med Združenimi
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narodi in Mednarodno organizacijo dela leta 1946 postala ena od specializiranih ustanov
Organizacije združenih narodov. Danes je Mednarodna organizacija dela (MOD) stalna
ustanova mednarodnega javnega prava, katere cilji so določeni v Ustavi MOD in
Deklaraciji o ciljih in nalogah MOD, sprejeti v Filadelfiji 10. marca 1944 (Filadelfijska
deklaracija), to je, da izboljša razmere za življenje in delo in s tem zagotavlja temelje
trajnega miru, ki je utemeljen na socialni pravičnosti. Cilj se uresničuje s sodelovanjem
predstavnikov vlad, delavcev in delodajalcev v razvijanju delovnopravne zakonodaje v
svetu. MOD se tako ukvarja s preučevanjem raznovrstnih problemov s področja dela,
življenja delavcev, delovnih razmerij, na teh temeljih določa mednarodne norme, ki
pomenijo standarde mednarodnopravnega varstva delavcev in socialne zakonodaje (po
Vodovniku, 2004, str. 32 in 33).
V deklaraciji so določena temeljna načela MOD, kot so:
 delo in blago,
 svoboda izražanja in svoboda združevanja je osnovni pogoj za socialni napredek.
Naslednje konvencije je Slovenija že ratificirala:
 Konvencija št. 14 o tedenskem odmoru v industrijskih podjetjih, 1921,
 Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju,
 Konvencija št. 175 o delu s krajšim delovnim časom od polnega, 1994, in
Priporočilo št. 182 o delu s krajšim delovnim časom, 1994 (Bohinc, 2004, str. 35
in 36).
Vprašljivost prevladujočega vpliva urejanja razmerij pri delu v javnih službah zgolj z
zakonskimi predpisi in enostranskimi akti je prav tako zaznala tudi Mednarodna
organizacija dela. Tako je bila leta 1978 sprejeta konvencija št. 151 o varstvu pravice do
organiziranja in dogovarjanja o pogojih zaposlovanja v javnih službah. Pri pripravi te
konvencije je izhajala iz ugotovitev, da že sprejete konvencije, ki določajo svobodo
združevanja in varstvo organiziranja ter pravice delavskih predstavnikov, ne zajemajo
vseh kategorij zaposlenih in da so se javne službe v številnih državah zelo razširile in s
tem tudi potreba po pravičnih delovnih razmerjih med javnimi oblastmi in zaposlenimi v
javnih službah (Kyovsky, 1975, str. 113 – 123).
4.4.2 Delovna razmerja v Svetu Evrope (Council of Europe)
Od dokumentov, ki jih je Svet Evrope sprejel na področju, ki je povezano z delovnim
pravom, sta vsekakor v ospredju Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in Evropska socialna listina. S to listino so se države članice dogovorile, da bi
razvoj enotnega evropskega trga moral s seboj prinesti tudi izboljšanje življenjskih in
delovnih razmer delavcev v skupnosti. Temeljne pravice, ki jih določa Evropska socialna
listina so: svoboda gibanja, svoboda zaposlitve in poštenega plačila, izboljšanje
življenjskih in delovnih razmer, socialno varstvo, svoboda združevanja in kolektivnega
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pogajanja, poklicno usposabljanje, enako obravnavanje moških in žensk, sodelovanje
delavcev pri upravljanju in dobičku, varstvo zdravja in varnosti na delovnem mestu ter
varstvo otrok in mladostnikov, starejših oseb in oseb s posebnimi potrebami.
V Evropski socialni listini so določene nekatere ekonomske in socialne pravice:
 pravica do dela,
 pravica do pravičnih delovnih razmer,
 pravica do pravičnega plačila,
 pravica do kolektivnih pogajanj,
 pravica do socialne varnosti,
 pravica do varstva zdravja…
Da bi zagotavljale učinkovito uresničevanje pravice do dela, se pogodbenice zavezujejo,
da:
1. kot enega svojih glavnih ciljev sprejmejo doseganje in ohranjanje čim višje in
uravnotežene ravni zaposlovanja, pri tem pa težijo k doseganju polne zaposlenosti,
2. učinkovito varujejo pravico delavca, da se preživlja s poklicem, ki ga je svobodno
izbral.
3. ustanavljajo ali vzdržujejo brezplačne službe za zaposlovanje za vse delavce,
4. zagotavljajo ali spodbujajo primerno poklicno usmerjanje, usposabljanje in
rehabilitacijo (ESL, 1. člen).
Nikogar se ne sme držati v suženjstvu ali v podložnosti. Od nikogar se ne sme zahtevati,
naj opravlja prisilno delo ali obvezno delo (EKČP, 4. člen).
Namen Rimske pogodbe je bil v prvi vrsti doseči prosto gibanje delovne sile kot enega od
temeljev delovanja prostega trga. Po tej poti naj bi se postopoma izboljšale življenjske in
delovne razmere v vseh državah članicah. Z Rimsko pogodbo je bil dosežen precejšen
napredek tudi glede drugih vidikov socialne politike, kot na primer politika zaposlovanja,
poklicnega usposabljanja, torej izboljšanja življenjskih in delovnih razmer. Amsterdamska
pogodba je kot enega od ciljev zastavila zaposlovanje in pravice državljanov v samo osrčje
Unije; države članice nosijo odgovornost za zaposlovanje, pri tem pa morajo medsebojno
sodelovati pri iskanju rešitev v boju proti brezposelnosti (Bohinc, 2004, str. 38 - 43).
4.4.3 Delovna razmerja v pravu Evropske unije
Evropska unija je evropska regionalna mednarodna organizacija, ki je pravna naslednica
evropskih skupnosti (Evropska skupnost za premog in jeklo, Evropska gospodarska
skupnost ter Euroatom), ki so imele skupne organe, ki so sprejemali različne pravne akte,
pomembne tudi za področje delovnih in socialnih razmerij. Organi Evropske unije na
različnih področjih, vključno s področjem delovnih in socialnih razmerij, sprejemajo
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direktive (smernice), ki nimajo neposredne urejevalne funkcije. Države članice so dolžne,
da pravna pravila, ki jih vsebujejo direktive, na ustrezen način uveljavijo v notranjem
pravnem redu. Gre za zadeve, katerih načina izvajanja zaradi različnih posebnosti držav
članic ni mogoče urediti enotno za vse države članice. Druga vrsta normativnih pravnih
aktov, ki jih sprejemajo organi Evropske unije so regulative (uredbe), ki so neposredno
zavezujoči akti. Urejajo tista vprašanja, glede katerih so države članice Evropske unije na
to mednarodno organizacijo prenesle del svoje suverenosti (Vodovnik, 2004, str. 33 in
34).
Zadnje direktive, ki obravnavajo nova vsebinska vprašanja delovnega prava so bile
sprejete med letom 2000 in 2002. V kontekstu 138 in 139 člena Pogodbe o evropski
skupnosti (PES) je evropski socialni dialog privedel do izvajanja treh okvirnih sporazumov
in sicer: o starševskem dopustu leta 1996 (revidiran 2009), o delu s krajšim delovnim
časom v letu 1997 in za določen čas v letu 1999 z direktivami Sveta (Krebber, 2009, str.
875).
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so evropske uredbe in direktive postale del našega
nacionalnega prava. Slovenska delovna zakonodaja se je morala prilagoditi evropskim
direktivam in uredbam. Direktive Evropske Unije s področja Zakona o delovnih razmerjih
so:
•

•
•
•

•
•
•
•

•

Direktiva Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, da
zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno
razmerje
Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za
določen čas, sklenjenim med ETUC, UNICE in CEEP
Direktiva Sveta 97/81/ES z dne 15.decembra 1997 o okvirnem sporazumu o delu s
krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC
Direktiva Sveta 91/383/ EGS z dne 25. junija 1991, s katero se dopolnjujejo ukrepi
za spodbujanje izboljšav glede varnosti in zdravja pri delu za delavce z delovnim
razmerjem za določen čas ali z začasnim delovnim razmerjem
Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o
določenih vidikih organizacije delovnega časa - združena verzija
Direktiva Sveta 94/33/ES z dne 22. junija 1994 o varstvu mladih ljudi pri delu
Direktiva Sveta 98/59/ES z dne 20. julija 1998 o približevanju zakonodaje držav
članic v zvezi s kolektivnimi odpusti - združena verzija
Direktiva Sveta 2001/23/ES z dne 12. marca 2001 o približevanju zakonodaje
držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij,
obratov ali delov podjetij ali obratov - združena verzija
Direktiva 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996 o
napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev
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•
•
•

•
•

•
•

Direktivo Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega
obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost
Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega
obravnavanja pri zaposlovanju in delu
Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za
spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in
delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (deseta posebna direktiva v smislu člena
16(1) direktive 89/391/EGS
Direktiva Sveta 75/117/EGS z dne 10. februarja 1975 o približevanju zakonodaje
držav članic v zvezi z uporabo načela enakega plačila za moške in ženske
Direktiva Sveta 76/207/EGS z dne 9. februarja 1976 o izvrševanju načela enakega
obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega
usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev, kot je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 2002/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.
septembra 2002
Direktiva Sveta 97/80/ES z dne 15. decembra 1997 o dokaznem bremenu v
primerih diskriminacije zaradi spola
Direktiva 2002/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnega okvira
za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski Skupnosti (MDDSZ, 2010).

Direktiva Sveta 91/533/EGS z dne, 14.oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, da
zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje
se uporablja za vsakega plačanega zaposlenega, ki ima pogodbo o zaposlitvi ali je v
delovnem razmerju, kot to razmerje opredeljuje in/ali ureja veljavna zakonodaja države
članice (Direktiva Sveta 91/533/EGS z dne, 14. oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, da
zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje,
1.člen).
Za uresničitev ciljev reforme delovnega prava, ki bo vodila v trajnostno rast s
številčnejšimi in boljšimi delovnimi mesti, je potreben bolj prilagodljiv trg dela. Vzpostaviti
je potrebno okolje, v katerem bodo ljudje lažje in hitreje našli delo, podjetja pa
enostavnejše sprejemala odločitve o novem zaposlovanju in odpuščanju, po drugi strani
pa je potrebno zagotoviti ustrezno socialno varnost. Poleg zaščite delovnih mest je cilj
zaščititi delavce in jim pomagati pri odzivu na hitre spreminjajoče vsebine dela ter tako
zagotoviti varno zaposlitev. Hkrati pa je za učinkovito reformo delovnega prava potrebno
vzporedno zagotoviti tudi spremembe na področju ekonomskih ukrepov (npr. davčna
politika), uresničevanje programov - politik, kot so aktivna politika zaposlovanja,
vseživljenjsko učenje, vlaganje v R&R,… in kot predpogoj socialno partnerstvo. Na ta
način bodo imele politike in vzpodbude pozitiven sinergijski učinek na mikro nivoju in na
ravni celotne družbe (ohranjanje delovnih mest in rast zaposlenosti, povečevanje
zahtevnosti dela in usposobljenosti delavcev, inovacije in vlaganja v razvoj, nove
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investicije, nižja brezposelnost …) (po Zeleni knjigi, str. 1).
Avtor v članku primerja oziroma išče primerjavo dveh političnih dokumentov in sicer
Zelene knjige in priporočala št. 198. Nadalje ugotavlja, da je ključno pri obeh dokumentih
zaposlovanje. Razprava je še pokazala, kako pomembno orodje je delovno pravo, ne le pri
upravljanju delovne sile, temveč tudi pri zagotavljanju občutka varnosti delavcem in
državljanom v svetu hitrih sprememb in velike mobilnosti kapitala in tehnologije. Razprava
je tudi pokazala, da so reforme delovnega prava, socialne varnosti in sistemi
usposabljanja tesno prepleteni (po Freedlandu, 2007, str. 19).

4.5 DELOVNO IN CIVILNO PRAVO
Delovno pravo je samostojna pravna panoga šele v novejšem času. Pred uveljavitvijo
delovnega prava so se delovnopravna razmerja urejala s pravili civilnega prava.
Oblikovanje delovnega prava kot samostojne pravne panoge je povezano z izsiljenim
vmešavanjem države v civilnopravna razmerja med delodajalci kot ekonomsko šibkejšo
stranjo. Delovno pravo je torej rezultat industrializacije, z njo povezanega podrejanja
delavcev delodajalcem in administrativnega posega države s pravili, ki varujejo položaj
ekonomsko šibkejših delavcev. Zgodovinsko je delovno pravo urejalo zgolj razmerje med
delodajalci in delojemalci in je brez dvoma spadalo v zasebno, civilno pravo. Z družbenim
razvojem je delovno pravo širilo krog vprašanj svojega urejanja in vse bolj posegalo v
javno pravo. Vse bolj je namreč opredeljevalo položaj delavcev, varstvo delavčevih pravic
in pravnih položajev ter vse bolj posegalo v socialni položaj ljudi, ki delajo. Zadnje je
področje javnega prava, saj pomeni vmešavanje države v razmerje med delodajalcem in
delojemalcem. Poskus urediti ekonomsko neenakovredna razmerja med delodajalcem in
delojemalcem s civilističnimi pravili v velikih civilnih kodifikacijah, kot je Napoleonov
kodeks ali avstrijski obči državljanski zakonik, ni zdržal dolgo. Postopno so se na temelju
delavskih in sindikalnih gibanj ob vse razvitejši industrializaciji pojavila nova pravna
razmerja med delodajalcem in delavcem, ko sta se uveljavila delovno pravo in
delovnopravna pogodba kot sui generis pogodba delovnega prava (Bohinc, 2004, str. 19).
Delovno pravo se razlikuje med pravnimi sistemi. V Združenih državah Amerike se delovno
pravo nanaša zgolj le na kolektivna pogajanja in zastopanje delavca, medtem ko je ta
izraz v Evropi splošen izraz, ki vključuje vse panoge delovnega prava. V kontinentalni
tradiciji je delovno pravo »poseben zakon«, ki se razlikuje od običajnega prava (po
Rodriguezu, Royo 2005, str. 703).
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5 POGODBA O ZAPOSLITVI
Na trgu dela se zaposlitev razlikuje glede na to ali je pogodba sklenjena za določen čas ali
za nedoločen čas. Stalne pogodbe so pogodbe za nedoločen čas (po Campbellu, 2001,
Burgessu str. 171 - 184).
Dne, 26.10.2010 so poslanci v Državnem zboru sprejeli Zakon o malem delu (ZMD).
Avtorica članka z naslovom Malo delo - da ali ne je zapisala, da je »malo delo« napaka
vlade, saj bo ta zakon vzpodbudil, da bo še manj dela za nedoločen čas (Bebar, 2010, str.
4).
S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje. Pravice in obveznosti na podlagi
opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi
delovnega razmerja se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v
pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko,
invalidsko, zdravstveno in zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s posebnimi
predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave v petnajstih dneh od nastopa dela. Če datum
nastopa dela ni določen, se kot datum nastopa dela šteje datum sklenitve pogodbe o
zaposlitvi. Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in
vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja se začnejo uresničevati z
datumom nastopa dela tudi v primeru, če delavec tega dne iz opravičenih razlogov ne
začne delati. Opravičeni razlogi, zaradi katerih delavec ne začne delati, so primeri, ko je
delavec opravičeno odsoten z dela po zakonu ali kolektivni pogodbi, lahko pa jih s
pogodbo o zaposlitvi določita tudi stranki sami (ZDR, 9. člen).
Zakon o delovnih razmerjih kot osrednji institut individualnega delovnega prava določa
pogodbo o zaposlitvi. Pred desetletji so se delovna razmerja sklepala s sklepom in je bila
pogodba o zaposlitvi bolj drugotnega pomena. Delodajalec je lahko z enostranskimi
izjavami - sklepi oziroma odločbami, spreminjal vsebino pogodbe o zaposlitvi in s tem tudi
vsebino delovnega razmerja. Zakon o delovnih razmerjih izrecno določa, da se delovno
razmerje sklene s pogodbo o zaposlitvi. Tako je sedaj določeno, da je delovno razmerje
pogodbeno razmerje, pri čemer pogodba temelji na vzajemni volji obeh pogodbenih
strank. Zakon o delovnih razmerjih tudi pri urejanju drugih vprašanj v zvezi s pogodbo o
zaposlitvi v popolnosti določa, da je delovno razmerje pogodbeno razmerje. Tako
delodajalec nima več pristojnosti enostransko spreminjati vsebine pogodbe o zaposlitvi.
Vsaka sprememba pogodbe o zaposlitvi mora namreč temeljiti na svobodni in vzajemni
volji obeh pogodbenih strank (Krašovec, 2008, str. 48 in 49).
Pogodba o zaposlitvi, kot posebna pogodba delovnega prava ima svoj izvor v civilni
obveznostni pogodbi. Zaradi tega še danes Zakon o delovnih razmerjih glede sklepanja,
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veljavnosti, prenehanja in drugih vprašanj pogodbe o zaposlitvi napotuje na uporabo
splošnih pravil civilnega prava (11. člen Zakona o delovnih razmerjih). Skozi zgodovino se
je pogodba o zaposlitvi glede določenih vprašanj oddaljevala od splošne civilne pogodbe
(pogodbe o delu), saj v civilnem pravu načelo enakopravnosti in recipročnosti v celoti ne
ustreza dejanski neenakopravnosti strank v delovnem razmerju. Da gre v delovnem
razmerju za odnos dveh neenakopravnih strank izhaja že iz opredelitve delovnega
razmerja, iz katerega izhaja, da mora delavec opravljati delo pod nadzorom in navodilih
delodajalca. Po drugi strani pa ne gre prezreti, da so prav prihodki iz delovnega razmerja
v večini primerov edini vir za preživljanje delavca in njegove družine. To pa pomeni, da je
delavčeva eksistenca odvisna od plače, ki jo delavec prejme za svoje delo oziroma drugih
"socialnih" korektivov (nadomestilo plače) v primeru, ko delavec iz upravičenih razlogov
dela ne more opravljati. Prav iz navedenih razlogov pogodbeno svobodo pri sklepanju
pogodbe o zaposlitvi omejujejo številni instituti delovnega prava. Namen teh institutov je
ob upoštevanju temeljnih civilizacijskih načel o prepovedi diskriminacije ter suženjstva,
zagotoviti šibkejši pogodbeni stranki (delavcu) minimalne pravice, ki mu omogočajo čim
daljšo aktivno življenjsko dobo ter minimalno plačilo s katerim bo lahko živel človeka
dostojno življenje. Zakonodajalec je tako z Zakonom o delovnih razmerjih omejil
pogodbeno svobodo pogodbenih strank v delovnem razmerju tako, da delodajalec, kot
močnejša pogodbena stranka, določenih pravic in obveznosti ne more urediti za šibkejšo
pogodbeno stranko (delavca) slabše, kot pa je to določeno v zakonu.
Pogodba o zaposlitvi je dvostranska trajajoča pogodba. Dvostranska je zaradi tega, ker
sta dve stranki pogodbe o zaposlitvi, delavec in delodajalec. Delavec se s pogodbo o
zaposlitvi zaveže, da bo delodajalcu nudil svoje delo (fizično aktivnost, znanje, ipd.),
delodajalec pa se zaveže, da mu bo omogočil opravljanje dela (zagotovil ustrezna
sredstva ter material za delo in ustrezne prostore) ter mu za opravljeno delo dal tudi
plačilo. Pogodba o zaposlitvi je trajajoča pogodba, ker se sklepa praviloma za čas, ki
vnaprej ni določen (pogodba o zaposlitvi se sklepa za nedoločen čas). Sklepanje pogodbe
o zaposlitvi, ki je časovno omejena (sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas), je
izjema, saj je sklepanje takšne pogodbe dopustno le v primerih, ki so izrecno določeni z
zakonom. Za pogodbo o zaposlitvi je značilno načelo prostovoljnosti, saj lahko delodajalec
med prijavljenimi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje prosto izbira s kom bo sklenil pogodbo
o zaposlitvi, na drugi strani pa se delavec s pogodbo o zaposlitvi prostovoljno vključi v
delovni proces delodajalca. Načelo prostovoljnosti temelji na ustavnem načelu svobode
dela, ki izhaja iz 49. člena Ustave Republike Slovenije. Za pogodbo o zaposlitvi pa je
značilna tudi podrejenost, kar tudi ločuje pogodbo o zaposlitvi od ostalih civilnopravnih
pogodb (Krašovec, 2008, str. 49 in 50).
Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas je splošna oblika delovnih razmerij saj prispeva h
kakovosti življenja zadevnih delavcev in k izboljšanju poslovnih rezultatov. Pogodba o
zaposlitvi za določen čas je značilnost zaposlovanja v nekaterih sektorjih, poklicih in
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dejavnostih, kar morebiti ustreza delodajalcem in tudi delavcem (Direktiva Sveta
1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas,
sklenjenim med ETUC, 6 in 8. člen).
V nadaljevanju so predstavljene tabele, ki prikazujejo število sklenjenih pogodb za
določen in nedoločen čas v obdobju od leta 2000 do leta 2009, predmet spremljanja in
analiziranja pa so prav pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Vsi ti podatki se nanašajo na
dejavnost javne uprave, obrambe in socialnega zavarovanja. Podatki so pridobljeni na
Statističnem uradu Republike Slovenije. Vir vseh podatkov je Statistični register delovno
aktivnega prebivalstva.
Tabela 1: Zaposlene osebe pri pravnih osebah po dejavnosti, delovnem razmerju in
izmenskem delu, Slovenija, 31.12.2009

L
75

JAVNA UPRAVA,OBRAMBA,SOC. ZAVAR.
Javna uprava,obramba,socialno zavarov.
Javna uprava,ekonom.,socialna politika
Posebne dej.za celotno družb.skupnost
Obvezno socialno zavarovanje

ZAPOSLITEV ZA
NEDOLOČEN ČAS
41663
41663
20703
19407
1553

ZAPOSLITEV
ZA
DOLOČEN
ČAS
9774
9774
3572
5829
193

Vir: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (2009)
Tabela 2: Zaposlene osebe pri pravnih osebah po dejavnosti, delovnem razmerju in
izmenskem delu, Slovenija, 31.12.2008

L
75
75.1
75.2
75.3

JAVNA UPRAVA, OBRAMBA,SOCIALNO
ZAVAROV.
Javna uprava,obramba,socialno zavarov.
Javna uprava,ekonom.,socialna politika
Posebne dej.za celotno družb. skupnost
Obvezno socialno zavarovanje

ZAPOSLITEV ZA
NEDOLOČEN ČAS

ZAPOSLITEV
ZA
DOLOČEN
ČAS

41445
41445
20257
19616
1572

9020
9020
3669
5158
193

Vir: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (2008)
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Tabela 3: Zaposlene osebe pri pravnih osebah po dejavnosti, delovnem razmerju in
izmenskem delu, 31.12.2007

L
75
75.1
75.2
75.3

JAVNA UPRAVA, OBRAMBA,SOCIALNO
ZAVAROV.
Javna uprava,obramba,socialno zavarov.
Javna uprava,ekonom.,socialna politika
Posebne dej.za celotno družb. skupnost
Obvezno socialno zavarovanje

ZAPOSLITEV ZA
NEDOLOČEN ČAS

ZAPOSLITEV
ZA DOLOČEN
ČAS

41886
41885
20006
20314
1565

8391
8390
3642
4559
189

Vir: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (2007)
Tabela 4: Zaposlene osebe pri pravnih osebah po dejavnosti, delovnem razmerju in
izmenskem delu, 31.12.2006

L
75
75.1
75.2
75.3

JAVNA UPRAVA, OBRAMBA,SOCIALNO
ZAVAROV.
Javna uprava,obramba,socialno zavarov.
Javna uprava,ekonom.,socialna politika
Posebne dej.za celotno družb.skupnost
Obvezno socialno zavarovanje

ZAPOSLITEV ZA
NEDOLOČEN ČAS

ZAPOSLITEV
ZA DOLOČEN
ČAS

42382
42381
20036
20784
1561

7320
7320
3542
3590
188

Vir: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (2006)
Tabela 5: Zaposlene osebe pri pravnih osebah po dejavnosti, vrsti delovnega razmerja
in izmenskem delu, 31.12.2005

L
75
75.1
75.2
75.3

JAVNA UPRAVA, OBRAMBA,SOCIALNO
ZAVAROV.
Javna uprava,obramba,socialno zavarov.
Javna uprava,ekonom.,socialna politika
Posebne dej.za celotno družb.skupnost
Obvezno socialno zavarovanje

ZAPOSLITEV ZA
NEDOLOČEN ČAS

ZAPOSLITEV
ZA DOLOČEN
ČAS

42885
42885
19972
21379
1534

6521
6521
3571
2744
206

Vir: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (2005)
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Tabela 6: Zaposlene osebe v podjetjih in drugih organizacijah po dejavnosti, vrsti
delovnega razmerja in izmenskem delu, 31.12.2004

L
75
75.1
75.2
75.3

JAVNA UPRAVA, OBRAMBA,SOCIALNO
ZAVAROV.
Javna uprava,obramba,socialno zavarov.
Javna uprava,ekonom.,socialna politika
Posebne dej.za celotno družb.skupnost
Obvezno socialno zavarovanje

ZAPOSLITEV ZA
NEDOLOČEN ČAS

ZAPOSLITEV
ZA DOLOČEN
ČAS

43527
43527
20737
21265
1525

6363
6363
3474
2694
195

Vir: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (2004)

Tabela 7: Zaposlene osebe pri pravnih osebah po dejavnosti, delovnem razmerju in
izmenskem delu, Slovenija, 31.12.2003

L
75

JAVNA UPRAVA,OBRAMBA,SOCIALNO
ZAVAROV.
Javna uprava,obramba,socialno zavarov.
Javna uprava,ekonom.,socialna politika
Posebne dej.za celotno družb.skupnost
Obvezno socialno zavarovanje

ZAPOSLITEV ZA
NEDOLOČEN ČAS

ZAPOSLITEV
ZA DOLOČEN
ČAS

42388
42388
19989
20899
1500

5227
5227
3294
1776
157

Vir: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (2003)
Tabela 8: Zaposlene osebe pri pravnih osebah po dejavnosti, delovnem razmerju in
izmenskem delu, Slovenija, 31.12.2002

L
75

JAVNA UPRAVA,OBRAMBA,SOCIALNO
ZAVAROV.
Javna uprava,obramba,socialno zavarov.
Javna uprava,ekonom.,socialna politika
Posebne dej.za celotno družb.skupnost
Obvezno socialno zavarovanje

ZAPOSLITEV ZA
NEDOLOČEN ČAS

ZAPOSLITEV
ZA DOLOČEN
ČAS

39461
39461
18905
19106
1450

5580
5580
3408
2007
165

Vir: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (2002)
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Tabela 9: Zaposlene osebe pri pravnih osebah po dejavnosti, delovnem razmerju in
izmenskem delu, Slovenija, 31.12.2001

L
75

JAVNA UPRAVA,OBRAMBA,SOC. ZAVAR.
Javna uprava,obramba,socialno zavarov.
Javna uprava,ekonom.,socialna politika
Posebne dej.za celotno družb.skupnost
Obvezno socialno zavarovanje

ZAPOSLITEV ZA
NEDOLOČEN ČAS
38368
38368
18783
18154
1431

ZAPOSLITEV
ZA DOLOČEN
ČAS
5686
5686
5686
2174
155

Vir: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (2001)
Tabela 10: Zaposlene osebe pri pravnih osebah po dejavnosti, delovnem razmerju in
izmenskem delu, Slovenija, 31.12.2000

L
75

JAVNA UPRAVA,OBRAMBA,SOC. ZAVAR.
Javna uprava,obramba,socialno zavarov.
Javna uprava,ekonom.,socialna politika
Posebne dej.za celotno družb.skupnost
Obvezno socialno zavarovanje

ZAPOSLITEV ZA
NEDOLOČEN ČAS
37273
37266
18422
17432
1412

ZAPOSLITEV
ZA DOLOČEN
ČAS
5411
5409
3256
2001
152

Vir: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (2000)
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Graf 1: Delež sklenjenih pogodb za določen čas v dejavnosti javnega sektorja v letih od
2000 do 2009

delež sklenjenih pogodb
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Vir: Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (2000 - 2009)
V letu 2000 je bilo v dejavnosti javne uprave sklenjenih 5411 pogodb za določen čas2. To
število pomeni seštevek tabele z naslovom zaposlene osebe pri pravnih osebah po
dejavnosti, vrsti delovnega razmerja in izmenskem delu ter tabele poimenovane
samozaposlene osebe in zaposlene osebe pri fizičnih osebah po dejavnosti, vrsti
delovnega razmerja in izmenskem delu.
Iz preglednic je razvidno, da je na trgu dela prišlo do močnega povečanja zaposlovanja za
določen čas, saj je ta oblika zaposlitve začela nadomeščati zaposlovanje za nedoločen čas.
To je privedlo do manjše ekonomske in socialne varnosti zaposlenih na drugi strani pa je
to vplivalo na povečanje prožnosti na domačem trgu dela. Pogodba o zaposlitvi za določen
čas predstavlja največjo razširjenost, saj se je delodajalci najraje poslužujejo.
Prikaz po tabelah pokaže, da se je število sklenjenih pogodb v dejavnosti javne uprave za
določen čas v obdobju od leta 2000 do leta 2009 povečevalo.
Pogost pojav sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas je bilo moč ugotoviti tudi v
drugih evropskih državah. V letih 1999 do 2001 so v evropskih državah vključno s
Slovenijo naredili raziskavo v kateri je razvidno, da se je Slovenija pri zaposlovanju za
določen čas najbolj približala Evropski Uniji (Brewster, Harris 2010).

2

To število pomeni seštevek tabele z naslovom zaposlene osebe pri pravnih osebah po dejavnosti,
vrsti delovnega razmerja in izmenskem delu ter tabele poimenovane samozaposlene osebe in
zaposlene osebe pri fizičnih osebah po dejavnosti, vrsti delovnega razmerja in izmenskem delu.
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Od vseh brezposelnih v Franciji, ki so bili vključeni v zaposlitev, se jih je leta 1998 kar
80,7 odstotka zaposlilo za določen čas. Ob teh podatkih ni mogoče mimo pomisleka, ali
gre pri zaposlitvah za določen čas le še za izjemo, ki je dopustna le v taksativno naštetih
primerih, ko je glede na naravo del, njihovo začasnost to utemeljeno, ali pa gre za vedno
bolj razširjeno prakso, katere motiv je pogosto le izogniti se uporabi varstvenih določb
zakona v zvezi z odpustom delavcev, zaposlenih za nedoločen čas (Kresal, Šoltes, 1999,
str. 701 - 719).

5.1 OBLIKA POGODBE
Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki. Delodajalec mora delavcu izročiti pisen
predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo
o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi. 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 29. člena Zakona o
delovnih razmerjih, to ne vpliva na obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi (ZDR, 15.
člen).
V 15. členu Zakona o delovnih razmerjih je določena oblika pogodbe o zaposlitvi ter
obveznosti delodajalca in pravice delavca v zvezi s samo pogodbo o zaposlitvi. Čeprav se
po splošnih pravilih civilnega prva šteje, da se za sklenitev pogodbe ne zahteva nobena
oblika, Zakon o delovnih razmerjih določa, da je pogodba o zaposlitvi oblična pogodba.
Pogodbo o zaposlitvi je potrebno skleniti v pisni obliki. Pisnost pogodbe o zaposlitvi je
zahtevana zaradi varnosti delavca kot šibkejše stranke. Kljub določbi, da se pogodba o
zaposlitvi sklepa v pisni obliki, pa pisnost ni konstitutivni element za nastanek pogodbe o
zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi, ki ni sklenjena v pisni obliki (ustni dogovor) je lahko v
celoti veljavna. Takšna pogodba o zaposlitvi pa je lahko veljavna le, če se ugotovijo in
dokažejo vsi elementi delovnega razmerja. Za veljavnost pogodbe o zaposlitvi je tako, kot
za vse druge dvostranske pogodbe za njeno veljavnost potrebno soglasje volj obeh strank
o bistvenih sestavinah pogodbe. Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi v nepisni obliki pa je za
njeno veljavnost potrebno tudi realno ravnanje pogodbenih strank, in sicer nastop dela ter
obstoj elementov delovnega razmerja, ki so določeni v 4. členu Zakona o delovnih
razmerjih. Z namenom, da se zagotovi obličnost pogodbe o zaposlitvi, je postavljena
dolžnost delodajalca, da delavcu izroči osnutek pogodbe o zaposlitvi najmanj tri dni pred
sklenitvijo delovnega razmerja. S takšno obveznostjo delodajalca se poleg zahteve po
pisnosti pogodbe o zaposlitvi zasleduje tudi možnost delodajalca, kot šibkejše pogodbene
stranke, da se v "miru" seznani z vsebino pogodbe o zaposlitvi ter s pravicami in
obveznostmi, ki iz pogodbe o zaposlitvi izhajajo. Dejstvo je namreč, da večina delavcev ob
sklepanju pogodbe o zaposlitvi nimajo možnosti pogajanja o vsebini pogodbe o zaposlitvi
oziroma pravic in obveznosti, ki iz pogodbe o zaposlitvi izhajajo. Poleg tega pa je
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običajno, da vsebino pogodbe o zaposlitvi pripravi delodajalec in jo kot "močnejša"
stranka v tem razmerju v podpis ponudi "šibkejši" stranki - delavcu. Ker je za primer
neizročitve pisnega predloga pogodbe o zaposlitvi določena prekrškovna sankcija se
priporoča, da se osnutek pogodbe o zaposlitvi kandidatu izroča dokazljivo oziroma da se
ugotovitev, da je delavec prejel osnutek pogodbe o zaposlitvi najmanj tri dni pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, vpiše v samo pogodbo o zaposlitvi.
V tretjem členu 15. člena Zakona o delovnih razmerjih je določeno sodno varstvo delavca,
ki z delodajalcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki. Delavec, ki z delodajalcem
ni sklenil pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki, pač pa je v skladu z ustnim dogovorom
nastopil delo, iz narave dela pa izhajajo elementi delovnega razmerja, lahko od
delodajalca zahteva izročitev pisne pogodbe o zaposlitvi. Takšno zahtevo lahko delavec
postavi kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja. Če delodajalec delavcu ne izroči
pisne pogodbe o zaposlitvi lahko delavec to zahteva s tožbo pred delovnim sodiščem.
Delavec mora izročitev pisne pogodbe o zaposlitvi na način kot je to določeno v 204. členu
Zakona o delovnih razmerjih najprej zahtevati od delodajalca. Če delodajalec v roku osmih
dni delavcu ne bo izročil pogodbe o zaposlitvi, bo delavec upravičen do sodnega varstva.
Izvedba predsodnega postopka (zahteva od delodajalca, da izroči pisno pogodbo o
zaposlitvi) je procesna predpostavka za vložitev tožbe (Krašovec, 2008, str. 67 - 69).

5.2 STRANKE POGODBE
Stranki pogodbe o zaposlitvi sta delodajalec in delavec. Pogodba o zaposlitvi je
dvostranska pogodba. Zakon o delovnih razmerjih v tem členu določa, kdo sta stranki
pogodbe o zaposlitvi. Stanki pogodbe o zaposlitvi sta delavec in delodajalec. Delavec bo
tako v vsakem primeru fizična oseba. Delodajalec pa bo vsakdo, ki zaposluje delavca na
podlagi pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec je lahko pravna ali fizična oseba, kot tudi drugi
subjekti kot so državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter
diplomatsko in konzularno predstavništvo (ZDR, 17. člen).
Če je delodajalec državni organ, nastopa v imenu delodajalca njegov predstojnik oziroma
od njega pisno pooblaščena oseba, če z zakonom ni drugače določeno. Zakon o delovnih
razmerjih v primerjavi z dosedanjo delovnopravno zakonodajo ureja področje zastopanja
delodajalca bistveno bolj preprosto. Zakon o delovnih razmerjih tako izhaja iz stališča, da
je zastopanje delodajalca tudi v delovnopravnem smislu stvar statusno pravne ureditve
posameznega delodajalca, ki je pravna oseba oziroma avtonomne ureditve delodajalca.
Delodajalec sam v svojih aktih (npr. družbena pogodba, akt o ustanovitvi, statut, ipd.)
določi katera oseba oziroma katere osebe bodo zastopale delodajalca - pravno osebo
(ZDR, 18. člen). Pogodbo o zaposlitvi smejo skleniti osebe, ki so dopolnile starost 15 let.
Pogodba o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila 15 let starosti, je nična (ZDR, 19. člen).
Otrok je vsaka oseba, ki je mlajša od 18 let (MKPDO, 2. člen).
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Brez poseganja v pravila, ki so lahko ugodnejša za mlade ljudi, še zlasti tista, ki
zagotavljajo njihovo pripravljenost za delo prek poklicnega usposabljanja, ter na podlagi
izjem, ki so omejene na določena lahka dela, minimalna zaposlitvena starost ne sme biti
nižja od minimalne starosti ob zaključku obveznega rednega šolanja, v nobenem primeru
pa ne sme biti nižja od 15 let (Direktiva Sveta 94/33/ES z dne 22. junija 1994 o varstvu
mladih ljudi pri delu, 20 člen).
Starost 15 let je absolutni pogoj za sklepanje pogodbe o zaposlitvi oziroma delovnega
razmerja. Pogodba, ki bi bila sklenjena v nasprotju s tem pogojem je nična, kar
predstavlja najstrožjo civilnopravno sankcijo. Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi pa še
ni dopolnil 18 let starosti uživa posebno pravno varstvo v skladu z določbo člena št. 194
Zakona o delovnih razmerjih. Ob dopolnjenem 18 letu starosti oseba postane polnoletna
in tudi popolnoma poslovno sposobna, kljub temu pa oseba, ki še ni dopolnila 18 let
starosti pa sklene delovno razmerje pridobi poslovno sposobnost, ki se nanaša na
sklepanje pogodbe o zaposlitvi in upravljanje s premoženjem (Krašovec, 2008, str. 77).
Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora izpolnjevati predpisane, s kolektivno
pogodbo ali splošnim aktom delodajalca določene oziroma s strani delodajalca zahtevane
in v skladu s prvim odstavkom 23. člena Zakona o delovnih razmerjih objavljene pogoje za
opravljanje dela. Delodajalec je dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje
dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Ta obveznost ne velja za
manjše delodajalce. Če nobeden od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za
opravljanje dela, lahko delodajalec z enim od prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje z
zakonom ali izvršilnim predpisom določene pogoje, sklene pogodbo o zaposlitvi za določen
čas do enega leta, če je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela
(ZDR, 20. člen).

5.3 POGODBENA SVOBODA
Delodajalec ima ob upoštevanju zakonskih prepovedi pravico do proste odločitve, s
katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o
zaposlitvi (ZDR, 22. člen).
S katerim izmed prijavljenih kandidatov bo delodajalec sklenil pogodbo o zaposlitvi,
delodajalec prosto izbira. Kljub navedeni pogodbeni svobodi pa delodajalca omejujejo
nekatere določbe Zakona o delovnih razmerjih. Tako je načelo pogodbene svobode
oziroma svobode pri izbiri s katerim kandidatom bo delodajalec sklenil pogodbo o
zaposlitvi omejena z načelom prepovedi diskriminacije (6. člen Zakona o delovnih
razmerjih), prepovedjo objave prostega delovnega mesta samo za ženske ali moške (25.
člen Zakona o delovnih razmerjih), prepovedjo pogojevanja sklenitve pogodbe o zaposlitvi
s pridobitvijo podatkov, ki jih delodajalec ne sme zahtevati od kandidata (26. člen Zakona
o delovnih razmerjih), sposobnostjo kandidata za sklenitev pogodbe o zaposlitvi (19.
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oziroma 21. člen Zakona o delovnih razmerjih), pogojih za opravljanje dela na delovnem
mestu oziroma vrsti dela (20. oziroma 22. člen Zakona o delovnih razmerjih) ter
prednostne zaposlitve določenih kategorij delavcev (102. člen Zakona o delovnih
razmerjih) (Krašovec, 2008, str. 88 in 89).

5.4 VSEBINA POGODBE
5.4.1 Sestavine pogodbe o zaposlitvi po ZDR
Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:
- podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,
- datum nastopa dela,
- naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora opravljati
po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka stopnja in smer izobrazbe in drugi
pogoji za opravljanje dela v skladu z 20. členom tega zakona,
- kraj opravljanja dela; če ni navedenega točnega kraja velja, da delavec opravlja delo na
sedežu delodajalca,
- čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi in določilo o načinu izrabe letnega
dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
- določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
- določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
- določilo o znesku osnovne plače delavca v valuti, veljavni v Republiki Sloveniji, ki mu
pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih,
- določilo o drugih sestavinah plače delavca, o plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o
načinu izplačevanja plače,
- določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
- dolžino odpovednih rokov,
- navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov
delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in
- druge pravice in obveznosti v primerih, določenih s tem zakonom.
V pogodbi o zaposlitvi se glede vprašanj, navedenih v sedmi, deveti, deseti in enajsti
alinei prejšnjega odstavka, stranki lahko sklicujeta na veljavne zakone, kolektivne
pogodbe oziroma splošne akte delodajalca (ZDR, 29. člen).
Individualne pogodbe med delodajalcem in delojemalcem na Švedskem ponavadi
vsebujejo podatke o dnevu zaposlitve, delovnem mestu in začetni plači (Trowers, 1992,
str. 219 - 221).
Če je določilo v pogodbi o zaposlitvi v nasprotju s splošnimi določbami o minimalnih
pravicah in obveznostih pogodbenih strank, določenimi z zakonom, kolektivno pogodbo
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oziroma splošnim aktom delodajalca, se uporabljajo določbe zakona, kolektivnih pogodb
oziroma splošnih aktov delodajalca, s katerimi je delno določena vsebina pogodbe o
zaposlitvi, kot sestavni del te pogodbe (ZDR, 30. člen).
Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi so določene z 29. členom Zakona o delovnih
razmerjih, ki v 12. alinei prvega odstavka določa, da mora pogodba o zaposlitvi vsebovati
navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca, oziroma splošnih aktov, ki določajo
pogoje dela delavca. Dejstvo je, da zakoni in drugi predpisi delodajalce in delavce
zavezujejo, ne glede na to, ali so v pogodbi o zaposlitvi izrecno navedeni ali ne
(Belopavlovič, 2009, str. 20).
V pogodbi o zaposlitvi vedno navedemo razlog, zaradi katerega se sklepa delovno
razmerje (za katera opravila, naloge itd.), in priložimo opis delovnega mesta (delovna
mesta z opisi so navedena v sistemizaciji, ki so jo potrdili tako uprava kot tudi sindikat in
svet delavcev). V tem opisu je kot zadnja alinea navedeno: "ostala dela in naloge po
navodilih nadrejene osebe". Ta do zdaj nikdar ni bila sporna. Tako za delodajalca kot tudi
za delavce je razumljivo, da so s tem mišljena dela v sklopu delovnega mesta oz.
nalog, za katero je sklenjeno delovno razmerje. Delovna mesta oz. vrste del so določene s
sistemizacijo, to je s splošnim aktom delodajalca, ki določa pogoje za opravljanje dela na
posameznem delovnem mestu oz. za vrsto dela. V tem aktu morajo biti določeni tudi opisi
del in nalog. V pogodbi o zaposlitvi so lahko podatki oz. opisi natančno navedeni, lahko pa
se ta samo sklicuje na ustrezne določbe akta o sistemizaciji, pri čemer pa morajo biti te
znane oz. dane delavcu skupaj s pogodbo. Ker je ob spremembi delovnega mesta ali ob
spremembi vrste del oz. opisa del, ki se opravlja na delovnem mestu, za katerega je bila
sklenjena pogodba o zaposlitvi, glede na 47. člen Zakona o delovnih razmerjih treba
skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, delodajalci - da bi si zagotovili nekaj prožnosti - radi
uporabljajo dodatno alineo, s katero se delavec poleg konkretno navedenih zavezuje
opravljati tudi druga dela in naloge po navodilih delodajalca. Takšno besedilo pogodbe o
zaposlitvi, čeprav dokaj običajno, je v resnici lahko preširoko in zavajajoče, zato bi ga
veljajo omejiti vsaj toliko, da bi v zadnji alinei zapisali, da gre za druga dela in naloge po
navodilih nadrejene osebe v sklopu delovnega mesta, za katerega se zahtevata enaka
stopnja in smer izobrazbe, skratka, da bi z besedami zapisali tisto, kar se vam tudi sicer
zdi razumljivo in nesporno (Belopavlovič, 2009, str. 27).
5.4.2 Sestavine pogodbe o zaposlitvi po ZJU
ZJU izrecno določa, da se za javne uslužbence v državnih organih in upravah lokalne
skupnosti glede sestavin pogodbe o zaposlitvi določbe splošnih predpisov o delovnih
razmerjih ne uporabljajo. To v praksi pomeni, da se za omenjene ne bo uporabljal 29.
člen ZDR temveč le 53. člen ZJU.
Zakon o javnih uslužbencih v 53. členu določa, da mora pogodba o zaposlitvi vsebovati
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naslednje sestavine:
 navedbo pogodbenih strank,
 navedbo organa, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo,
 čas trajanja delovnega razmerja,
 navedbo delovnega mesta oziroma položaja, na katerem bo javni uslužbenec,
opravljal delo, oziroma podatki o vrsti dela s kratkim opisom dela,
 datum začetka opravljanja dela,
 kraj opravljanja dela,
 določilo o tem, ali se delo opravlja s polnim ali skrajšanim delovnim časom,
 druge podatke, ki jih določa ZDR ali področni zakon, ki ureja položaj javnih
uslužbencev v organih,
 določilo o osnovni plači in morebitnih dodatkih, vezanih na delovno mesto,
 določilo o letnem dopustu,
 določilo o delovnem času,
 določilo o odpovednem roku,
 navedbo, da lahko posamezne sestavine pogodbe delodajalec enostransko
spreminja v skladu z zakonom (ZJU, 53. člen).

5.5 VRSTE ATIPIČNIH POGODB O ZAPOSLITVI
5.5.1 Pogodba o zaposlitvi za določen čas
Zaposlitev za določen čas je oblika fleksibilne zaposlitve. Značilnost te oblike zaposlitve je,
da kaže odstopanje od kapitalističnih norm, ki so se razvile sredi prejšnjega stoletja.
Takrat se je pojavila zaposlitev za nedoločen čas in s polnim delovnim časom, ki jo domači
in tuji avtorji poimenujejo kar standardna zaposlitev in je še danes prevladujoča oblika
zaposlitve ( po Felsteadu, Jewsonu 1999, str. 1).
Pogodba o zaposlitvi za določen čas je izjema od splošnega pravila sklepanja pogodb za
nedoločen čas, zato jo je dopustno sklepati samo omejeno pod zakonsko določenimi
pogoji. Če je pogodba sklenjena v nasprotju z zakonskimi zahtevami, se že po samem
zakonu šteje, da je taka pogodba sklenjena za nedoločen čas. Zakonski pogoji se
nanašajo na: obliko pogodbe, zakonite razloge in časovno omejitev. Čas trajanja mora biti
točno določen ali določljiv, tako da med strankama ni sporno oziroma nista v dvomu, kdaj
pogodba preneha. Pogodbo o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas samo v primerih,
ki jih določa 52. člen Zakona o delovnih razmerjih. Če delodajalec sklene pogodbo o
zaposlitvi za določen čas v primerih, ko po zakonu to ni dopustno, ali če ti razlogi v
konkretnem primeru niso tudi dejansko obstajali, se šteje, da je takšna pogodba sklenjena
v nasprotju z zakonom in se že po zakonu šteje, da je sklenjena za nedoločen čas (Kresal,
2008, str. 34,35).
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Na Nizozemskem so z raziskavo ugotovili, da je največ sklenjenih pogodbe za določen čas
med ženskami, saj imajo moški precej bolj pogosto sklenjene pogodbe za nedoločen čas.
Nadalje je bilo še ugotovljeno, da delavci z osnovnošolsko izobrazbo in delavci z
visokošolsko stopnjo izobrazbe imajo pogosteje sklenjeno pogodbo za določen čas, kot
delavci z srednješolsko izobrazbo. Delavci, ki so zaposleni za določen čas se soočajo s
problemom, kaj storiti v primeru, če jim delodajalec ne podaljša pogodbe. Nizozemska
vlada in delodajalci stremijo k cilju, da bi ustvarili bolj prilagodljiv trg delovne sile
(Remery, 2002, str. 491).
Zakon določa časovne omejitve trajanja ene ali več verižno sklenjenih pogodb o zaposlitvi
za določen čas z istim delavcem za isto delovno mesto. Pogodbeni stranki morata te
časovne omejitve upoštevati, pogodba sklenjena v nasprotju z zakonskimi omejitvami se
že po samem zakonu šteje, da je sklenjena za nedoločen čas. Zakon določa, da se
pogodba za določen čas lahko sklene samo za omejen čas, ki je potreben, da se delo, za
katerega je dopustno skleniti tako pogodbo, tudi opravi. Najdaljše obdobje ene same ali
več verižno sklenjenih pogodb z istim delavcem za isto delo je po zakonu dve leti. Če
delodajalec »podaljšuje« sklenitev pogodb za določen čas na več kot dve leti, se že po
zakonu samem šteje taka pogodba sklenjena za nedoločen čas. Dvoletna časovna
omejitev ima tudi izjeme, ki pa morajo biti določene z zakonom. Zakon določa, da za
manjše delodajalce dvoletna časovna omejitev velja od 1.1.2010, do takrat pa je veljala
triletna časovna omejitev. V tem primeru veljajo tudi izjeme in sicer: projektno delo lahko
traja ves čas projekta, če je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti opredeljeno, kaj se
šteje za projektno delo. Dveletna časovna omejitev prav tako ne velja v primeru
nadomeščanja začasno odsotnega delavca, zaposlitev tujca z začasnim delovnim
dovoljenjem, poslovodne in vodstvene osebe ter osebe z mandati. V primeru sklenitve
pogodbe za določen čas s kandidatom, ki ne izpolnjuje razpisanih pogojev, zakon določa
enoletno časovno omejitev trajanja take pogodbe (Šercer, 2009, str. 26).
Pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha veljati brez odpovednega roka po samem
zakonu s pretekom časa, določenega s pogodbo, oziroma, ko je dogovorjeno delo
opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena. V takem primeru
torej ni odpovednega roka. Pogodba o zaposlitvi za določen čas lahko poleg »rednega«
izteka dejavnosti, preneha tudi pred določenim časom in sicer, če se tako sporazumno
dogovorita obe stranki ali če nastopijo drugi razlogi za prenehanje pogodbe po zakonu. Če
delavec ostane tudi po izteku določenega roka še naprej na delu in delodajalec temu ne
nasprotuje oziroma stranki nadaljujeta z medsebojnim izvrševanjem pravic in obveznosti
iz delovnega razmerja, pri čemer sploh ni pomembno, ali sta nadaljevanje razmerja
»potrdili« tudi s pisno pogodbo o zaposlitvi, se že po samem zakonu šteje, da je delavec
sklenil pogodbo za nedoločen čas (Kresal, 2008, str. 34,35).
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Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene 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,
- poslovodne osebe in za tistega vodilnega delavca, ki vodi poslovno področje ali
organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za
samostojne kadrovske in organizacijske odločitve,
- 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,
- 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 (ZDR, 52.
člen).
Prednosti in slabosti pogodbe o zaposlitvi za določen čas:
Kljub vse večji razširjenosti te vrste zaposlitve med delovno aktivnim prebivalstvom ima ta
pogodba o zaposlitvi negativni prizvok. Zakaj je temu tako? Vsak posameznik se
najverjetneje boji stalne menjave delovnega mesta oziroma vedno novega delodajalca, saj
močno vpliva na negotovost na vseh področjih delavčevega življenja. To predstavlja
omejeno posameznikovo možnost razvoja in novih kariernih izzivov ter osebnostnega in
kariernega napredovanja. Mladi sedaj zelo pozno vstopajo v delovna razmerja oziroma
zelo pozno iščejo prvo zaposlitev. Razlog je v daljši študijski dobi in posledično
pomanjkanje delovnih izkušenj. Ena od slabosti pogodbe o zaposlitvi za določen čas je
tudi neprestan pritisk v času izteka pogodbe z morebitnim podaljšanjem. Težave se
vnovič pokažejo, ko se delavec ponovno pojavi kot iskalec zaposlitve. Te ponavljajoče se
težave so iskanje nove zaposlitve, urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja ter skrb
za pokojninski načrt. Prednost te vrste zaposlitve je vsaj začasna aktivnost s katero
delavec pridobi delovne izkušnje pa tudi preference, kar je pozitivno za nadaljnje iskanje
zaposlitve ter rešena trenutna brezposelnost. Podobno meni tudi Campbell (2001, str.
175), da so nestalne oblike zaposlitve nezanesljive, vendar je prednost le te, da se
posameznik vsaj začasno vključi v delo in se reši začasne brezposelnosti. Če si delavec
izbere tovrstno zaposlitev na lastno željo zaradi lažjega usklajevanja zasebnega življenja s
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poslovnim življenjem pa tovrstna zaposlitev za delavca predstavlja nekaj pozitivnega. Na
strani delodajalca zaposlitev delavca za določen čas omogoča učinkovito prilagajanje
tržnim razmeram. Delodajalec poskuša fleksibilno organizirati delovno silo ter glede
nihanja med ponudbo in povpraševanjem razporediti delovne resurse. Delodajalec s tako
vrsto zaposlitve znižuje proizvodne stroške in zvišuje produktivnost. Delodajalci se
pogosto odločajo za zaposlitev za določen čas predvsem z namenom, da novega delavca
spozna ali je dovolj usposobljen in motiviran za opravljanje dela na določenem delovnem
mestu. Ob pozitivni ugotovitvi, da je delavec primeren za določeno delovno mesto pa mu
delodajalec brez nadaljnjih zapletov lahko sklene pogodbo za določen čas. Če pa
delodajalec ugotovi, da delavec ne pokaže zanimanja oziroma ne zadošča potrebam
delodajalca na delavnem mestu, mu avtomatično preneha pogodbo o zaposlitvi s
pretekom časa, za katerega je bila sklenjena (po Ignjatović v: Svetlik, 2002, str. 12-32).
Razlagalna analiza začasnih delavcev na Novi Zelandiji je pokazala, da bi večina
zaposlenih delavcev imela raje zaposlitev za nedoločen čas, saj bi jim le ta omogoča večjo
zanesljivost in manj negotovosti in pritiska na delovnem mestu (po Caseyevi, Alachevi
2004, str. 303).
Direktiva Sveta št. 91/383/EGS velja za vsa delovna razmerja, urejena s pogodbo o
zaposlitvi za določen čas, sklenjeno med delodajalcem in delavcem, kadar je konec
pogodbenega razmerja določen z objektivnimi pogoji, kot so: določen datum, dokončanje
določene naloge ali nastop določenega dogodka. (Direktiva Sveta 91/383/EGS z dne,
25. junija 1991 s katero se dopolnjujejo ukrepi za spodbujanje izboljšav glede varnosti in
zdravja pri delu za delavce z delovnim razmerjem za določen čas ali z začasnim delovnim
razmerjem, 1. člen).
Tabela 11: Delovno aktivno prebivalstvo, zaposleno za določen čas, Slovenija, 20002009 (delež v %)

leto
delež v %

2000 2001
13,7
13

2002
14,3

2003
13,7

2004
17,8

2005
17,4

2006
17,3

2007
18,5

2008
17,4

2009
16,4

Vir: Statistični urad Evropske unije – Eurostat (2009)
Priložena tabela št. 11 in graf št. 2 prikazujeta podatke od leta 2000 do leta 2009. Iz
tabele je razvidno, da se delež zaposlenih oseb za določen čas v letih od 2003 do 2007
povečuje. Razvidno je, da je bilo v opazovanem obdobju največ sklenjenih pogodb za
določen čas leta 2007, saj je znašal kar 18,5 odstotne točke celotno delovno aktivnega
prebivalstva. Izjema je leto 2009, ko se je delež zaposlenih oseb za določen čas zmanjšal
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za kar dve odstotni točki (bolj natančno 2,1). Največji razkorak predstavlja leto 2007, saj
se je v primerjavi z letom 2001 delež zaposlenih za določen čas povečal za kar 5,5
odstotne točke in je v tem letu predstavljal 18,5 % vseh opazovanih zaposlenih, torej
največ v vseh opazovanih letih. Zaznati je padanje deleža zaposlenih za določen čas po
letu 2008. V letu 2009 se je delež v primerjavi z letom 2007 znižal za kar dobri dve
odstotni točki. Zaposlitev za določen čas je na našem trgu dela v zadnjem času postala
vse bolj uporabljena oblika zaposlitve in že pridobiva čedalje večji pomen. Opaziti je
porast sklenjenih pogodb o zaposlitvi za določen čas, saj je delež teh sklenjenih pogodb
leta 2000 znašal 13,7 %, leta 2007 pa 18,5 %. Dve leti kasneje to je leta 2009 pa se je
delež malce znižal in je znašal 16,4%, kar je posledica recesije in težav v gospodarstvu.
Slovenija presega povprečje EU - 27, saj slovensko povprečje znaša 17,4 %, evropsko
povprečje pa le 14 %.
Graf 2: Delovno aktivno prebivalstvo zaposleno za določen čas, Slovenija, 2000-2009
(v %)
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Vir: Statistični urad Evropske unije – Eurostat (2009)

Po ZJU se lahko pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas:
 za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja (delovna mesta v
kabinetu),
 za nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca,
 za strokovna dela, ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja, in za
izvrševanje javnih nalog v primeru začasno povečanega obsega dela, ki po svoji
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naravi traja določen čas in ga ni mogoče izvrševati z obstoječim številom javnih
uslužbencev,
 za opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in praktičnega
usposabljanja,
 za položaj generalnega direktorja, generalnega sekretarja, predstojnika organa v
sestavi, predstojnika vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja
občinske uprave oziroma tajnika občine,
 v primerih, ko je v organu pričakovati spremembo obsega javnih nalog, ki lahko
vpliva na zmanjšanje potrebnega števila javnih uslužbencev, pri čemer se takšna
delovna mesta v sistemizaciji posebej označijo.
V drugih primerih se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, pogodba o
zaposlitvi ne more skleniti za določen čas. (ZJU 68. člen).
Delovno razmerje funkcionarja za določen čas se sklene najdlje za čas trajanja funkcije
funkcionarja. Delovno razmerje, ki se sklene za določen čas za nadomeščanje začasno
odsotnega javnega uslužbenca se sklene za čas odsotnosti javnega uslužbenca. Za
strokovna dela, ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja, in za
izvrševanje javnih nalog v primeru začasno povečanega obsega dela, ki po svoji naravi
traja določen čas in ga ni mogoče izvrševati z obstoječim številom javnih uslužbencev se
delovno razmerje za določen čas sklene za čas trajanja projekta oziroma za čas začasno
povečanega obsega dela. Za opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike
teoretičnega in praktičnega usposabljanja se delovno razmerje sklene za čas opravljanja
pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in praktičnega usposabljanja. Za
položaj generalnega direktorja, generalnega sekretarja, predstojnika organa v sestavi,
predstojnika vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave
oziroma tajnika občine se delovno razmerje sklene največ za dobo petih let, z možnostjo
enkratnega podaljšanja. V pogodbi o zaposlitvi mora biti določen čas trajanja delovnega
razmerja v letih, mesecih oziroma dnevih, razen če gre za delovna mesta v kabinetu (ZJU,
69. člen).
5.5.2 Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja
dejavnost zagotavljanja dela delavcem in drugemu uporabniku
V tem primeru gre za tristransko pogodbeno razmerje, v katerem imajo vse tri stranke z
zakonom določene pravice in obveznosti: delavec, zaposlitvena agencija kot delavčev
pogodbeni delodajalec in vsakokratni uporabnik, pri katerem delavec neposredno opravlja
delo na podlagi napotitve. V takem primeru sklene delavec pogodbo o zaposlitvi z
zaposlitveno agencijo kot s svojim delodajalcem in zaposlitvena agencija je tudi dolžna
izpolnjevati vse delodajalske pristojnosti, razen tistih, ki jih v skladu z zakonom uresničuje
skupaj z uporabnikom. S pogodbo o zaposlitvi se v takem primeru delodajalec in delavec
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dogovorita, da bo delavec opravljal delo pri drugih uporabnikih, na kraju in v času, ki sta
določena z napotitvijo delavca na delo k uporabniku. Zakon določa, da se lahko tovrstna
pogodba sklene za določen ali nedoločen čas. Predčasno prenehanje potrebe po delu
delavca pri posameznem uporabniku ne sme biti razlog za prenehanje pogodbe o
zaposlitvi, riziko napotitev naj bi nosila zaposlitvena agencija. Zato je pomembno, da se
delodajalec in delavec v pogodbi tudi dogovorita o višini nadomestila plače za čas
predčasnega prenehanja dela pri uporabniku oziroma za čas, ko delodajalec delavcu ne
zagotavlja dela pri uporabnikih, takšno nadomestilo plače pa ne more biti nižje od 70%
minimalne plače, kot to določa zakon (Kresal, 2008, str. 34 in 35).
5.5.3 Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del
Tudi brezposelna oseba, ki je vključena v javna dela, sklene pogodbo o zaposlitvi z
delodajalcem - izvajalcem javnih del. Vendar ima taka pogodba o zaposlitvi številne
posebnosti, ki pa jih Zakon o delovnih razmerjih ne ureja, temveč so določene z Zakonom
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ki pa je prenehal veljati s
1.1.2011). Javna dela so v Zakonu o delovnih razmerjih obravnavana v 52. členu (Kresal,
2008, str. 37).
Javna dela so poseben program v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest (49. člen ZUTD).
Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti,
ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.
Brezposelna oseba je lahko vključena v program javnega dela največ eno leto, zaradi
stanja na trgu dela pa se lahko vključitev podaljša, vendar najdalj za eno leto pri istem
izvajalcu javnih del. Ciljne skupine brezposelnih oseb, katerim se vključitev v program
javnega dela lahko podaljša in obdobje podaljšanja, se določijo v katalogu APZ (ZUTD, 50.
člen).
Pogodba o zaposlitvi, sklenjena zaradi opravljanja javnih del se sklene ob upoštevanju
posebnosti glede višine plačila za delo, trajanja letnega dopusta in razlogov za njeno
prenehanje, ki so določeni v tem zakonu. Med vključitvijo je udeleženec upravičen do
letnega dopusta, ki traja štiri tedne in v primerih, za katere tako določa zakon, ki ureja
delovna razmerja, pravico do dodatnih dni letnega dopusta. Za pridobitev pravice do
letnega dopusta in načina njegove izrabe se uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna
razmerja. Udeleženec javnih del je lahko največ do ene četrtine delovnega časa vključen v
programe usposabljanja in izobraževanja. Udeležencem javnih del se ne sme naložiti
opravljanja nadurnega dela (ZUTD, 51. člen).
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5.5.4 Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
Izraz »delavec, ki dela s krajšim delovnim časom« pomeni delavca, ki običajno opravi
manj delovnih ur, izračunano tedensko ali na podlagi enoletnega povprečja, kakor znese
običajen delovni čas primerljivega delavca, zaposlenega s polnim delovnim časom
(Direktiva Sveta 97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o okvirnem sporazumu o delu s
krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC, določba št. 3).
Delovni čas pomeni vsak čas, v katerem delavec dela in je na razpolago delodajalcu in
opravlja svoje naloge ali dolžnosti v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso
(Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o
določenih vidikih organizacije delovnega časa, 2.člen).
Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega se lahko sklene v primeru, da
se delavec in delodajalec tako dogovorita, ker jima takšna oblika opravljanja dela ustreza
(t.i. part - time zaposlitev), pa tudi v primerih, ko delavcu pravico do dela s krajšim
delovnim časom zagotavljajo posebni predpisi, kot so Zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Pravice delavca v prvem in drugem
primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom so različne.
Delavcu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega, pripadajo
vse pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot delavcu, ki dela
polni delovni čas, uveljavlja pa jih sorazmerno času, za katerega je sklenil pogodbo o
zaposlitvi. Drugače je le v primeru tistih pravic, ki jih zakon za delavce, ki delajo s krajšim
delovnim časom, posebej ureja. Sorazmernost pri uveljavljanju pravic se nanaša
predvsem na plačo, regres za letni dopust in druge pravice. Posebej pa zakon ureja
pravico do odmora med delavnim časom, ki delavcu pripada v sorazmerju s časom,
prebitim na delu, vendar le v primeru, da delavec dela najmanj 4 ure na dan. Delavec, ki
dela s polovičnim delovnim časom (4 ure dnevno) ima pravico do 15 minutnega odmora.
Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s posebnimi predpisi, ima pravice iz socialnega
zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas, podrobneje pa jih urejajo ti posebni
predpisi. Tudi glede pravic iz delovnega razmerja je tak delavec v veliki meri izenačen z
delavci, ki delajo polni delovni čas. Pravico do plačila za delo ima sicer po dejanski delovni
obveznosti (če dela polovičen delovni čas mu pripada polovičen znesek), druge pravice in
obveznosti iz delovnega razmerja (regres za letni dopust) pa mu pripadajo tako kot
delavcu, ki dela polni delovni čas, če ni z zakonom drugače določeno. V primeru, da
delavka dela krajši delovni čas na podlagi predpisov o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih, se sklene aneks k pogodbi o zaposlitvi (Kresal, 2009, str. 39 in 40). Začasno
delo za matere z otroki je idealna oblika zaposlitve zaradi lažjega usklajevanja poklicnega
in družinskega življenja (Maureen, 1991, str. 1).
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Zaposlitev s krajšim delovnim časom je tista oblika zaposlitve, katere delovni čas je krajši
od polnega delovnega časa oziroma tistega, ki šteje kot polni delovni čas pri delodajalcu.
Zakon ne določa spodnje meje trajanja delovnega časa, zato se o tem institutu pogodbeni
stranki dogovorita v pogodbi o zaposlitvi, razen v primeru dopolnilnega dela in delne
upokojitve. Konvencija o delu s krajšim delovnim časom opredeljuje izraz »delavec, ki dela
s krajšim delovnim časom« zaposleno osebo, katere običajni delovni čas je krajši od
delovnega časa primerljivih delavcev, ki delajo polni delovni čas (MKDKDČ, 1. člen).
Fagan in O'Reilly navajata, da obstajajo v zaposlitvi s krajšim delovnim časom univerzalne
lastnosti in sicer, da ga opravljajo večinoma ženske, da sovpada z obdobjem
industrijskega prestrukturiranja in vstopom žensk na trg dela ter da gre običajno za
marginalno zaposlitev (po Faganu, O`Reilliyu 1998, str. 65).
Na podlagi statističnih podatkov in poročil Eurostat-a in Evropske Fundacije za izboljšanje
življenjskih in delovnih razmer postaja zaposlitev za krajši čas v Evropi vse pogostejša
oblika. Prednost te vrste zaposlitve se kaže v zniževanju stroškov, saj so delavci na
delovnem mestu bolj zbrani. S tem se poveča produktivnost dela, posledično pa tudi
konkurenčnost podjetja. Delavci, ki delajo s krajšim delovnim časom, so na delovnem
mestu manj izpostavljeni negativnim dejavnikom delovnega okolja in s tem posledično
manj obolevajo za poklicno boleznijo (Corral, 2005, str. 2 - 17).
5.5.5 Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu
»Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po
svoji izbiri (prostori so izven delovnih prostorov delodajalca), pa tudi delo na daljavo, ki ga
delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije. Tovrstno pogodbo je dopustno
skleniti za delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti
delodajalca, razen če gre za dela, ki so z zakonom ali drugim predpisom določena kot
dela, ki se ne smejo opravljati kot delo na domu. Delodajalec je dolžan o tem, da
namerava organizirati delo na domu pred pričetkom dela obvestiti inšpekcijo za delo,
inšpektor pa organiziranje oziroma opravljanje dela na domu prepove, če je škodljivo ali bi
lahko postalo škodljivo za delavce oziroma za okolje, ter če gre za dela, ki se ne smejo
opravljati kot delo na domu. Zakon določa, da ima delavec, ki dela na domu enake pravice
kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca, vključno s pravico do sodelovanja pri
upravljanju in sindikalnega organiziranja. Posebnosti, ki izhajajo iz narave dela na domu
(plačilo za delo, delovni čas, dajanje navodil s strani delodajalca) se uredijo s pogodbo o
zaposlitvi. Posebej pomembno je v tej zvezi nadomestilo za uporabo svojih sredstev pri
delu na domu, do katerega je delavec upravičen že na podlagi zakona, višina nadomestila,
pa se določi s pogodbo o zaposlitvi. Delodajalec ne more odrediti opravljanja dela na
domu delavcu, če le ta prenavlja poslovne prostore, lahko pa delavcu predlaga sklenitev
pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu. Če se delavec s sklenitvijo take
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pogodbe strinja, in če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji za delo na domu, se lahko takšna
pogodba sklene in delavec delo opravlja po tej pogodbi, torej kot delo na domu« (Kresal,
2008, str. 41).

5.6 DRUGE LEGALNE OBLIKE DELA PO DRUGIH POGODBAH
5.6.1 Pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo
Delavec, ki dela polni delovni čas, sme izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim
delovnim časom z drugim delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden, po
poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, če
gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za
opravljanje vzgojno - izobraževalnih, kulturno - umetniških in raziskovalnih del.
Ob upoštevanju ciljev politike zaposlovanja in odpiranja zaposlitvenih možnosti
nezaposlenim je določeno, da se pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo lahko sklepa le
za opravljanje del deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje. Prav tako je
določeno, da se ne glede na podatke zavoda za zaposlovanje lahko sklepa pogodba o
zaposlitvi za dopolnilno delo za opravljanje vzgojno izobraževalnih, kulturno umetniških in
raziskovalnih del. Delodajalec, ki bo sklepal pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo bo
tako moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi dobiti potrdilo Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje, da gre v konkretnem primeru za deficitarni poklic. Delovni čas po
pogodbi o zaposlitvi za dopolnilno delo ne sme trajati več kot 8 ur na teden. Navedena
prepoved je absolutna, katere namen je preprečevanje prekomernih obremenitev delavca,
če tudi se ta za takšno zaposlitev odloči prostovoljno. Navedena omejitev pa sledi tudi
omejitvi iz 6. člena Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4.
novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa tako, da delovni čas
delavca, ki opravlja dopolnilno delo, skupaj s 40 urnim polnim delovnim časom ne presega
48 urnega tedenskega maksimuma.
V pogodbi o zaposlitvi za dopolnilno delo se morata delavec in delodajalec dogovoriti o
načinu uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Tudi v primeru
dopolnilnega dela se bo moral delavec z delodajalci (glavnim in dopolnilnim) predhodno
dogovoriti o delovnem času, izrabi letnega dopusta ter drugih odsotnostih z dela. Prav
zaradi tega je določeno, da je to obvezna sestavina tovrstne pogodbe o zaposlitvi, kot tudi
da mora glavni delodajalec podati soglasje k dopolnilnemu delu. Pogodba o zaposlitvi za
dopolnilno delo se lahko sklepa za določen ali nedoločen čas. Iz navedenih razlogov se
urejajo posebnosti v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo. Pogodba
o zaposlitvi poleg primerov, ki so navedeni v 75. členu Zakona o delovnih razmerjih (smrt
katere od strank, sporazumna razveljavitev, redna ali izredna odpoved, invalidnost I.
kategorije, sodba sodišča, potek veljavnosti delovnega dovoljenja) preneha veljati tudi s
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potekom dogovorjenega časa, kot tudi v primeru, da glavni delodajalec umakne soglasje
za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo. Soglasje glavnega delodajalca tako
prestavlja pogoj za sklenitev in veljavnost pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu,
saj sta od tega negotovega dejstva odvisna tako nastanek kot prenehanje pogodbe o
zaposlitvi za dopolnilno delo. Glede na posebnosti, ki so navedene v tem členu je sklepati,
da ne veljajo določene omejitve glede razlogov in posledic sklepanja pogodbe o zaposlitvi
za določen čas (Krašovec, 2008, str. 534).
5.6.2 Pogodba o delu - podjemna pogodba
Zakon o delovnih razmerjih ureja samo delovna razmerja, ne pa tudi drugih pogodbenih
razmerij med osebami, ki opravljajo delo in osebami, za katere se to delo opravlja. Oseba,
ki opravlja delo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene po določbah Obligacijskega
zakonika tako ni upravičena do pravic, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih. Tej osebi
pripadajo takšne pravice, kot se dogovorijo s pogodbo o delu, glede vprašanj, ki jih
pogodbeni stranki izrecno ne uredita v pogodbi, pa se uporablja Obligacijski zakonik
(Kresal, 2008, str.9).
S podjemno pogodbo se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali
popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa zavezuje, da mu
bo za to plačal (OZ, 619.člen).
Podjemna pogodba oziroma pogodba o delu (delovršna pogodba) se sklene med dvema
strankama: naročnikom in podjemnikom. Podjemnik se zaveže, da bo za naročnika opravil
določeno delo, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno delo ali umsko
delo, naročnik pa mu je za to dolžan plačati dogovorjeno plačilo. Avtorsko pogodbo ureja
Obligacijski zakonik v členih od št. 619 do 648. Za sklenitev podjemne pogodbe ni
predpisana nobena oblika, zato se lahko sklene pisno, ustno ali kako drugače. Pisna
izdelava avtorske pogodbe je zelo priporočljiva, saj omogoča lažje dokazovanje o vsebini
dogovora. Podjemnik si sam organizira delo. To pomeni, da si mora sam priskrbeti vse,
kar potrebuje, da se delo opravi (orodje, stroji…). Material lahko priskrbi bodisi podjemnik
ali pa naročnik, odvisno od dogovora. Pri delu je podjemnik samostojen, sam je
odgovoren za rezultat dela in ni podrejen naročniku. Pri delovnem razmerju je tako, da
delodajalec izvršuje nadzor in daje navodila. Res je, da mora tudi podjemnik spoštovati
navodila naročnika in mu omogočiti nadzor nad potekom dela, a je ta manj intenziven od
nadzora delodajalca nad delavcem v delovnem razmerju. Nadzor delodajalca namreč
vsebuje tudi disciplinsko oblast nad delavcem (Inform d.o.o, 2010).
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5.6.3 Avtorska pogodba
Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti
naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar. Naročnik lahko
nadzoruje posel in daje navodila, če s tem ne posega v avtorjevo svobodo znanstvenega
in umetniškega ustvarjanja. Avtor obdrži avtorsko pravico na naročenem delu, razen
pravice distribuiranja, če ni z ZASP - UPB3 ali s pogodbo drugače določeno. Za avtorsko
pogodbo o naročilu dela se uporabljajo določbe o podjemniški pogodbi, če ni z ZASP –
UPB3 drugače določeno (ZASP - UPB3, 99. člen).
V primeru sprejema novega ZUTD3 se naj bi odpravilo obveščanje oziroma poročanje
Zavodu RS za zaposlovanje o potrebi delodajalca po sklenitvi in izvajanju podjemne ter
avtorske pogodbe, nadurnem delu potreb po kadrih in presežnih delavcih (Korpič - Horvat,
2010, str. 7).
Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in
umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene, če ni z ZASP - UPB3 drugače določeno
(ZASP - UPB3, 5. člen).
Za avtorska dela veljajo zlasti:
 govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja;
 pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški
programi;
 glasbena dela z besedilom ali brez besedila;
 gledališka, gledališko - glasbena in lutkovna dela;
 koreografska in pantomimska dela;
 fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;
 avdiovizualna dela;
 likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi;
 arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture,
urbanizma in krajinske arhitekture;
 dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
 kartografska dela;
 predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti,
skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake
narave) (ZASP - UPB3, 5. člen).
Kadar avtorsko delo ustvari delojemalec pri izpolnjevanju svojih obveznosti ali po navodilih
delodajalca (avtorsko delo iz delovnega razmerja), se šteje, da so materialne avtorske
pravice in druge pravice avtorja na tem delu izključno prenesene na delodajalca za deset
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let od dokončanja dela, če ni s pogodbo drugače določeno. Po preteku tega roka
pripadejo pravice delojemalcu, s tem da delodajalec lahko zahteva njihov ponovni izključni
prenos proti plačilu primernega nadomestila (ZASP - UPB3, 101. člen).
Kadar računalniški program ustvari delojemalec pri izpolnjevanju svojih obveznosti ali po
navodilih delodajalca, ali ga ustvari avtor po avtorski pogodbi o naročilu, se šteje, da so
materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na tem programu izključno in
neomejeno prenesene na delodajalca ali naročnika, če ni s pogodbo drugače določeno
(ZASP - UPB3, 101. člen).

5.7 PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI
5.7.1 Načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi
Pogodba o zaposlitvi preneha veljati:
1. s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
2. s smrtjo delavca ali delodajalca - fizične osebe,
3. s sporazumom,
4. z redno ali izredno odpovedjo,
5. s sodbo sodišča,
6. po samem zakonu, v primerih, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih,
7. v drugih primerih, ki jih določa zakon (ZDR, 75. člen).
Pogodba o zaposlitvi se praviloma sklepa za nedoločen čas. To pomeni, da je delovno
razmerje trajajoče pravno razmerje, ki ne preneha z enkratno izpolnitvijo. Iz navedenih
razlogov morata stranki pogodbe o zaposlitvi imeti na voljo pravne instrumente, s katerimi
lahko dosežeta prenehanje njunega pravnega razmerja. V 75. členu Zakona o delovnih
razmerjih so našteti posamezni načini na podlagi katerih lahko preneha pogodba o
zaposlitvi oziroma delovno razmerje. Načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi so lahko
določeni le z zakonom in ne s katerimkoli drugim delovnopravnim aktom (npr. kolektivno
pogodbo).
S potekom časa bo prenehala le pogodba o zaposlitvi, ki je sklenjena za določen čas.
Pogodba o zaposlitvi, ki je sklenjena za določen ali nedoločen čas pa bo lahko prenehala
na vse ostale načine; smrt delavca ali delodajalca - fizične osebe (78. člen Zakona o
delovnih razmerjih); sporazum strank (79. člen Zakona o delovnih razmerjih); odpoved
(80. do 117. člen Zakona o delovnih razmerjih); prenehanje na podlagi sodbe sodišča
(118. člen Zakona o delovnih razmerjih); prenehanje po samem zakonu, v primerih, ki jih
določa Zakon o delovnih razmerjih (119. člen Zakona o delovnih razmerjih - ugotovljene
invalidnosti I. kategorije, prenehanje veljavnosti delovnega dovoljenja, začetek in takojšen
zaključek stečaja). Poseben primer prenehanja pogodbe o zaposlitvi je urejen v 146. členu
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Zakona o delovnih razmerjih, ki se nanaša na prenehanje pogodbe o zaposlitvi za
opravljanje dela daljšega od polnega delovnega časa. Takšna pogodba o zaposlitvi
preneha z umikom soglasja glavnega delodajalca (delodajalec, kjer je delavec v delovnem
razmerju za polni delovni čas). Ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi je delodajalec na
zahtevo delavca dolžan vrniti mu vse njegove dokumente ter mu izdati tudi potrdilo o vrsti
dela, ki ga je opravljal.
Delodajalec ne sme v potrdilu navesti ničesar, kar bi delavcu otežilo sklepanje nove
pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec mora tudi po prenehanju delovnega razmerja varovati
delavčeve osebne podatke ter njegovo zasebnost in dostojanstvo.
Delodajalec mora v določenem roku po prenehanju delovnega razmerja iz evidenc osebnih
podatkov o delavcu, ki jih je vodil v času trajanja delovnega razmerja izbrisati vse podatke
razen tistih, za katere Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti določa, da
se hranijo trajno (Krašovec, 2008, str. 256 in 257).
Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas na Švedskem preneha veljati, ko obe strani
naznanita prenehanje. Če je razlog na strani delodajalca, mora le ta navesti razloge in se
pri tem postopku držati številnih formalnosti, da bo prenehanje zaposlitve veljavno
(Trowers, 1992, str. 221).
5.7.2 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
Pogodba o zaposlitvi, ki je sklenjena za določen čas preneha veljati brez odpovednega
roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo
opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena.
Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, lahko preneha, če se pred potekom časa
po prejšnjem odstavku o tem sporazumeta pogodbeni stranki ali če nastopijo drugi razlogi
za prenehanje pogodbe o zaposlitvi v skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih
(ZDR, 77. člen).
V 77. členu Zakona o delovnih razmerjih so urejena vprašanja, ki se nanašajo na
prenehanje pogodbe o zaposlitvi, ki je bila sklenjena za določen čas. Določba tega člena
se tesno navezuje na določbo
- 10. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da se pogodba o zaposlitvi praviloma
sklepa za nedoločen čas, kar pomeni, da je sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
izjema,
- prvo podpoglavje 10. poglavja (posebnosti pogodb o zaposlitvi za določen čas) Zakona o
delovnih razmerjih, ki določa posebnosti ter razloge, v katerih lahko delavec in delodajalec
skleneta pogodbo o zaposlitvi za določen čas.
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Delavec in delodajalec se bosta že ob sklepanju pogodbe o zaposlitvi dogovorila o času
trajanja pogodbe o zaposlitvi oziroma o datumu prenehanja njene veljavnosti. Pogodbeni
stranki lahko datum prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi vežeta na:
- potek časovnega obdobja - pogodba o zaposlitvi za določen čas se sklepa za določeno
obdobje, ki je izraženo v dnevih, mesecih oziroma letih, lahko pa je izraženo z začetnim in
končnim datumom. To pomeni, da pogodbeni stranki v pogodbi o zaposlitvi ob njeni
sklenitvi določita najprej datum nastopa dela (sklenitev delovnega razmerja) nato pa čas
za katerega se pogodba o zaposlitvi sklepa (na primer za dobo šestih mesecev) oziroma
datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi (na primer do 15.10.2010),
- končanje dogovorjenega dela - pogodba o zaposlitvi za določen čas se sklepa do
dokončanja konkretno določenega dela, ki po svoji naravi traja določen čas oziroma do
zaključka trajanja projekta. Pogodbeni stranki bosta tako v pogodbo o zaposlitvi napisali
datum nastopa dela z navedbo, da se pogodba o zaposlitvi sklepa na primer do zaključka
projekta, pri čemer bosta projekt tudi določno navedli (naziv projekta, številka, ipd.),
- vrnitev začasno odsotnega delavca - pogodba o zaposlitvi za določen čas se sklepa z
navedbo razloga in določitvijo pričakovanega trajanja tega razloga. Pogodbeni stranki
bosta tako v pogodbo o zaposlitvi napisali datum nastopa dela z navedbo, da se pogodba
o zaposlitvi sklepa za nadomeščanje delavca, pri tem navede tudi ime in priimek delavca.
S takšno določitvijo je hkrati določen tudi čas trajanja, saj je namen pogodbe o zaposlitvi
nadomeščanje odsotnega delavca, z njegovo vrnitvijo pa namen odpade (Krašovec, 2008,
str. 260).
Pogodba o zaposlitvi, ki je sklenjena za določen čas ne preneha z odpovedjo, niti delavec
nima odpovednega roka. Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas tudi
nima pravice do odpravnine. Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas ima
pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti v skladu z določbami Zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, če se bo najkasneje v tridesetih
dneh od prenehanja delovnega razmerja javil Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje4.
Iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena ali iskalka zaposlitve, katere zaposlitev
je ogrožena (v nadaljnjem besedilu: iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena):
drugi iskalec zaposlitve v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi
pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ali oseba, v zvezi s katero je iz poslovne
dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njeno delo postalo nepotrebno, ali oseba, ki je
zaposlena za določen čas in ji pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri
mesece (ZUTD, 5. člen).
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Tako bo pogodba o zaposlitvi za določen čas pred iztekom časa za katerega je sklenjena
prenehala veljati:
- s smrtjo delavca ali delodajalca fizične osebe,
- z redno ali izredno odpovedjo,
- po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta zakon,
- v drugih primerih, ki jih določa zakon (Krašovec, 2008, str. 261 – 262).
5.7.3 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi smrti delavca oziroma
delodajalca fizične osebe
Pogodba o zaposlitvi preneha veljati s smrtjo delavca. Pogodba o zaposlitvi preneha veljati
s smrtjo delodajalca fizične osebe, razen v primeru, če z zapustnikovo dejavnostjo
nepretrgoma nadaljuje njegov naslednik (ZDR, 78. člen).
Dejstvo je namreč, da je pogodba o zaposlitvi vezana na osebno opravljanje dela delavca.
Delavec te svoje obveznosti ne more prenesti na tretjo osebo, kar pomeni, da ta pravica
(gre za pravico opravljanja dela na delovnem mestu in pod pogoji, ki so določeni v
pogodbi o zaposlitvi) ni prenosljiva. Ker ni prenosljiva tudi ne more biti predmet
dedovanja. Tudi Obligacijski zakonik v 334. členu določa, da s smrtjo dolžnika ali upnika
preneha obveznost samo, če je nastala glede na osebne lastnosti katere izmed
pogodbenih strank ali glede na osebne sposobnosti dolžnika. Tudi ob navedenem je
zaključiti, da pogodba o zaposlitvi, ki je posebna pogodba civilnega prava in za katero se v
skladu z 11. členom Zakona o delovnih razmerjih smiselno uporabljajo splošna pravila
civilnega prava, preneha veljati s smrtjo delavca. Delodajalec v primeru smrti delavca
pogodbe o zaposlitvi ne bo odpovedal, pač pa bo dejstvo smrti na podlagi ustreznih listin
oziroma podatkov le ugotovil, ter pokojnega delavca odjavil iz sistema socialnih
zavarovanj. V primeru, ko je delodajalec fizična oseba in umre, pa je situacija nekoliko
drugačna. Že dosedanja delovnopravna zakonodaja je poznala institut prenehanja
delovnega razmerja v primeru smrti zasebnega delodajalca. Enak institut se določa tudi v
Zakonu o delovnih razmerjih, z dostavkom, da če v primeru, dediči pokojnega delodajalca
fizične osebe, ne nadaljujejo njegove dejavnosti. V tem primeru je zakonodajalec dopustil
dve možnosti. Prva možnost je ta, da je delo, ki ga je opravljal delodajalec vezano na
njegovo osebnost samo. Kar pomeni, da dediči zaradi objektivnih razlogov dejavnosti
pokojnega delodajalca fizične osebe niti ne bodo mogli nadaljevati. Gre za primere, ko je
opravljanje dejavnosti pokojnega delodajalca fizične osebe vezano na določene lastnosti
oziroma sposobnosti delodajalca fizične osebe (na primer samostojni kulturni ustvarjalec,
samostojni zdravnik, odvetnik, notar, ipd.), ki jih dediči pokojnega ne izpolnjujejo, kot tudi
v primeru, ko je vsebina sklenjene pogodbe o zaposlitvi vezana na konkretno osebo
delodajalca (npr. delavec se zaveže nuditi zdravniško, medicinsko ali podobno oskrbo
delodajalcu; osebni tajnik, ipd.). V drugem primeru pa zakonodajalec delovno razmerje
veže na podjetje delodajalca fizične osebe in ne na njegovo osebnost samo. V takem
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primeru bodo dediči lahko nadaljevali gospodarsko dejavnost in bodo vstopili v pravni
položaj pokojnega delodajalca fizične osebe (Krašovec, 2008, str. 264).
5.7.4 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom
Pogodba o zaposlitvi preneha veljati s pisnim sporazumom med strankama, ki mora
vsebovati določilo o posledicah, ki nastanejo delavcu zaradi prenehanja veljavnosti
pogodbe o zaposlitvi pri uveljavljanju pravic iz naslova zavarovanja za primer
brezposelnosti. Sporazum, ki ni sklenjen v pisni obliki, je neveljaven (ZDR, 79. člen).
V skladu s splošnimi načeli civilnega prava pa je sporazum o prenehanju pogodbe o
zaposlitvi šteti za pogodbo. To pomeni, da se veljavnost in posledice sporazuma o
prenehanju pogodbe o zaposlitvi presojajo v skladu z določbami Obligacijskega zakonika.
Iz navedenega je tudi jasno zakaj Zakon o delovnih razmerjih več ne določa, da mora
sporazum vsebovati tudi datum prenehanja delovnega razmerja. Če delavec in delodajalec
v sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, datuma prenehanja delovnega razmerja
ne bosta določila, se šteje, da delavcu delovno razmerje preneha na dan, ko je bil
sklenjen sporazum.
Za veljavnost sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zadostuje že navedba
pogodbenih strank, izraz njunih volj, da pogodba o zaposlitvi preneha ter opozorilo
delavcu o posledicah takšnega načina prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Priporočljivo pa
je, da pogodbeni stranki v sporazumu v celoti uredita oziroma zaključila razmerje, ki je
bilo med njima na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Tako lahko sporazum o prenehanju
pogodbe o zaposlitvi vsebuje tudi:
- datum prenehanja delovnega razmerja,
- obveznost delavca, da delodajalcu vrne osebno varovalno opremo ter druge predmete in
sredstva dela, ki jih je pri svojem delu uporabljal (na primer ključe poslovnih prostorov,
prenosni telefon, prenosni računalnik, seznam strank, registrsko kartico, ipd.),
- dolžnost delavca, da tudi po prenehanju delovnega razmerja varuje poslovne in druge
skrivnosti do katerih je prišel pri opravljanju dela,
- vračilo stroškov izobraževanja, usposabljanja oziroma izpopolnjevanja,
- izplačilo plače, regresa za letni dopust oziroma drugih denarnih dajatev,
- ugotovitev, da je delodajalec vse svoje obveznosti do delavca v celoti poravnal
(lahko tudi s plačili v gotovini v času trajanja delovnega razmerja),
- ugotovitev, da delavec pri delu v času dela pri delodajalcu ni utrpel nobenih poškodb,
- ugotovitev, da so med strankama sporazuma s sklenitvijo tega sporazuma poravnane
vse obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja, razen tistih, ki so izrecno navedene v
tem sporazumu.
Zakon o delovnih razmerjih izrecno zahteva, da se v sporazumu o prenehanju pogodbe o
zaposlitvi navede opozorilo delavcu o posledicah, ki nastanejo zaradi sporazumnega
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prenehanja pogodbe o zaposlitvi. V primeru sporazumnega prenehanja pogodbe o
zaposlitvi delavec nima pravice do odpravnine, prav tako pa nima pravic iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti. Namen takšnega opozorila je v tem, da se ob
upoštevanju podrejenosti položaja delavca (šibkejša stranka) delavcu pred podpisom
sporazuma še enkrat omogoči, da trezno premisli ali je vsebina sporazuma oziroma
dejstvo, da pogodba o zaposlitvi preneha veljati, dejansko odraz njegove prave in
svobodne volje.
Pogoj za veljavnost sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi je, da je ta izražen v
pisni obliki. V skladu s splošnimi načeli civilnega prava ni nujno, da je sporazum o
prenehanju pogodbe o zaposlitvi zapisan formalno (na primer s členi oziroma točkami),
niti ni pogoj, da je vsebina sporazuma in podpis obeh pogodbenih strank na isti listini.
Delavec in delodajalec lahko skleneta sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi tudi
tako, da si med seboj izmenjata listini iz katerih izhaja njuna volja v zvezi s prenehanjem
pogodbe o zaposlitvi. Tako bo delavec lahko delodajalcu poslal pisen predlog, da želi
prekiniti delovno razmerje z določenim dnem, delodajalec pa mu bo odgovoril, da se s
tem strinja. Tudi to predstavlja veljaven način sklenitve sporazuma o prenehanju
veljavnosti pogodbe o zaposlitvi (Krašovec, 2008, str. 258).
5.7.5 Odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi je enostranska izjava volje, s katero izjavitelj naslovnika
obvešča, da odpoveduje pogodbo o zaposlitvi. Takšna izjava ima za posledico prenehanje
pogodbe o zaposlitvi. Pravica do odpovedi pogodbe o zaposlitvi je oblikovalna pravica, ki
daje upravičencu možnost, da na podlagi enostranske izjave volje, sam v skladu s svojo
voljo, vpliva na pravno razmerje, katerega udeleženec je. Za prenehanje veljavnosti
pogodbe o zaposlitvi volja drugega udeleženca v pogodbenem razmerju ni pomembna
oziroma upoštevana. Odpoved pogodbe o zaposlitvi je torej institut delovnega prava, na
podlagi katerega ena pogodbena stranka neodvisno od volje druge pogodbene stranke,
poda enostransko izjavo volje, da želi prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Pravice in
obveznosti ter možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi sta za delavca in delodajalca
urejeni različno. Takšna različna ureditev je ob dejstvu, da je delavec šibkejša stranka v
tem pogodbenem razmerju, povsem razumljiva. Medtem, ko lahko delavec vedno in brez
kakršnekoli obrazložitve izjavi, da odpoveduje pogodbo o zaposlitvi, mora delodajalec za
takšno izjavo volje imeti utemeljene razloge ter v zakonu določene pogoje. Namen takšne
ureditve je zaščita delavca pred in v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, ki s
prenehanjem delovnega razmerja v veliki meri izgubi tudi edini vir sredstev za lastno
preživljanje in preživljanje družine. Zaradi tega in ob spoštovanju mednarodnih aktov, ki
zavezujejo Republiko Slovenijo je pretežni del ureditve odpovedi pogodbe o zaposlitvi
namenjen omejitvam in obveznostim delodajalca (Krašovec, 2008, str. 270).
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Pogodbeni stranki lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi z odpovednim rokom - redna
odpoved. V primerih, določenih v zakonu, lahko pogodbeni stranki odpovesta pogodbo o
zaposlitvi brez odpovednega roka - izredna odpoved. Vsaka stranka lahko odpove
pogodbo o zaposlitvi le v celoti (ZDR, 80. člen).
Delavec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve. Delodajalec lahko
redno odpove pogodbo o zaposlitvi, če obstaja utemeljen razlog za redno odpoved.
Delavec in delodajalec lahko izredno odpovesta pogodbo o zaposlitvi v primerih oziroma iz
razlogov, določenih z zakonom. Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz
razlogov iz 6. člena Zakona o delovnih razmerjih je neveljavna. Redna ali izredna odpoved
pogodbe o zaposlitvi s strani delavca, podana zaradi grožnje ali prevare s strani
delodajalca ali v zmoti delavca, je neveljavna (ZDR, 81. člen).
Če redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec, je dokazno breme na njegovi
strani. V primeru izredne odpovedi je dokazno breme na strani stranke, ki izredno
odpoveduje pogodbo o zaposlitvi (ZDR, 82. člen).
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih je določilo 88.
člena Zakona o delovnih razmerjih določeno na novo. Sprememba je bila potrebna le
zaradi tega, da se bolj jasno določi kdo in kakšno dokazno breme nosi pogodbena
stranka, ki je odpovedala pogodbo o zaposlitvi (Krašovec, 2008, str. 279).
Delovnemu invalidu s preostalo delovno zmožnostjo lahko delodajalec odpove pogodbo o
zaposlitvi, če mu ni mogoče zagotoviti delovnega mesta oziroma dela s krajšim delovnim
časom od polnega. Zavarovanec lahko nato uveljavi pravice iz zavarovanja za primer
brezposelnosti, po izteku te pravice, pa pravice po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. (ZPIZ - 1, 104. člen).
5.7.6 Suspenz pogodbe o zaposlitvi
V primerih, ko delavec zaradi prestajanja zaporne kazni, izrečenega vzgojnega,
varnostnega, varstvenega ukrepa ali sankcije za prekršek, zaradi katerih ne more
opravljati dela šest mesecev ali manj, obveznega ali prostovoljnega služenja vojaškega
roka, opravljanja nadomestne civilne službe oziroma usposabljanja za opravljanje nalog v
rezervni sestavi policije, vpoklica pogodbenega pripadnika rezervne sestave Slovenske
vojske k opravljanju vojaške službe v miru ter poziva ali napotitve na opravljanje nalog
zaščite, reševanja in pomoči pogodbenega pripadnika civilne zaščite, pripora in v drugih
primerih, ki jih določa zakon, kolektivna pogodba ali pogodba o zaposlitvi, začasno
preneha opravljati delo, pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati in je delodajalec ne sme
odpovedati, razen če so podani razlogi za izredno odpoved ali če je uveden postopek za
prenehanje delodajalca (suspenz pogodbe o zaposlitvi).
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Med suspenzom pogodbe o zaposlitvi mirujejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti
iz delovnega razmerja, ki so neposredno vezane na opravljanje dela. Delavec se ima
pravico in dolžnost vrniti na delo najkasneje v roku petih dni po prenehanju razlogov za
suspenz pogodbe. S tem dnem preneha suspenz pogodbe. Če se delavec v predpisanem
roku neupravičeno ne vrne na delo in mu je izrečena izredna odpoved v skladu s peto
alineo 111. člena Zakona o delovnih razmerjih, traja suspenz pogodbe do začetka
učinkovanja izredne odpovedi (ZDR, 51. člen).

5.8 MALO DELO IN REFORMA TRGA DELA V SLOVENIJI
Živimo v času reform, ki nam bodo krojile življenjsko raven. Nastale bodo s spremembami
zakonskih besedil, ki se nanašajo na upokojevanje, zdravstveno varstvo, trg dela in
zaposlovanje. Spremenili naj bi se Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, dobili smo nov Zakon o
urejanju trga dela, ki nadomešča Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (ZZZPB), novela Zakona o delovnih razmerjih, naj bi zagotovila prožnejša
in varnejša delovna mesta, atipične oblike dela naj bi omogočal tudi že novi Zakon o
malem delu (Korpič, Horvat, 2010, str. 3).
Vlada Republike Slovenije je v letu 2009 kot odgovor na krizo sprejela izhodno strategijo,
ki vsebuje predlog številnih reform in načrtovanih sprememb na zakonodajnem področju.
MDDSZ je v okviru te strategije odgovorno za pripravo kar desetih zakonov, ki se
nanašajo na področje socialnih transferjev, trg dela in pokojninskega sistema. S celovito
reformo trga dela se uvaja koncept varne prožnosti, saj se s spremembami ZDR uvaja
večja prožnost, z novim Zakonom o trgu dela, ki je že v parlamentarnem postopku, pa
večja varnost brezposelnih oseb. Pomembno mesto ima tudi ureditev posebne oblike dela
- malo delo, ki je namenjeno opravljanju začasnega in občasnega dela, opravljali pa ga
bodo lahko študenti, brezposelni in upokojenci.
Ob koncu reforme trga dela bomo imeli v letu 2011 pri nas predvidoma te oblike dela:
• osebno dopolnilno delo,
• malo delo,
• delo za krajši delovni čas,
• delo za polni delovni čas.
Pomemben del celovite reforme trga dela je tudi priprava novega Zakona o zaposlovanju
in delu na črno, ki bo razširil možnosti osebnega dopolnilnega dela kot najmanj
obdavčene oblike in znatno povečal kazni ter nabor ukrepov države proti delu in
zaposlovanju na črno (Kotolenko, 2010, str. 12).
Delodajalci čedalje bolj posegajo po nestandardnih oblikah dela in vse več ljudi opravlja
delo, ki ima občasno ali priložnostno naravo, zato je potrebno določiti jasen okvir za
njihovo opravljanje ter standarde in zagotoviti delavcem primerljive pravice iz dela ter
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socialnega zavarovanja. Vključitev nestandardnih oblik dela v socialno zavarovanje je
pomembno tudi za vzdrževanje socialne države.
Zaradi vse večjih potreb po fleksibilnih oblikah zaposlitve so se razširile atipične oblike
dela, zato Evropska komisija ocenjuje, da v takih oblikah zaposlitve dela okoli 25
odstotkov evropske delovne sile. Nestandardne oblike zaposlitve dopuščajo lažje
razporejanje delovnih ur glede na potrebe delavca ali delodajalca. Sčasoma in predvsem z
reguliranjem so tudi pri teh oblikah zaposlitev delavci postali upravičeni do pravic,
podobnih pravicam zaposlenih v »običajnih« delovnih razmerjih. Poročilo EUROFUNDA pa
ugotavlja, da se med atipičnimi oblikami zaposlitev pojavljajo nove in nove oblike
(Broughton, Biletta, 2010).
Evropska Unija poudarja koncept varne prožnosti kot odgovor na vse večje zahteve
globalizacije, konkurenčnosti in večjo prilagodljivost delavcev ter podjetij. Varna prožnost
se povezuje s prožnostjo trga dela (zunanja varna prožnost), organizacijo dela (notranja
varna prožnost) in delovnih razmerij. Poudarek je na prilagodljivih oblikah pogodbenih
delovnih ureditev, aktivni politiki zaposlovanja, vseživljenskem učenju in sodobnih
socialnih sistemih (Kotolenko, 2010, str. 15).
Z Zakonom o malem delu želijo enotno ureditev oblik dela, ki jih zaradi njihove občasne
narave in dinamike opravljanja dela ne moremo šteti za delovno razmerje, čeprav ima
tako delo včasih tudi elemente delovnega razmerja. Namen Zakona o malem delu je, da
se vse oblike takega dela vključijo v mehanizem podpore socialnim blaginjam in da se
vsem, ki jih opravljajo omogočijo primerljive pravice iz socialnega zavarovanja in s tem
tudi ustrezna varnost na trgu dela. Namen uvedbe malega dela je tudi zmanjšanje obsega
dela in zaposlovanja na črno, saj se uvaja nova možnost legalnega opravljanja plačanega
dela za brezposelne in upokojence, kar do sedaj ni bilo mogoče. Malo delo ima lahko
elemente delovnega razmerja, zato je omejeno pri delodajalcih in osebah, ki ga opravljajo
in pomeni prilagodljivo ter ugodno obliko dela za delodajalca (hiter odziv na potrebe po
delu, manjši stroški dela kot pri delovnem razmerju, manj administrativnih postopkov).
ZMD je sestavni del Slovenske izhodne strategije 2010 - 2013, s predvidenimi
spremembami na trgu dela pa Vlada RS želi v Sloveniji uveljaviti koncept varne prožnosti.
Institut malega dela je povzet po nemški zakonodaji in predstavlja zakonsko obliko
fleksibilne zaposlitve. Kljub pravni naravi malega dela, saj gre za svojevrstno pogodbo o
zaposlitvi, je urejeno v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in
predstavlja izjemo od dela in zaposlovanja na črno. Pogodba o malem delu je podobna
pogodbi o zaposlitvi. Bistvena razlika za stranki pogodbe je v določbah o času trajanja in
načinu njenega prenehanja. Skupno obema pogodbama je obvezna prijava v socialno
zavarovanje in obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost po zakonu
(Globočnik, 2010).
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Malo delo je plačano začasno ali občasno delo ali trajnejše časovno omejeno delo
upravičenca ali upravičenke. Malo delo se opravlja na podlagi napotnice (kar je določeno v
17. členu ZMD), s katero se vzpostavlja posebno pogodbeno razmerje med delodajalcem
in upravičencem, ki ima lahko tudi elemente delovnega razmerja, kot jih določa zakon, ki
ureja delovna razmerja. Za malo delo se uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna
razmerja glede prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja
na delovnem mestu, enake obravnave glede na spol, o delovnem času, o odmorih in
počitkih, o posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti ter o
odškodninski odgovornosti. Za malo delo se uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo varnost in
zdravje pri delu. V sporih med delodajalcem in upravičencem po tem zakonu, odloča
pristojno delovno in socialno sodišče (ZMD, 2. člen).
Omejitve za opravljanje malega dela pri delodajalcu v posameznem koledarskem mesecu
so:
-

pri delodajalcu, ki nima zaposlenega nobenega delavca oziroma delavke (v
nadaljnjem besedilu: delavca) ali ki zaposluje enega delavca, se lahko opravi 180 ur
malega dela,

-

pri delodajalcu, ki zaposluje več kot enega do vključno deset delavcev, se lahko
opravi 360 ur malega dela,

-

pri delodajalcu, ki zaposluje več kot deset do vključno 30 delavcev, se lahko opravi
720 ur malega dela,

-

pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 30 do vključno 50 delavcev, se lahko opravi
1.080 ur malega dela,

-

pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 50 delavcev do vključno 100 delavcev, se lahko
opravi 1.440 ur malega dela,

-

pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 100 delavcev, se lahko opravi 2.880 ur malega
dela (ZMD, 4. člen).

Nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, bodo lahko glede na število
zaposlenih koristile dvakratnik dovoljenih ur malega dela (MDDSZ, 2010).
Napotnica je dvostranski dogovor med delodajalcem in upravičencem za opravljanje
malega dela, na podlagi katerega upravičenec prostovoljno osebno opravlja delo po
navodilih in pod nadzorom delodajalca. Napotnica je veljavna, ko jo potrdi organizacija.
Napotnico podpišeta delodajalec in upravičenec, ter jo posredujeta organizaciji v
potrditev. Napotnica je potrjena, ko jo podpiše in žigosa uradna oseba organizacije.
Organizacija pred potrditvijo napotnice preveri ali je napotnica pravilno izpolnjena ter če
upravičenec in delodajalec izpolnjujeta pogoje za opravljanje malega dela. Hkrati s
potrditvijo napotnice uradna oseba organizacije podatke iz napotnice vnese v centralno
evidenco o malem delu. Napotnice veljajo za posamezni koledarski mesec. Organizacija
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lahko v primeru, da bo upravičenec pri delodajalcu opravljal malo delo več mesecev
zapored, na zahtevo delodajalca istočasno potrdi napotnice za več mesecev, vendar ne
več kot za tri mesece. Ustrezno potrjena napotnica je podlaga za opravljanje malega dela
in za izplačilo dohodka za opravljeno malo delo. Po opravljenem delu delodajalec v roku
treh delovnih dni obvesti organizacijo o številu dejansko opravljenih ur malega dela (ZMD,
17. člen).
Postopki potrjevanja napotnic bodo večinoma potekali po sodobnih elektronskih poteh,
kar bo omogočilo tudi vodenje enotne centralne evidence malega dela. Po opravljenem
delu delodajalec v roku treh delovnih dni organizacijo obvesti o številu dejansko
opravljenih ur malega dela. Do 18. v mesecu delodajalec izvrši plačilo osebi ter odvede
prispevke in dajatve. Od malega dela bodo obračunani prispevki za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje v višini 9,01%, kar pomeni, da se bo posamezniku malo delo štelo
v pokojninsko dobo (40 min od ure dela), hkrati pa mu bodo zagotovljene tudi vse pravice
v primeru smrti ali invalidnosti kot posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Od
malega dela bodo obračunani prispevki za zdravstveno zavarovanje v višini 5,96% in
prispevek za poškodbe pri delu v višini 0,53% (MDDSZ, 2010).
Načela, ki jih uresničuje Zakon o malem delu:
 načelo »vsako delo šteje« - enotnejša obremenitev vseh oblik dela in
zagotovitev socialne varnosti tudi tistim, ki opravljajo občasno in priložnostno
delo,



načelo medgeneracijske in socialne solidarnosti,
načelo enakih možnosti - enakopravnost ciljnih skupin pri dostopu do dela
(MDDSZ, 2010).

5.9 NOVELA ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH V POVEZAVI Z
ZAKONOM O UREJANJU TRGA DELA
Vlada Republike Slovenije je v juniju 2010 posredovala v Državni zbor Republike Slovenije
v obravnavo in sprejem novelo Zakona o delovnih razmerjih ZDR - B.
Predlog ZDR - B je zaradi ponovnega poskušanja uvajanja socialnega dialoga o njegovi
vsebini Vlada Republike Slovenije umaknila iz postopka sprejemanja v Državni zbor
Republike Slovenije, o predlogu ZUTD pa je junija 2010 končal prvo obravnavo. ZZZPB je
bil osemnajstkrat noveliran in slabo strukturiran, nepregleden, tog in zastarel zakon
poudarja dr. Korpič - Horvatova (2010, str. 7).
S 1. januarjem 2011 je začel veljati novi Zakon o urejanju trga dela, ki je nadomestil
sedanji Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Slednji še ni
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Cilj novega ZUTD so sistemske spremembe in uvedba prožne varnosti na trgu dela, ko
oseba postane brezposelna ali išče novo zaposlitev, zlasti s hitrejšim ukrepanjem države
na trgu dela. Z novim ZUTD nje bi se postopki zaposlovanja poenostavili in z uvajanjem
sodobnih elektronskih storitev posodobili za delodajalce, brezposelne in iskalce zaposlitve.
Osebe na trgu dela bi lahko uveljavljale svoje pravice ali dobile potrebne informacije o
zaposlovanju (vse na enem mestu). Izboljšala naj bi se tudi informiranost o trgu dela in
razširila na vse osebe, ki iščejo delo, upoštevajoč tiste, ki so še v delovnem razmerju in
jim v treh mesecih poteče pogodba o zaposlitvi (Korpič - Horvat, 2010, str. 7).
Aktualna razprava se je odprla, ko se je postavilo vprašanje ali je novela Zakona o
delovnih razmerjih (ZDR - B) dovolj povezana z Zakonom o urejanjem trga dela (ZUTD).
Avtorica članka, dr. Korpič Horvatova je podala mnenje oziroma odgovor na zastavljeno
vprašanje. »Če pri odgovoru na zastavljeno vprašanje upoštevam primerjalno ureditev
držav članic EU v zvezi z odpovednimi roki, odpravninami in denarnim nadomestilom,
glede na upravičence in trajanje, lahko ob predpostavki, da bi bil ZDR - B in predlog ZUTD
sprejeta, ugotovim, da Slovenija ne bi izstopala od ureditev večine drugih držav članic EU.
Če pa ocenjujem povezanost načrtovanih sprememb ZDR - B glede odpovednih rokov in
odpravnin pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in razloga
nesposobnosti s predlagano ureditvijo pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost
po predlogu ZUTD, lahko sklenem, da ne kaže ocenjevati spremembe prožne varnosti
zaposlitve po ZDR - B in brezposelnosti po ZUTD, saj je status zaposlenega glede na
varnost in trajnost dohodka zelo različen. Položaj osebe, ki izgubi delo, bo v vsakem
primeru slabši z vidika sedanje ureditve po ZDR in izgube zaposlitve sploh. Manjša varnost
bo veljala predvsem za delavce, ki imajo več kot 15 let delovne dobe in jim delodajalec
odpove pogodbo o zaposlitvi saj bi bili ti delavci po ZDR - B v slabšem socialno ekonomskem položaju« (Korpič - Horvat, 2010, str. 10).
Poglavitni cilji, ki se uresničujejo z ZUTD:
 povečanje varnosti oseb, ki so izgubile zaposlitev - prispevek h konceptu varne
prožnosti na trgu dela,
 povečanje uspešnosti in učinkovitosti izvajanja ukrepov aktivne politike
zaposlovanja,
 zmanjšanje administrativnih obremenitev za podjetja in osebe na trgu dela,
 povečanje nadzora nad institucijami na trgu dela (MDDSZ, 2010).

Glavne novosti Zakona o urejanju trga dela:
•

širi krog obveznih zavarovancev in oseb, ki se lahko prostovoljno zavarujejo za
primer brezposelnosti, posledično pa tudi krog upravičencev do denarnega
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•

•
•
•
•

•

•

•
•

nadomestila za čas brezposelnosti,
pogoj za pridobitev denarnega nadomestila je po novem 9 mesecev zaposlitve v
zadnjih 24 mesecih (prej 12 mesecev v 18 mesecih), s čimer bodo do pravice do
denarnega nadomestila pogosteje upravičeni predvsem mladi, ki imajo malo
delovnih izkušenj, kar povečuje njihovo socialno varnost,
zvišuje najnižji in najvišji znesek denarnega nadomestila za primer brezposelnosti,
zvišuje znesek denarnega nadomestila za primer brezposelnosti v prvih treh
mesecih prejemanja (80 % od osnove in ne več 70 % kot je bilo prej),
obdobje za določanje osnove za odmero denarnega nadomestila se skrajšuje na 8
mesecev (prej 12),
brezposelnim osebam daje možnost, da ob ohranitvi pravice do denarnega
nadomestila v nespremenjeni višini delajo (v omejenem obsegu - do 200 EUR
mesečno), to pomeni, da malo delo dejansko ne zmanjšuje pravic brezposelnih,
ampak jih povečuje - zdaj se je brezposelnim, ki so prejeli dovoljeni zaslužek,
denarno nadomestilo znižalo,
uvaja se institut delne brezposelnosti ob sprejemu zaposlitve, pri čemer se ohrani
pravica do sorazmernega dela denarnega nadomestila (brezposelni, ki prejemajo
denarno nadomestilo, v primeru zaposlitve za krajši delovni čas ohranijo
sorazmeren del denarnega nadomestila),
podaljšuje se trajanje denarnega nadomestila za osebe, starejše od 50 let in z več
kot 25 let delovne dobe (denarno nadomestilo v trajanju do 19 mesecev), ter za
osebe, starejše od 55 let in z zavarovalno dobo nad 25 let (denarno nadomestilo v
trajanju 25 mesecev),
vključenost v javna dela se po novem všteva v obdobje zavarovanja,
v ukrepe aktivne politike zaposlovanja se bodo prednostno vključevale ranljive
skupine prejemnikov denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči (MDDSZ,
2010).

Zakon uvaja tudi nove ukrepe aktivne politike zaposlovanja, kot sta na primer "job
rotation" (izmenjavanje zaposlenih na podobnih delih) in "job sharing" (delitev delovnega
mesta), ter ukinja nepotrebna administrativna bremena za podjetja in iskalce
zaposlitve. Na ministrstvu so objavili tudi javni razpis za sofinanciranje usposabljanja
absolventov in kasnejše zaposlitve diplomantov »Absolvent - aktiviraj in zaposli se«. V
okviru razpisa bo za obdobje 2010 - 2011 na voljo 900 tisoč evrov, predvidoma se bo na
ta način zaposlilo 200 diplomantov. Konec aprila 2011 poteče prehodno obdobje za prost
pretok oseb, tako da se bodo od 1. maja 2011 slovenski delavci lahko prosto zaposlovali v
vseh državah članicah EU in državah članicah EGP, torej za zaposlitev v teh državah ne
bodo več potrebovali delovnega dovoljenja. V tem kontekstu je predstavila tudi predlog
Strategije ekonomskih migracij, ki jo bo ministrstvo v kratkem posredovalo v obravnavo
Vladi Republike Slovenije. Ob tem je v kontekstu neugodnih demografskih trendov
poudarila, da bo morala Slovenija narediti vse, da postane privlačna dežela za migracije.
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Kot je dejala, je v smeri, ki jo nakazuje strategija, pripravljen tudi predlog novega Zakona
o zaposlovanju in delu tujcev (MDDSZ, 2010).
Ukrepi APZ so:
-

usposabljanje in izobraževanje;
nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta;
spodbude za zaposlovanje;
kreiranje delovnih mest;
spodbujanje samozaposlovanja (ZUTD, 29. člen).
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6 POSTOPEK ZAPOSLITVE JAVNEGA USLUŽBENCA IN
DELAVCA V ZASEBNEM SEKTORJU
6.1 SPLOŠNO O ZAPOSLOVANJU
Delovnopravna sposobnost je sposobnost skleniti pogodbo o zaposlitvi, ki jo posameznik
pridobi pri starosti 15 let. Ta starost je enotna za vse zaposlene. Zakon o delovnih
razmerjih to določa v 19. členu. Pogodba o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila 15 let
starosti, je nična. Od sposobnosti za sklenitev pogodbe je potrebno razlikovati
izpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, ki jih določi predpis ali delodajalec. Postopek
sklenitve delovnega razmerja delavca se začne s potrebo delodajalca po novi delovni sili in
objavi delovnega mesta. V kolikor finančna sredstva to dopuščajo se lahko izvede
eksterna oziroma zunanja izbira, kjer se kandidate za določeno delovno mesto išče izven
organizacije delodajalca. Ta postopek pripelje do novih zaposlenih in njihovo povečanje. V
primeru, da denarna sredstva ali politika organizacije ne dopušča oziroma ne predvideva
eksternih iskanj primernih kandidatov, pride v poštev interna selekcija, kjer se ustrezne
kandidate izbira med razpoložljivimi, pri organizaciji že zaposlenimi kadri (glej Šinkovec,
Tratar 2003, str. 13).
Sklenitev delovnega razmerja in postopek izbire ustreznega kandidata se v javni ureditvi
delovnih razmerij in v sistemu javnih uslužbencev razlikujeta. Res je, da imata tudi nekaj
skupnih točk, predvsem tistih, ki jih Zakon o javnih uslužbencih ne ureja posebej in
zatorej velja ureditev iz Zakona o delovnih razmerjih, kot na primer prepoved
diskriminacije, res pa je tudi, da je kar nekaj v samem postopku izbire in v možnosti
pravnega varstva neizbranih kandidatov. Kot posebnost izbirnega postopka, določenega v
Zakonu o javnih uslužbencih, lahko v primerjavi z ureditvijo v Zakonu o delovnih
razmerjih, izpostavimo zahtevo po izpolnjevanju nekaterih posebnih pogojev (na primer
državljanstvo Republike Slovenije, oziroma celo prepoved dvojnega državljanstva)
medtem, ko je na podlagi Zakona o delovnih razmerjih pod določenimi pogoji možno
skleniti delovno razmerje tudi s tujcem, pa tudi zahtevo po izbiri strokovno najboljšega
kandidata, s katerim se sklene delovno razmerje. Ne glede na razlike v predpisih pa so
metode in načini dela pristojnih strokovnjakov v izbirnih postopkih podobni, saj oboji želijo
zaposliti najboljšega kandidata, ki je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje dela, s
čimer bo prispeval k učinkovitosti in uspešnosti organizacije (Korade Purg, 2005, str. 403).
Vsebinske podobnosti treh programov političnih strank iz leta 2008 (SD, SDS, in SNS) so
bile na področju zaposlovanja zelo podobne in sicer so vse navedene politične stranke
imele zapisano v programu, da si prizadevajo doseči čim višjo rast zaposlenosti,
zmanjšanje brezposelnosti, promocijo deficitarnih poklicev in pa ekonomske migracije. SD
si prizadeva še izboljšanje delovnih pogojev, ter skrb za zdravje in varnost pri delu in višje
plače. SDS si prizadeva za posebno skrb pri zaposlovanju mladih in starejših. Stranka SNS
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se na področju davčne zakonodaje zavzema za pravično in stimulativno davčno
zakonodajo, za znižanje prispevkov iz dela, davkov na plače in davka na dobiček, za
ukrepe, ki bi spodbujali delodajalce za odpiranje novih delovnih mest ter bolj fleksibilnih
možnosti zaposlovanja, po drugi strani pa odpravljanje vseh oblik dela na črno (SD, SDS,
SNS, 2010).
6.1.1 Sistemizacija
Vsak državni organ, uprava lokalne skupnosti ter oseba javnega prava mora imeti akt o
sistemizaciji delovnih mest, v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena
delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog. V sistemizaciji je treba pri vsakem delovnem
mestu določiti opis nalog in pogoje za zasedbo delovnega mesta. Skupna izhodišča za
sistemizacijo v organih državne uprave in v upravah lokalnih skupnosti določi vlada z
uredbo, na tej podlagi pa določijo svoje sistemizacije v posameznih organih državne
uprave in upravah lokalnih skupnosti predstojniki teh organov. K sistemizaciji organa
državne uprave je treba pridobiti soglasje vlade (ZJU, 21. člen).
6.1.2 Kadrovski načrt
Temeljni akt za kadrovsko poslovanje organov je kadrovski načrt, ki določa število možnih
zaposlitev. ZJU določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo kadrovske vire v
skladu s kadrovskimi načrti, ki vsebujejo dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane
spremembe v številu in strukturi delovnih mest za določeno obdobje, pri čemer morajo
upoštevati proračunske možnosti, predviden obseg nalog ter program dela organa (ZJU,
42. člen).

6.2 ZAPOSLITEV JAVNEGA USLUŽBENCA
6.2.1 Interni natečaj
Organ, ki želi zapolniti prosto delovno mesto, lahko izvede interni natečaj. Interni natečaj
se izvaja z namenom, da se pred uvedbo postopka za novo zaposlitev omogoči
zaposlenim javnim uslužbencem v organih državne uprave, drugih državnih organih in
upravah lokalnih skupnosti, da pod enakimi pogoji kandidirajo za zasedbo prostega
delovnega mesta, in s ciljem, da se med prijavljenimi kandidati za zasedbo prostega
delovnega mesta izbere tistega kandidata, ki je najbolje strokovno usposobljen za
opravljanje nalog na delovnem mestu (Uredba o internem natečaju za javne uslužbence v
organih državne uprave, drugih državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, 1. člen).
Namen notranje seznanitve, iskanja notranjih kadrovskih potencialov in internega
natečaja je v prvi vrsti iskanje »notranjih rezerv«, vzpostavitev učinkovitega notranjega
trga dela, večja fleksibilnost pri opravljanju s človeškimi viri, ter večja stopnja pretoka
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delovne sile med organi javne uprave, ki predstavlja enega izmed ciljev določb zakona, ki
se nanašajo na javne uslužbence zaposlene v državni upravi in upravi lokalnih skupnosti.
Predstojniki morajo najprej poizkusiti zapolniti prosto delovno mesto s premestitvijo
javnega uslužbenca, ki izpolnjuje predpisane pogoje za prosto delovno mesto in je
sposoben opravljati takšno delovno mesto. Dilema, ki pri tem lahko nastane je, ali je pri
takšni premestitvi potrebno soglasje javnega uslužbenca, ali pa je mogoče premestiti
javnega uslužbenca na delovno mesto brez njegovega soglasja.
V 57. členu Zakona o javnih uslužbencih je urejen postopek pred novo zaposlitvijo. Preden
sprejme odločitev o novi zaposlitvi, predstojnik oceni, ali je mogoče prosto delovno mesto
zasesti s premestitvijo javnega uslužbenca iz istega organa. Če prostega delovnega mesta
ni mogoče zasesti na način iz prvega odstavka 57. člena Zakona o delovnih razmerjih, se
lahko delovno mesto zasede s premestitvijo javnega uslužbenca iz drugega organa; za ta
namen se lahko izvede interni natečaj. Interni natečaj v organih državne uprave se izvaja
tako, da zajame tudi druge državne organe in uprave lokalnih skupnosti, o čemer sklenejo
državni organi in lokalne skupnosti poseben dogovor. Za organe državne uprave dogovor
sklene vlada. Pod pogoji iz tretjega odstavka 57. člena Zakona o delovnih razmerjih se
lahko interni natečaj tudi v drugih državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti izvede
tako, da zajame več organov oziroma uprav lokalnih skupnosti. Postopek izvedbe
internega natečaja za vse organe določi vlada z uredbo. Če se na prosto delovno mesto
ne premesti javni uslužbenec iz istega oziroma drugega organa, se začne postopek za
novo zaposlitev. Postopek za novo zaposlitev uradnika se izvaja kot javni natečaj,
postopek za novo zaposlitev na strokovno - tehničnem delovnem mestu pa po postopku,
določenem s predpisi, ki urejajo delovna razmerja in kolektivno pogodbo.
Ne glede na vsebinsko omejenost drugega dela Zakona o javnih uslužbencih, ki zavezuje
le organe državne uprave in uprave lokalne skupnosti, je podana možnost tudi drugim
državnim organom in upravam lokalnih skupnosti, da se povežejo in dogovorijo za izvedbo
internih natečajev.
O prostem delovnem mestu v organu se pisno seznani zaposlene javne uslužbence v tem
organu z objavo obvestila o prostem delovnem mestu na oglasni deski organa ali na
drugem primernem mestu, kot so e-pošta, intranet in internet (Uredba o internem
natečaju za javne uslužbence v organih državne uprave, drugih državnih organih in
upravah lokalnih skupnosti, 3. člen).
Predstojnik oziroma vodja organizacijske enote na podlagi pisnih prijav oceni, ali je
mogoče na prosto delovno mesto premestiti javnega uslužbenca iz istega organa. Ocena
temelji na ocenah delovne uspešnosti in na oceni primernosti strokovne usposobljenosti
javnega uslužbenca za opravljanje nalog na prostem delovnem mestu.
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Obvestilo o izbranem javnem uslužbencu se vroči izbranemu kandidatu. Neizbrane
kandidate se v roku osmih dni od dne, ko je bila opravljena izbira, pisno obvesti o tem, da
niso bili izbrani.
Sestavine objave prostega delovnega mesta po 6. členu Uredbe o internem natečaju za
javne uslužbence v organih državne uprave, drugih državnih organih in upravah lokalnih
skupnosti so naslednje:
 navedbo organa, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo,
 navedbo kraja opravljanja dela, če je to glede na naravo dela mogoče,
 navedbo delovnega mesta oziroma položaja, na katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo,
 navedbo naziva, v katerem bo uradnik izvrševal javne naloge in nazivov, v katerih
se lahko opravlja delo na delovnem mestu,
 navedbo o tem, ali gre za opravljanje dela za določen ali nedoločen čas,
 navedbo pogojev za opravljanje dela,
 navedbo dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela, ki morajo biti
priloženi prijavi,
 navedbo drugih znanj, veščin in sposobnosti, ki so potrebni za uspešno opravljanje
dela,
 navedbo drugih oblik preverjanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje dela,
 navedbo o poskusnem delu, če gre za uradniško delovno mesto oziroma strokovno
- tehnično delovno mesto, za katero je poskusno delo določeno s sistemizacijo,
oziroma navedbo o predhodnem preizkusu usposobljenosti, če gre za strokovno tehnično delovno mesto, za katero je predhodni preizkus usposobljenosti določen s
sistemizacijo,
 navedbo roka in naslova za vlaganje prijav in roka za obveščanje o izbiri,
 navedbo osebe, zadolžene za dajanje informacij o izvedbi internega natečaja.
Rok za vlaganje prijav na interni natečaj ne sme biti krajši od osmih dni od dneva objave
internega natečaja. Objava internega natečaja z ustreznimi sestavinami in prijava
kandidatov na interni natečaj poteka v elektronski obliki.
Izbirni postopek za zasedbo uradniškega delovnega mesta se opravi s tistimi prijavljenimi
kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. Izbirni postopek
se lahko opravi tudi z uradniki, ki imajo eno stopnjo nižji naziv od tistega, v katerem se
opravlja delo na tem delovnem mestu, če so bili najmanj enkrat ocenjeni z oceno odlično,
ter uradniki, ki imajo za dve stopnji nižji naziv, če so bili dvakrat ocenjeni z oceno odlično
oziroma štirikrat z oceno najmanj dobro in izpolnjujejo pogoj glede delovnih izkušenj.
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V izbirnem postopku se preverja usposobljenost kandidata na naslednje načine:
 s preverjanjem dokazil, ki jih je predložil kandidat
 z ustnim razgovorom s kandidatom,
 z ocenami delovne uspešnosti za pretekla obdobja iz kadrovske evidence organa,
kjer je kandidat zaposlen,
 s pisnim preizkusom usposobljenosti,
 v drugi obliki.
Predstojnik organa, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo, ima pravico pridobiti
podatke o kandidatu iz kadrovske evidence organa, v katerem je kandidat zaposlen.
Predstojnik organa ne sme zahtevati od kandidata, da predloži dokazila o podatkih, ki se
vodijo v kadrovski ali drugi uradni evidenci (Uredba o internem natečaju za javne
uslužbence v organih državne uprave, drugih državnih organih in upravah lokalnih
skupnosti, 7. člen).
Izbirni postopek v internem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta vodi
predstojnik ali uradnik, ki ga predstojnik za to pooblasti. Predstojnik lahko za izvedbo
izbirnega postopka imenuje tudi natečajno komisijo. (Uredba o internem natečaju za
javne uslužbence v organih državne uprave, drugih državnih organih in upravah lokalnih
skupnosti, 8. člen).
Interni natečaj za položaje generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev v ministrstvih,
predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov
upravnih enot izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za vsak primer posebej imenuje
uradniški svet. Za izvedbo internega natečaja posebna natečajna komisija uporablja
določbe Zakona o javnih uslužbencih, ki urejajo javni natečaj (Uredba o internem natečaju
za javne uslužbence v organih državne uprave, drugih državnih organih in upravah
lokalnih skupnosti, 9. člen).
S kandidati za zasedbo strokovno - tehničnega delovnega mesta se lahko opravi
predhodni preizkus usposobljenosti, če je tako določeno z sistemizacijo. Za predhodni
preizkus usposobljenosti se smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka 7. člena in 8.
člena Uredbe o internem natečaju za javne uslužbence v organih državne uprave, drugih
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti (Uredba o internem natečaju za javne
uslužbence v organih državne uprave, drugih državnih organih in upravah lokalnih
skupnosti, 10. člen).
Za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta se izbere kandidat, glede katerega se
v izbirnem postopku ugotovi, da se je izkazal kot najbolj strokovno usposobljen za
opravljanje dela na prostem uradniškem delovnem mestu, pri čemer se za strokovno
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usposobljenost šteje strokovno znanje in druga znanja, veščine in sposobnosti, ki so
potrebni za uspešno opravljanje dela. Če se v izbirnem postopku ugotovi, da se nihče od
prijavljenih kandidatov ni izkazal za primernega za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta, se lahko interni natečaj ponovi, prijavljenim kandidatom pa se vroči
obvestilo o neuspelem internem natečaju. Zgoraj omenjeni določili se smiselno
uporabljata tudi v postopku izbire kandidata za zasedbo prostega strokovno -tehničnega
delovnega mesta na podlagi predhodnega preizkusa usposobljenosti (Uredba o internem
natečaju za javne uslužbence v organih državne uprave, drugih državnih organih in
upravah lokalnih skupnosti, 11. člen).
Obvestilo o izbranem javnem uslužbencu se vroči izbranemu kandidatu. Neizbrane
kandidate se v roku osmih dni od dne, ko je bila opravljena izbira, pisno obvesti o tem, da
niso bili izbrani. Izbrani kandidat se premesti na delovno mesto, na katerega je bil izbran
(Uredba o internem natečaju za javne uslužbence v organih državne uprave, drugih
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, 13. člen).
Z izbranim kandidatom skleneta predstojnik organa, kjer je izbrani kandidat zaposlen, in
predstojnik organa, kamor bo premeščen, aneks k pogodbi o zaposlitvi. Aneks k pogodbi o
zaposlitvi velja tudi kot sporazum predstojnikov o premestitvi javnega uslužbenca. Aneks
je lahko sklenjen z odložnim rokom, ki zagotavlja, da bo javni uslužbenec prenehal
opravljati delo v organu tako, da ne bo ovirano normalno poslovanje.
V primeru, da predstojnik organa, v katerem javni uslužbenec dela, ne soglaša s
premestitvijo, se lahko predstojnik organa, ki je objavil interni natečaj in javni uslužbenec,
ki je bil izbran, dogovorita o sklenitvi delovnega razmerja po preteku odpovednega roka.
Dogovor se sklene v pisni obliki in zavezuje organ, ki je objavil interni natečaj. Po preteku
odpovednega roka se šteje, da je Vlada Republike Slovenije dala soglasje za premestitev
javnega uslužbenca z dnem, ko sta javni uslužbenec in predstojnik organa, ki je objavil
interni natečaj, podpisala aneks k pogodbi o zaposlitvi.
Če je izbrani kandidat zaposlen v organu državne uprave ali drugem državnem organu,
izbran pa je bil za zasedbo prostega delovnega mesta v upravi lokalne skupnosti ali če je
izbrani kandidat zaposlen v upravi lokalne skupnosti, izbran pa je bil za zasedbo prostega
delovnega mesta v organu državne uprave ali drugem državnem organu, se pogodba o
zaposlitvi sporazumno razveže in se z izbranim kandidatom sklene nova pogodba o
zaposlitvi.
Če se na prosto delovno mesto ne premesti javni uslužbenec iz drugega organa,
predstojnik organa začne postopek za novo zaposlitev. Postopek za novo zaposlitev
uradnika se izvede kot javni natečaj po postopku, določenem v zakonu, ki ureja položaj
javnih uslužbencev, postopek za novo zaposlitev strokovno - tehničnega javnega
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uslužbenca pa po postopku, določenem s predpisi, ki urejajo delovna razmerja in
kolektivno pogodbo (Uredba o internem natečaju za javne uslužbence v organih državne
uprave, drugih državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, 14. člen).
6.2.2 Javni natečaj
Ustava Republike Slovenije v 122. členu določa, da je zaposlitev v upravnih službah
mogoča samo na temelju javnega natečaja, razen v primerih, ki jih določa zakon.
Veljavnost te ustavne določbe pa ne more samodejno veljati za celotni javni sektor, saj to
ne bi bilo smiselno, niti racionalno. Tako v obveznost javnega natečaja niso vključeni
delavci, ki delajo v javnih zavodih, na področju vzgoje in izobraževanja, kulture in
zdravstva, prav tako pa obveznost natečaja ne velja za strokovno - tehnične uslužbence,
ki v upravnih organih opravljajo spremljajoče dejavnosti. Hkrati javni natečaj ni potreben
pri zaposlovanju javnega uslužbenca, ki sklepa delovno razmerje za določen čas, ne glede
na to ali ima opravljen strokovni izpit ali ne, pri zaposlitvi pripravnika, ter pri zaposlovanju
za delovno mesto policista. Pri zaposlovanju delavcev za določen čas, ki se zaposlujejo
zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavcev, projektno organiziranih nalog in
opravljanja pripravništva, se namreč postopek izvede po splošnih delovnopravnih
predpisih (Pirnat et. al., 2004, str. 175).
Javni natečaj se za organe državne uprave objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega
za upravo, drugi državni organi in lokalne skupnosti pa objavijo javni natečaj na svojih
spletnih straneh. Javni natečaj se lahko objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije ali
v dnevnem časopisu. Rok za vlaganje prijav na javni natečaj ne sme biti krajši od osmih
dni od dneva objave javnega natečaja (ZJU, 58. člen).
Z vlogami so mišljene zahteve, predlogi, prijave, prošnje, pritožbe, ugovori in druga
dejanja, s katerimi se posamezniki ali pravne osebe oziroma organizacije obračajo na
organe. Vloga se lahko vloži v pisni obliki. Pisna vloga je vloga, ki je napisana ali
natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je v elektronski
obliki in je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Pisna
vloga se praviloma izroči neposredno organu, pošlje po pošti, po elektronski poti ali preko
osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik). Vloga v
elektronski obliki se vloži tako, da se pošlje po elektronski poti informacijskemu sistemu
organa ali enotnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje.
Informacijski
sistem
vložniku
samodejno
potrdi
prejem
vloge.
Vloga se lahko vloži tudi na predpisanem ali drugače pripravljenem obrazcu. Ne glede na
določbe drugih predpisov se za obrazce, predpisane zgolj v fizični obliki šteje, da so
z enako vsebino predpisani tudi v elektronski obliki (ZUP, 63. člen). Vloga mora biti
razumljiva in mora obsegati vse, kar je treba, da se lahko obravnava. Predvsem mora
obsegati: navedbo organa, kateremu se pošilja, zadevo, katere se tiče, zahtevek oziroma
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predlog, navedbo o tem, kdo je morebitni zastopnik ali pooblaščenec, osebno ime, firmo
oziroma osebno ime vlagatelja, prebivališče (naslov) oziroma sedež vložnika oziroma
njegovega zastopnika ali pooblaščenca. Organ lahko na obrazcu vloge, ob sprejemu vloge
ali z dopisom za dopolnitev vloge zahteva od stranke, da navede svojo uradno dodeljeno
identifikacijsko številko, če je to potrebno zaradi identifikacije stranke ali zaradi
pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc. Vloga mora vsebovati tudi druge sestavine, ki
jih določa zakon ali drug predpis.
Ne glede na določbe področnih zakonov in podzakonskih predpisov v postopku, ki se
začne na zahtevo stranke, vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o
dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi
samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. Organ v tem primeru ravna
po 139. členu Zakona o upravnem postopku. Če stranka v skladu z zakonom izjavi, da
prepoveduje organu, da si po uradni dolžnosti pridobi njene osebne podatke iz uradnih
evidenc oziroma, da želi te podatke pridobiti sama, se vloga šteje za popolno, ko so
priložena dokazila, ki jih zahteva predpis. Vložnik mora vlogo podpisati, razen če to zaradi
oblike vloge ni mogoče. Izjemoma jo lahko podpiše namesto njega njegov zakonec, oče
ali mati, sin ali hči ali pa odvetnik, ki je po strankinem pooblastilu vlogo sestavil. Kdor
podpiše vložnika, mora na vlogi podpisati svoje osebno ime in pristaviti svoj naslov. Če
vložnik ne zna pisati ali se ne more podpisati, ga podpiše kdo drug, ki zna pisati; ta se
mora podpisati tudi sam in pristaviti svoj naslov (ZUP, 66. člen).
Objava javnega natečaja mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
 o organu in o kraju opravljanja dela,
 o vrsti uradniškega delovnega mesta,
 o pogojih za opravljanje dela,
 o dokazilih, ki jih mora kandidat priložiti prijavi,
 o roku in naslovu za vlaganje prijav in o roku obveščanja o izbiri,
 o osebi, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja,
 o okvirni vsebini dela (ZJU, 59. člen).
Za postopek javnega natečaja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni
upravni postopek, razen določb o ustni obravnavi. Vlada način vročanja oziroma
obveščanja kandidatov in ravnanja z nepopolnimi vlogami uredi z uredbo. Za vodenje
izbirnega postopka predstojnik lahko pooblasti javnega uslužbenca ali imenuje komisijo.
Javni natečaj za položaje generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov
organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravnih enot
izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za vsak primer posebej imenuje uradniški svet. V
drugih državnih organih se javni natečaj izvaja v skladu z zakonom ali splošnim aktom
državnega organa ( ZJU, 60. člen).
Izbira kandidata se opravi v izbirnem postopku, v katerem se presoja usposobljenost
kandidata za opravljanje nalog na uradniškem delovnem mestu. Izbirni postopek se lahko
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opravi v več fazah, tako da se kandidati postopno izločajo. Opravi se v obliki presojanja
strokovne usposobljenosti iz dokumentacije, ki jo je predložil kandidat, pisnega preizkusa
usposobljenosti, ustnega razgovora ali v drugi obliki (ZJU, 61. člen).
Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer
se vsakemu kandidatu izda sklep. Sklep izda predstojnik organa ali vodja kadrovskega
poslovanja v organu, za katerega se izvaja javni natečaj. V primerih, ko se izvaja javni
natečaj za položaje generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov
v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravnih enot izda sklep
predsednik posebne natečajne komisije. Če nihče izmed prijavljenih kandidatov ne
izpolnjuje natečajnih pogojev, se javni natečaj lahko ponovi (ZJU, 61.a člen).
Izbere se kandidat, ki se je v izbirnem postopku izkazal kot najbolj strokovno usposobljen
za uradniško delovno mesto. Če nihče od prijavljenih kandidatov po merilih izbirnega
postopka ni dovolj strokovno usposobljen za uradniško delovno mesto, se lahko javni
natečaj ponovi, prijavljenim kandidatom pa se vroči obvestilo o neuspelem javnem
natečaju. Če izbrani kandidat seznani organ, da pogodbe ne namerava skleniti, se lahko
izbirni postopek ali javni natečaj ponovi. Če se predstojnik organa odloči ponoviti samo
izbirni postopek, je o tem treba obvestiti kandidate, uvrščene v prejšnji izbirni postopek
(ZJU, 62. člen).
O izbiri oziroma neizbiri uradnika se vsakemu kandidatu, ki je sodeloval v izbirnem
postopku izda in vroči sklep. Po izdaji sklepa o izbiri oziroma neizbiri lahko vsak kandidat,
ki je sodeloval v izbirnem postopku, pod nadzorom uradne osebe organa vpogleda v vse
podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo
izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka (ZJU, 63. člen).
Kandidat, ki se je prijavil na javni natečaj, pa ni bil izbran, ima zoper sklep pravico do
pritožbe na pristojno komisijo za pritožbe, če meni, da:
 je bil izbran kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev,
 izpolnjuje natečajne pogoje, pa mu ni bila dana možnost sodelovanja v izbirnem
postopku,
 je bil izbran kandidat, ki po merilih izbirnega postopka očitno ni dosegel
najboljšega rezultata,
 je prišlo do bistvenih kršitev postopka javnega natečaja oziroma izbirnega
postopka.
Ne glede na določbe zakona o splošnem upravnem postopku lahko neizbrani kandidat
vloži pritožbo v osmih dneh od vročitve sklepa. Pravice do pritožbe nima kandidat, ki se
posameznih dejanj v izbirnem postopku ni udeležil niti ni opravičil svoje odsotnosti, čeprav
je bil pravilno vabljen. Pritožba zadrži imenovanje izbranega kandidata v naziv in sklenitev
pogodbe o zaposlitvi.
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Zoper sklep komisije za pritožbe je dovoljen upravni spor. V primeru, da upravno sodišče
ugotovi, da je tožba utemeljena iz razloga, da je bil izbran kandidat, ki ne izpolnjuje
natečajnih pogojev, lahko prisodi prizadetemu odškodnino v višini najmanj ene in največ
treh najnižjih mesečnih bruto plač za delovno mesto, za katero se je potegoval. V
primeru, da je bil izbran kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev lahko upravno
sodišče sklep o izbiri razveljavi ter pristojni komisiji za pritožbe naloži razveljavitev akta o
imenovanju in pogodbe o zaposlitvi, organu pa po razveljavitvi obeh aktov naloži
ponovitev izbirnega postopka. Odškodnino sodišče odmeri glede na težo kršitve in glede
na posledice, ki jih je utrpel tožnik.
Zoper sklep posebne natečajne komisije iz četrtega in petega odstavka 60. člena Zakona o
javnih uslužbencih ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Neizbrani kandidat lahko vloži
tožbo v upravnem sporu iz razlogov, navedenih v 1., 2. in 4. točki prvega odstavka 65.
člena Zakona o javnih uslužbencih, poleg tega pa tudi, če je natečajna komisija ugotovila,
da po strokovni usposobljenosti ni primeren za položaj, sam pa meni, da je (ZJU, 65.
člen).
Izbranega kandidata se imenuje v naziv najkasneje v osmih dneh od dokončnosti sklepa o
izbiri in se mu najkasneje v nadaljnjih osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
Če pogodba o zaposlitvi iz razlogov, ki so na strani uradnika ni sklenjena v 30 dneh od
imenovanja v naziv, oseba oziroma organ, ki je izdal odločbo o imenovanju v naziv, to
odločbo odpravi (ZJU, 66. člen).
Pred sklenitvijo delovnega razmerja za strokovno - tehnična delovna mesta se lahko
opravi predhodni preizkus usposobljenosti. Predstojnik lahko odloči, da se delovno
razmerje sklene pod pogojem, da javni uslužbenec uspešno opravi poskusno delo, razen v
primeru, ko je javni uslužbenec predhodno že opravil preizkus usposobljenosti. Poskusno
delo lahko traja največ šest mesecev. Pogoj za predhodni preizkus usposobljenosti se
lahko določi tudi v primeru premestitve na drugo delovno mesto v aneksu k pogodbi o
zaposlitvi. V primeru neuspešno opravljenega poskusnega dela se
uporabljajo določbe Zakona o javnih uslužbencih o posledicah ugotovitve nesposobnosti
(ZJU, 67. člen).
6.2.3 Poseben javni natečaj
Natečajna komisija iz četrtega odstavka 60. člena Zakona o javnih uslužbencih ugotovi,
kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo
strokovno usposobljenost primerni za ta položaj. Natečajna komisija izda kandidatom, ki
izpolnjujejo pogoje in so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za položaj, ter
kandidatom, ki se ne uvrstijo na seznam, poseben sklep. Natečajna komisija seznam
kandidatov, ki so po njeni oceni glede na strokovno usposobljenost primerni za položaj,
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predloži funkcionarju, ki mu je uradnik na položaju odgovoren. Med temi kandidati
funkcionar, ki mu je uradnik na položaju odgovoren, izbere tistega, ki je po njegovi presoji
najprimernejši. Funkcionarju odločitve iz tega odstavka ni treba posebej obrazložiti; o
izbiri se ne izda sklep, temveč se izbranega in neizbrane kandidate le obvesti.
Če funkcionar, ki mu je uradnik na položaju odgovoren, oceni, da noben izmed kandidatov
s predloženega seznama ni primeren, lahko zahteva od uradniškega sveta, da postopek
ponovi, ali pa sam imenuje natečajno komisijo, ki izvede postopek. Za sestavo natečajne
komisije se uporabljajo določbe 178. člena Zakona o javnih uslužbencih. Funkcionar je
dolžan odločitev, da bo sam imenoval komisijo pisno obrazložiti uradniškemu svetu.
Odločitev posebne natečajne komisije o primernosti kandidata za položaj velja eno leto po
izdaji posebnega sklepa. V tem času lahko funkcionar, ki mu je uradnik na položaju
odgovoren, predlaga imenovanje takega kandidata na položaj brez izvedbe javnega
natečaja (ZJU, 64. člen).
Uradniški svet skrbi za izbiro uradnikov na položajih iz četrtega odstavka 60. člena Zakona
o javnih uslužbencih z določanjem standardov strokovne usposobljenosti, meril za izbiro in
metod preverjanja usposobljenosti. Uradniški svet za posamezne postopke javnih
natečajev imenuje natečajne komisije. V natečajno komisijo se lahko imenujejo tudi člani
uradniškega sveta. Poleg članov uradniškega sveta se lahko v natečajno komisijo za izbiro
uradnika v organu državne uprave imenujejo uradniki. V natečajno komisijo se lahko
imenujejo tudi strokovnjaki s področja javne uprave, upravljanja s kadrovskimi viri in s
področja, na katerem bo uradnik opravljal vodstvene naloge. Strokovno - tehnična in
administrativna opravila za uradniški svet opravlja ministrstvo, pristojno za upravo. Pri
tem organu se zagotavljajo tudi sredstva za delo uradniškega sveta (ZJU, 178. člen).
6.2.4 Skupna načela sistema javnih uslužbencev
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev je sestavni del načel izvrševanja javnih nalog od
trenutka, ko javni uslužbenec potrdi, da je bil z njim seznanjen, vsak javni uslužbenec pa
je dolžan storiti vse potrebno, da se ravna po določbah kodeksa. Namen kodeksa je
opredeliti načela opravljanja javnih nalog, po katerih se morajo ravnati javni uslužbenci,
služi pa naj tudi kot pripomoček javnim uslužbencem za uresničevanje navedenih
standardov. Kodeks uvaja številne zapovedi ravnanja, ki ustrezajo liku etičnega državnega
uradnika. Na prvo mesto med njimi uvršča zahtevo, da mora opravljati javni uslužbenec
javne naloge na podlagi in v mejah ustave, ratificiranih in objavljenih mednarodnih
pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov, častno in v mejah kodeksa ter spoštovanja
človekovega dostojanstva (MJU, 2010).
Za javne uslužbence, seveda pridejo v poštev vse obveznosti, ki jih ZDR izrecno našteva
med obveznostmi delavcev, poleg tega pa najdemo nekatere dodatne obveznosti zanje
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tudi v ZJU. Skupna načela, ki veljajo za vse javne uslužbence in ki po svoji vsebini
pomenijo obveznosti, navaja zakon v členih od 7. do 15a.
1.

Načelo enakopravne dostopnosti

Zaposlovanje javnih uslužbencev se izvaja tako, da je zagotovljena enakopravna
dostopnost delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji in tako, da
je zagotovljena izbira kandidata, ki je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje nalog
na delovnem mestu (ZJU, 7. člen).
2.

Načelo zakonitosti

Javni uslužbenec izvršuje javne naloge na podlagi in v mejah ustave, ratificiranih in
objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov (ZJU, 8. člen).
3.

Načelo strokovnosti

Javni uslužbenec izvršuje javne naloge strokovno, vestno in pravočasno. Pri svojem delu
ravna po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposablja in izpopolnjuje, pri čemer
pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec (ZJU, 9.
člen).
4.

Načelo častnega ravnanja

Javni uslužbenec ravna pri izvrševanju javnih nalog častno v skladu s pravili poklicne etike
(ZJU, 10. člen).
5.

Omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril

Javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem
službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti (ZJU, 11. člen).
6.

Načelo zaupnosti

Javni uslužbenec mora varovati tajne podatke, ne glede na to, kako jih je izvedel.
Dolžnost varovanja velja tudi po prenehanju delovnega razmerja. Dolžnost varovanja
tajnih podatkov velja, dokler delodajalec javnega uslužbenca te dolžnosti ne razreši (ZJU,
12. člen).
7.

Načelo odgovornosti za rezultate

Javni uslužbenec odgovarja za kvalitetno, hitro in učinkovito izvrševanje zaupanih javnih
nalog (ZJU, 13. člen).
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8.

Načelo dobrega gospodarjenja

Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva, s ciljem
doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatov ob najnižjih
stroških (ZJU, 14. člen).
9.

Načelo varovanja poklicnih interesov

Javnega uslužbenca mora delodajalec varovati pred šikaniranjem, grožnjami in podobnimi
ravnanji, ki ogrožajo opravljanje njegovega dela. Delodajalec mora omogočiti plačano
pravno pomoč javnemu uslužbencu ali nekdanjemu javnemu uslužbencu, zoper katerega
je uveden kazenski ali odškodninski postopek pri izvrševanju javnih nalog, če oceni, da so
bile te javne naloge izvršene zakonito in v skladu s pravicami in obveznostmi iz delovnega
razmerja. Če se v sodnem postopku javnemu uslužbencu stroški pravne pomoči povrnejo,
jih javni uslužbenec povrne delodajalcu. Način izvajanja plačane pravne pomoči iz tega
odstavka določi vlada (ZJU, 15. člen).
10.

Načelo prepovedi nadlegovanja

Prepovedano je vsako fizično, verbalno ali neverbalno ravnanje ali vedenje javnega
uslužbenca, ki temelji na katerikoli osebni okoliščini in ustvarja zastrašujoče, sovražno,
ponižujoče, sramotilno ali žaljivo delovno okolje za osebo ter žali njeno dostojanstvo
(ZJU, 15a člen).
6.2.5 Druga skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev

1) Način določanja pravic in obveznosti
Pravice in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnih razmerij se urejajo s predpisi s
področja delovnih razmerij, s kolektivnimi pogodbami, s tem in drugimi zakoni ter na
njihovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi. Delovno razmerje se sklene ter pravice in
obveznosti javnega uslužbenca iz delovnega razmerja določijo s pogodbo o zaposlitvi, če
zakon ne določa drugače. Delodajalec javnemu uslužbencu ne sme zagotavljati pravic v
večjem obsegu, kot je to določeno z zakonom, podzakonskim predpisom ali s kolektivno
pogodbo, če bi s tem obremenil javna sredstva. Vlada lahko z uredbo določi enotna
pravila oziroma merila za odločanje organov državne uprave, pravosodnih organov in oseb
javnega prava, katerih ustanovitelj je država oziroma v katerih država zagotavlja sredstva
za plače, o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev v skladu z zakonom in s
kolektivnimi pogodbami, ki jih sklepa vlada.
Pred izdajo uredbe mora vlada omogočiti reprezentativnim sindikatom dejavnosti oziroma
poklicev v javnem sektorju, da podajo svoje mnenje. V primeru negativnega mnenja mora
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vlada izvesti usklajevanje in morebitne neusklajene rešitve posebej obrazložiti in z
obrazložitvijo seznaniti sindikate (ZJU, 16. člen).

2) Posebni pogoj za zasedbo delovnega mesta
Za delovna mesta javnih uslužbencev, ki morajo na podlagi zakona kot uradni jezik
uporabljati tudi jezik narodne skupnosti, se kot pogoj določi tudi znanje tega jezika (ZJU,
17.člen).

3) Delovanje sindikata in kolektivna dogovarjanja
Javni uslužbenci imajo pravico do sindikalnega združevanja in sindikalnega delovanja.
Javni uslužbenci imajo pravico do kolektivnih dogovarjanj (ZJU, 18. člen).

4) Stavka
Javni uslužbenci imajo pravico do stavke. Način uresničevanja pravice do stavke in
omejitve stavke zaradi varstva javnih koristi določa zakon (ZJU, 19. člen).

5) Kadrovske evidence
Za posamezna področja javnega sektorja se za potrebe kakovostnega upravljanja s
kadrovskimi viri in spremljanja stanja na tem področju vzpostavijo kadrovske evidence
(ZJU, 20. člen).

6.3 ZAPOSLITEV DELAVCA V GOSPODARSKI DRUŽBI
6.3.1 Objava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela
Javna
-

objava prostega delovnega mesta mora vsebovati:
navedbo prostega delovnega mesta oziroma vrste dela,
pogoje za opravljanje dela na delovnem mestu oziroma vrsti dela,
rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od petih (koledarskih) dni.

Zaradi uresničevanja ustavnega načela svobode dela, ki je določena v 49. členu Ustave
Republike Slovenije je bistvenega pomena javna objava prostega delovnega mesta. Le na
takšen način se lahko zagotavlja pravica, da vsakdo lahko prosto izbira zaposlitev, kot tudi
pravica, da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto (Krašovec,
2008, str.91).
Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela
javno objaviti. Objava prostega dela mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za
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prijavo, ki ne sme biti krajši od petih dni. Če delodajalec objavi prosto delovno mesto tudi
v sredstvih javnega obveščanja, začne rok za prijavo teči z dnem zadnje objave naslednji
dan po zadnji objavi.
Delodajalec, ki ima zaposlene delavce za določen čas, s krajšim delovnim časom oziroma
pri katerem opravljajo delo delavci, zaposleni pri delodajalcu, ki opravlja dejavnost
zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in zaposluje za nedoločen čas oziroma s
polnim delovnim časom, mora o prostih delih oziroma o javni objavi prostih del
pravočasno obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način (ZDR, 23. člen).
Delodajalci uporabljajo za objavo prostega delovnega mesta obrazec PD - 1 ali za
ponovitev objave obrazec PD - PO. V primeru, da se po poteku roka za prijavo kandidatov
ugotovi, da ni prijavljenih kandidatov ali jih ni dovolj, oziroma, da kandidati ne ustrezajo,
lahko prijavo ponovi ali spremeni z obrazcem PD - PO. Ta obrazec pa se uporabi tudi
takrat, ko se med ali po postopku za zaposlitev delavca ugotovi, da ga delodajalec ne
potrebuje več.
Delodajalci morajo Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje poslati prijavo prostega
delovnega mesta oziroma vrste dela, v kateri določijo pogoje za opravljanje dela. Prijava
prostega delovnega mesta oziroma vrste dela ni potrebna, kadar delodajalec sklepa novo
pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas za isto delovno mesto ali vrsto dela z že
zaposlenim delavcem, ali kadar se v skladu s predpisi o delovnih razmerjih lahko
izjemoma sklene pogodba o zaposlitvi brez javne objave. Zavod prijavljeno prosto delovno
mesto oziroma vrsto dela na željo delodajalca javno objavi in izvede vse potrebne
postopke v zvezi s posredovanjem zaposlitve. Način sporočanja podatkov in javne objave
ter postopek posredovanja zaposlitve predpiše minister, pristojen za delo (ZUTD, 7. člen).
Za prijavo prostega delovnega mesta se uporablja obrazec PD-15.
Tovrsten obrazec je potrebno oddati osebno, po pošti ali preko interneta s spletnim
potrdilom. Potrjen obrazec s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje se kasneje
potrebuje pri prijavi delavca v obvezno zdravstveno zavarovanje, ki se opravi z obrazcem
M-16, najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. V obrazcu M-1 je v
rubriki 6 potrebno navesti registrsko številko prijavljene potrebe po delavcu, ki smo jo
pridobili z oddajo obrazca PD-1.
Z Zakonom o matični evidenci je urejena zaveza delodajalcev za prijavljanja, odjavljanja in
spreminjanja prijavljenih podatkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Minister za
delo družino in socialne zadeve je s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o
pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko
varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja predpisal
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»M« obrazce, pravilno obrazec M - 1 in posledično M - 2, M - 1/ M - 2, M – 3 (M - 3a), M 4 in M – DČ (MDDSZ, 2010).
S 1. 5. 2011 se pričakujejo spremembe na področju prijav v obvezna zavarovanja in z
njimi tudi spremembe »M« obrazcev. Spremembe se bodo nanašale na odpravo krajevne
pristojnosti za prijave in dodelitev ene registrske številke zavezancem za prijave, ter na
spremembe posameznih podlag za zavarovanja glede na novo zakonodajo (ZUTD, ZPIZ –
2, ZMD). Poleg tega pa bo v prakso uveden nov enoten klasifikacijski sistem izobraževanja
in usposabljanja in sicer KLASIUS (KLASIUS - SRV in KLASIUS - P), česar posledica bo
opustitev starih šifrantov izobrazbe. Z ukinitvijo delovne knjižice kot javne listine in z
obveznostjo delodajalcev, da vračajo »M« obrazce delavcem, dobivajo prijave podatkov v
zavarovanja posebno konotacijo (MDDSZ, 2010).
Delodajalec in odgovorna oseba, ki »M« obrazcev ne vročita delavcem, storita prekršek
za katerega je predpisana globa (230. člen ZDR in 67. člen Zakona o matični evidenci,
387. in 388. člen ZPIZ - 1) (MDDSZ, 2010).
Objava mora vsebovati:
 pogoje za opravljanje dela; izobrazbo, izkušnje, poskusno dobo, vrsto delovnega
razmerja (določen ali nedoločen delovni čas, skrajšan delovni čas, delo na
domu…),
 rok za prijavno ne sme biti krajši od petih dni in v primeru, da je delodajalec
objavil prosto delovno mesto tudi v sredstvih javnega obveščanja prične teči rok
naslednji dan po zadnji objavi.
Prijava potrebe po delu je obvezna na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
medtem, ko druge javne objave v sredstvih javnega obveščana niso obvezne, razen če to
opredeljujejo akti delodajalca. Če ima delodajalec zaposlene delavce za določen čas, s
krajšim delovnim časom oziroma ima zaposlene delavce preko agencije mora prosta dela
objaviti na način, ki je pri delodajalcu običajen (oglasna deska, okrožnica, elektronsko
sporočilo).
Zavod zagotovi javno objavo prostega dela v prostorih Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje, lahko pa tudi na spletni strani ali v medijih (Krašovec, 2008, str. 279).
Delodajalci, ki zaposlujejo več kot deset delavcev, morajo pogoje za opravljanje dela
določiti v splošnem aktu - aktu o sistemizaciji. Pri tem je večina delodajalcev svobodna,
izjema so le nekateri delodajalci na področju javnega sektorja, kjer se za posamezne
dejavnosti pogoji predpisujejo z zakonom ali izvršilnim predpisom. To pomeni, da
delodajalec praviloma sam postavlja oz. določa pogoje, kot so izobrazba, delovne
izkušnje, dodatna znanja, posebne psihofizične lastnosti oziroma zmožnosti in podobno.
Delodajalec lahko s kandidatom, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, sklene
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pogodbo o zaposlitvi le, če nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za
opravljanje dela. In še to le za določen čas, ki ne sme trajati več kot eno leto, ter pod
pogojem, da je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela.
Pri določanju pogojev v sistemizaciji mora biti delodajalec realen, saj je sistemizacija
pomembna zaradi organizacije dela, vodenja kadrovske politike, določitve plače ter
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Ni nezakonito, če delodajalec meni, da bo
delavec na delovnem mestu lahko uspešno opravljal delo, tudi če bo imel sicer nižjo
izobrazbo ob daljših delovnih izkušnjah. Prav tako je v okviru pogojev, določenih s
sistemizacijo, možno določiti alternativno stopnjo izobrazbe (npr. IV. ali V. stopnjo, VI. ali
VII. stopnjo izobrazbe), pri čemer z delom pridobljene izkušnje formalno ne morejo
nadomestiti zahtevane stopnje izobrazbe (Belopavlovič, 2009, str. 21).
6.3.2 Izjeme od obveznosti objave
Določba 24. člena Zakona o delovnih razmerjih, se nanaša na izjemo, da je v določenih
primerih možno sklepati pogodbo o zaposlitvi brez javne objave prostega delavnega
mesta. Takšen odstop od obveznosti objave prostega delovnega mesta pomeni izjemo, saj
je objava prostega delovnega mesta odraz ustavne pravice do enake dostopnosti do
vsakega delovnega mesta pod enakimi pogoji. Le če je delovno mesto oziroma delo
objavljeno je zagotovljena dostopnost do delovnega mesta oziroma dela vsakomur. Kljub
temu pa je v nekaterih primerih utemeljeno, da se izvzame ta pravica, in dopusti
sklepanje pogodbe o zaposlitvi tudi brez predhodne objave prostega dela. Takšna ureditev
ni nova, saj jo je poznala še dosedanja delovnopravna zakonodaja (Krašovec, 2008, str.
95).
Izjemoma se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave, če gre za:
1. sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi spremenjenih
okoliščin,
2. obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja,
3. zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov,
4. zaposlitev za določen čas, ki po svoji naravi traja največ tri mesece v koledarskem letu
ali zaposlitev za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
5. zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je pri delodajalcu opravljala pripravništvo,
oziroma, ki je bila pri delodajalcu zaposlena za določen čas, razen v primeru zaposlitve
za določen čas iz tretjega odstavka 20. člena tega Zakona o delovnih razmerjih in v
primeru zaposlitve za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
6. 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,
7. zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila pri delodajalcu zaposlena s krajšim
delovnim časom,
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8. zaposlitev družbenikov v pravni osebi,
9. zaposlitev družinskih članov delodajalca, ki je fizična oseba,
10. zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarjev oziroma drugih delavcev, ki so vezani
na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih,
zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
11. poslovodne osebe, prokuriste,
12. druge primere, določene z zakonom.
6.3.3 Enaka obravnava glede na spol
Delodajalec ne sme prostega dela objaviti samo za moške ali samo za ženske, razen če
določen spol predstavlja bistven in odločilen pogoj za delo in je taka zahteva sorazmerna
ter upravičena z zakonitim ciljem. Objava prostega dela tudi ne sme nakazovati, da daje
delodajalec pri zaposlitvi prednost določenemu spolu, razen, če določen spol predstavlja
bistven in odločilen pogoj za delo in je taka zahteva sorazmerna ter upravičena z
zakonitim ciljem (ZDR, 25. člen).
Vsebina 25. člena Zakona o delovnih razmerjih temelji na mednarodnih aktih, ki
zavezujejo Republiko Slovenijo. Tako je objava delovnega mesta nevtralno glede na spol,
odraz Konvencije Mednarodne organizacije dela številka 100 o enakem plačilu delavcev in
delavk za delo enake vrednosti, 1951, Konvencije Mednarodne organizacije dela številka
111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih, 1958 ter Konvencije Mednarodne
organizacije dela številka 156 o enakih možnostih delavcev in delavk in njihovem enakem
obravnavanju (delavci z družinskimi obveznostmi), 1981.
Določba 25. člena Zakona o delovnih razmerjih nadgrajuje zakonsko prepoved
diskriminacije, ki je določena v 6. členu Zakona o delovnih razmerjih, kot tudi v ustavi
zagotovljeni pravici do enakega obravnavanja (14. člen URS) ter enakopravne dostopnosti
vsakega delovnega mesta (49. člen URS). Po sprejemu Zakona o delovnih razmerjih pa je
zakonodajalec sprejel tudi Zakon o enakih možnostih žensk in moških ter Zakon o
uresničevanju načela enakega obravnavanja (uradno prečiščeno besedilo), ki prav tako
temeljita na principu enakega obravnavanja spolov (Krašovec, 2008, str. 99).
6.3.4 Pravice in obveznosti delodajalca
Delodajalec sme od kandidata zahtevati le predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dela. Delodajalec pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ne sme od kandidata
zahtevati podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu, podatkov o nosečnosti, o
načrtovanju družine oziroma drugih podatkov, če niso v neposredni zvezi z delovnim
razmerjem. Delodajalec ne sme pogojevati sklenitve pogodbe o zaposlitvi s pridobitvijo
podatkov (podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu, podatkov o nosečnosti, o
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načrtovanju družine oziroma drugih podatkov) ali z dodatnimi pogoji v zvezi s prepovedjo
nosečnosti ali odlogom materinstva ali z vnaprejšnjim podpisom odpovedi pogodbe o
zaposlitvi s strani delavca. Pri zaposlovanju lahko delodajalec preizkusi znanja oziroma
sposobnosti kandidatov za opravljanje dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi.
Zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela delodajalec na
svoje stroške napoti kandidata na predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o
varnosti in zdravju pri delu. Preizkus znanja oziroma sposobnosti kandidata ali ugotovitev
zdravstvene zmožnosti kandidata se ne sme nanašati na okoliščine, ki niso v neposredni
zvezi z delom, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi. Delodajalec mora pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi za nedoločen ali za določen čas seznaniti kandidata z delom, pogoji
dela ter pravicami in obveznostmi delavca in delodajalca, ki so povezane z opravljanjem
dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi (ZDR, 26. člen).
6.3.5 Pravice in obveznosti kandidata
Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi je kandidat dolžan predložiti delodajalcu dokazila o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela in ga obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih,
pomembnih za delovno razmerje, kot tudi o njemu znanih drugih okoliščinah, ki ga
kakorkoli onemogočajo ali bistveno omejujejo pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe ali ki
lahko ogrožajo življenje ali zdravje oseb, s katerimi pri izvrševanju svojih obveznosti
prihaja v stik. Kandidat ni dolžan odgovarjati na vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z
delovnim razmerjem (ZDR, 27. člen).
Obrazec z naslovom Napotnica za predhodni zdravstveni pregled je predpisan z Uradnim
listom Republike Slovenije, št. 87/02 in 29/03. Ta obrazec se uporablja, kadar gre za prvo
zaposlitev. V primeru, da je delavec že v delovnem razmerju in ga delodajalec napoti na
zdravstveni pregled, pa se uporablja Obrazec za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni
preventivni zdravstveni pregled.
Ker je v preteklosti pogosto prihajalo do tega, da so delodajalci od kandidatov zahtevali,
da prinesejo ustrezno zdravniško potrdilo, čeprav to ni bila njihova dolžnost, je sedaj
določeno, da mora delodajalec takšen pregled zagotoviti na lastne stroške. Takšen
pregled mora delodajalec zagotoviti v skladu z določbami Zakona o varnosti in zdravju pri
delu oziroma na njegovi podlagi izdanem Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih
delavcev. Delodajalec mora kandidatu s katerim namerava skleniti pogodbo o zaposlitvi na
lastne stroške zagotoviti predhodni preventivni zdravstveni pregled, ki obsega:
 anamnezo (delovna, družinska, socialna, osebna),
 klinični pregled z osnovno biometrijo (telesna masa, telesna višina, indeks telesne
mase),
 osnovne laboratorijske preiskave krvi (SR, L, E, Hb, Ht, MCV, krvni sladkor) in
urina (beljakovine, sladkor, bilirubin, urogen in sediment),
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 radiografijo prsnih organov, če obstajajo zdravstveni razlogi,
 testiranje osnovnih vidnih funkcij in preiskavo sluha s šepetom,
 druge usmerjene preglede in preiskave, ki so potrebni za ugotovitev
zdravstvenega stanja delovne zmožnosti glede na dejavnike tveganja pri delu
(zahteve, obremenitve in škodljivosti pri delu),
 zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za
določeno delo v delovnem okolju.
Takšen pregled mora delodajalec zagotoviti kandidatu, ki prvič slepa delovno razmerje
oziroma, če je od prenehanja delovnega razmerja minilo več kot 12 mesecev. Delodajalec
pa mora kandidata na predhodni zdravniški pregled napotiti tudi v primeru, da iz ocene
tveganja izhaja večje tveganje za varnost in zdravje pri delu, kot pa je to bilo na
predhodnem delovnem mestu oziroma pri drugem delodajalcu (Krašovec, 2008, str. 106).
Varnost in zdravje pri delu je najnujnejši element kakovosti delovnega življenja.
Pomanjkljiva varnosti pri delu lahko ogrozi temeljno pravico človeka, to je pravico do
življenja (Kavar Vidmar, 1998, str. 95).
Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi je kandidat dolžan predložiti delodajalcu dokazila o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela in ga obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih,
pomembnih za delovno razmerje, kot tudi o njemu znanih drugih okoliščinah, ki ga
kakorkoli onemogočajo ali bistveno omejujejo pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe ali ki
lahko ogrožajo življenje ali zdravje oseb, s katerimi pri izvrševanju svojih obveznosti
prihaja v stik. Kandidat ni dolžan odgovarjati na vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z
delovnim razmerjem (ZDR, 27. člen).
6.3.6 Pravice neizbranega kandidata
Delodajalec mora v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti
neizbranega kandidata o tem, da ni bil izbran. Delodajalec je dolžan neizbranemu
kandidatu na njegovo zahtevo vrniti vse dokumente, ki mu jih je predložil kot dokaz za
izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela (ZDR, 28. člen).
V 28. členu Zakona o delovnih razmerjih je določeno obvezno obveščanje kandidatov, ki
so se prijavili na razpis, pa jih delodajalec ni izbral. Po objavi razpisa delodajalec za
zasedbo prostega delovnega mesta delodajalec na podlagi načela svobode izbire,
prepovedi diskriminacije ter kandidatove ustreznosti, izbere tistega kandidata s katerim bo
sklenil pogodbo o zaposlitvi. Na tem mestu gre opozoriti, da se delodajalec sam odloča s
katerim izmed kandidatov, ki so se prijavili na razpis bo sklenil pogodbo o zaposlitvi. Pri
takšni svobodni izbiri pa mora delodajalec upoštevati le, da izbrani kandidat izpolnjuje vse
pogoje, ki jih je delodajalec na podlagi akta o organizaciji navedel v razpisu prostega
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delovnega mesta. Takšna možnost svobodne izbire kandidata s katerim bo delodajalec
sklenil pogodbo o zaposlitvi je odraz ustavne pravice do enake dostopnosti do vsakega
delovnega mesta pod enakimi pogoji. Prav iz navedenih razlogov je obseg pravnega
varstva neizbranega kandidata izredno omejena (Krašovec, 2008, str. 109).
Švedska zakonodaja določa, da kandidat, ki ni bil izbran za določeno delovno mesto v
javnem sektorju, sme in ima možnost vpogleda v dokumente tiste osebe, s katero je bila
sklenjena pogodba o zaposlitvi, medtem ko v zasebnem sektorju to ni mogoče (Calleman,
2005, str. 612).
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7 PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED POSTOPKOMA ZAPOSLITVE
PO ZJU IN ZDR
Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi, kar velja tako za delojemalce v
zasebnem sektorju kot za javne uslužbence. Posebnost ZJU, da ko se sklepa pogodba o
zaposlitvi z uradnikom, se le - ta izbere med prijavljenimi kandidati za uradniško delovno
mesto na razpisu z odločbo o izbiri, tej odločbi pa sledi odločba o imenovanju v naziv in
odločba o pridobitvi položaja. Sestavine pogodbe o zaposlitvi so določene z zakonom in so
v primerjavi med obema zakonoma tako rekoč enake, pri čemer ZDR dopušča več
pogodbene svobode, saj predvideva, da ima lahko pogodba poleg obveznih, zakonsko
določenih sestavin, tudi druge sestavine v obliki pravic in obveznosti, če se stranki
pogodbe o tem dogovorita.
Zakon o javnih uslužbencih strankam take svobode ne omogoča, kar je izrazita posebnost.
Delodajalec namreč lahko posamezne sestavine pogodbe enostransko spreminja s
sklepom, in sicer: napredovanje v višji naziv, razrešitev naziva, premestitev in
napredovanje v višji plačni razred. Ta posebnost je za pogodbene odnose nenavadna.
ZDR izrecno navaja obveznosti pogodbenih strank. Za javne uslužbence pridejo v poštev
vse obveznosti, ki jih ZDR izrecno našteva med obveznostmi delavcev, poleg tega pa
Zakon o javnih uslužbencih vsebuje načela, ki po svoji vsebini pomenijo obveznosti za vse
javne uslužbence. Dodatno zavezujejo javne uslužbence obveznosti, kot so prepoved v
zvezi s sprejemanjem daril, strokovnost, varovanje tajnih podatkov in načelo zakonitosti.
V korist javnih uslužbencev pa je načelo varovanja poklicnih interesov, ki določa posebno
obveznost delodajalca v javnem sektorju, da varuje javnega uslužbenca tako, da mu
omogoči pravno pomoč, če je zoper njega v zvezi z njegovim delom uveden kazenski ali
odškodninski postopek.
Posebnost, ki je delovno pravo ne pozna, je tudi razveljavitev pogodbe o zaposlitvi
oziroma njenih posameznih določil v primeru neskladja s predpisi, ki je v korist javnega
uslužbenca. Prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi je v ZJU urejeno podobno kot v
ZDR, vendar določila niso tako natančna. Po ZJU lahko delodajalec odpove pogodbo o
zaposlitvi iz krivdnih razlogov, zaradi nesposobnosti javnega uslužbenca ali iz poslovnih
razlogov. Krivdni razlog se ugotavlja v disciplinskem postopku. V tem je ena bistvenih
razlik med zakonoma - ZJU obravnava prenehanje delovnega razmerja kot disciplinsko
sankcijo, kar pomeni, da je mogoče odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz krivdnih razlogov
samo na podlagi izvedenega disciplinskega postopka. Prav tako je poseben postopek
predviden za ugotavljanje nesposobnosti. Oba postopka pa sta urejena s podzakonskimi
predpisi. Problem presežnih javnih uslužbencev se v javni upravi rešuje v okviru tako
imenovanega internega trga dela, ki po zakonu zajema vse organe državne uprave, z
dogovorom pa se lahko vanj vključijo tudi državni organi in občine, kar pomeni veliko
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večjo socialno varnost javnih uslužbencev v primerjavi s presežki delavcev zasebnega
sektorja, ki so kljub zakonsko določenim programom razreševanja in sodelovanja zavoda
za zaposlovanje bistveno bolj ogroženi z vidika odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Večja je
verjetnost, da preneha pogodba o zaposlitvi presežnemu delavcu v zasebnem sektorju po
ZDR kot javnemu uslužbencu po ZJU (Mežnar, 2006, str. 1838).
Primerjava podobnosti in razlik med postopkom zaposlitve po Zakonu o javnih uslužbencih
in Zakonu o delovnih razmerjih se začne s potrebo po delavcu. Zakon o javnih uslužbencih
v 56. členu in Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih v 2. členu določata natančne pogoje, kdaj je premestitev
oziroma nova zaposlitev sploh mogoča. Tudi v zasebno - pravni sferi obstajajo pogoji za
zaposlitev delavca, a niso taksativno našteti. Predstojnik v javnem sektorju, ki se odloča o
povečanju oziroma menjavi kadra, je vezan na predhodno podane zakonske razloge, ki
pogojujejo novo zaposlitev in razpoložljivost proračunskih sredstev, delodajalec v zasebni
sferi pa ni vezan na takšne razloge in lahko zaposli delavca, čeprav ga sploh ne potrebuje.
Zakon o javnih uslužbencih v 57. členu ločuje interni in javni natečaj. Pri kateremkoli
postopku zaposlitve po Zakonu o javnih uslužbencih gre v smislu racionalizacije in
stroškovne učinkovitosti zgolj za to, da se želi pred novo zaposlitvijo, ki je mogoča
načeloma le z javnim natečajem preveriti kadrovske potenciale na notranjem »upravnem«
trgu delovne sile, saj je takšna premestitev bistveno cenejša od zaposlitve zunanjih
sodelavcev. Zakon o delovnih razmerjih ne pozna instituta internega ali javnega natečaja.
Tudi po Zakonu o delovnih razmerjih je nujno potrebno objaviti prosta delovna mesta na
oglasnih deskah - interna objava, kadar gre za delovna mesta za nedoločen čas,
delodajalec pa že zaposluje delavce za določen ali krajši delovni čas. Delodajalec v
zasebnem sektorju je pri svojih poslovnih odločitvah, organizaciji in iskanju kadrov
popolnoma samostojen. Vezan je le na spoštovanje delavčeve osebnosti in splošno pravna
ter etična pravila obnašanja v družbi (Krašovec, 2008, str. 52).
Zakon o javnih uslužbencih za razliko od Zakona o delovnih razmerij ločuje še med samimi
javnimi uslužbenci, kjer normira različen postopek za uradnika in strokovno - tehničnega
delavca. Sama ločitev je smiselna zaradi tega, da pri strokovno - tehničnem uslužbencu ni
potrebno izvajati javnega natečaja, ki je pri izbiri uradnikov potreben zato, da celoten
postopek temelji na čimbolj objektivnih merilih strokovne usposobljenosti. Cilj javnega
natečaja namreč ni zgolj formalna objava delovnega mesta, ampak so oblikovana merila
tako, da je izbran kandidat, ki je po svoji strokovni usposobljenosti najprimernejši in bo
lahko največ prispeval k učinkovitemu in uspešnemu delu organa. Zakon o delovnih
razmerjih enotno opredeljuje delavca kot vse zaposlene, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi.
V Zakonu o delovnih razmerjih je postopek javne objave namenjen ravno formalni objavi
delovnega mesta, da zaposlitev lahko steče, tu so lahko merila delodajalca povsem
subjektivna, a ne v nasprotju z zakonom. Delavec ni nujno, da je strokovno najbolj
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usposobljen, niti ni treba, da največ prispeva k delu organizacije, pomembno je, da
zadosti minimalnim zakonskim pogojem za zaposlitev. Pri primerjavi objav prostih
delovnih mest večjih razlik ni. Tako objava po Zakonu o delovnih razmerjih, kot Zakonu o
javnih uslužbencih zahtevata navedbo pogojev za opravljanje dela, rok za prijavo, pri
čemer ta v nobenem primeru ne sme biti krajši od osmih dni (Krašovec, 2008, str. 53).
Glede sklepanja, veljavnosti, prenehanja in drugih vprašanj pogodbe o zaposlitvi se
smiselno uporabljajo splošna pravila civilnega prava, če ni s tem ali z drugim zakonom
drugače določeno. (ZDR, 11. člen)
Pogodba o zaposlitvi je pogodba delovnega prava. Zaradi specifičnosti razmerja med
pogodbenima strankama je tako ni možno v celoti primerjati s pogodbami civilnega prava.
Dejstvo je, da pogodbene stranke v civilnopravnem razmerju lahko ob upoštevanju načela
avtonomije strank urejajo v skladu z voljo pogodbenih strank. Ker pa v delovnem
razmerju nastopata pogodbeni stranki, ki nista (povsem) v enakopravnem položaju,
določajo delovnopravni predpisi minimalen obseg pravic, do katerih je upravičena šibkejša
stranka v pogodbenem razmerju. V tem smislu je zakonodajalec tudi v 7. členu Zakona o
delovnih razmerjih omejil načelo avtonomije pogodbenih strank. Ker pa pogodba o
zaposlitvi, kljub delovnopravni naravi, zgodovinsko izhaja iz civilnopravne (pogodbe o
delu, delovršne pogodbe) pogodbe, je v prvem odstavku 11. člena Zakona o delovnih
razmerjih določeno, da se določena vprašanja pogodbe o zaposlitvi, če niso urejena v
delovnopravni zakonodaji, kljub temu rešujejo s smiselno uporabo splošnih pravil civilnega
prava. Tako bo potrebno za tista vprašanja, ki se nanašajo na sklepanje, veljavnost,
prenehanje ter druga vprašanja pogodbe o zaposlitvi, ki niso urejena v Zakonu o delovnih
razmerjih smiselno uporabljati določbe Obligacijskega zakonika - predvsem členi od 15. do
130., ki urejajo vprašanje pogodbe. Zakon govori o smiselni uporabi določb civilnega
prava in ne o subsidiarni uporabi. Za razliko od pojma "subsidiarna uporaba", ki
pomeni, da se glede tistih vprašanj delovnega prava, ki niso urejena v zakonu neposredno
uporabljajo določbe drugega predpisa, pomeni "smiselna uporaba" uporaba drugega
predpisa v skladu z namenom predpisa, ki določa smiselno uporabo ter ob upoštevanju
namena oziroma temeljnih izhodišč predpisa, katerega smiselna uporaba je določena
(Krašovec, 2008, str. 55).
Postopek zaposlitve po Zakonu o delovnih razmerjih je izrazito krajši in tudi hitrejši. Če
se delodajalec ne odloči za objavo, kar pomeni, da bo zaposloval na podlagi notranjih
virov, ni potreben interni natečaj, kot v primerih državne uprave. Izvedba internega
natečaja delodajalca v zasebnem sektorju je fakultativne narave in je odvisna od časovnih
in materialnih zmožnosti delodajalca. Po objavi prostega delovnega mesta, v kolikor ni
podana izjema od obveznosti objave, delodajalec uporabi različne metode selekcioniranja
primernih kandidatov. Podobnost v vsebinskem smislu ni zanemarljiva. Cilj obeh ureditev
je uresničevanje načela proste izbire dela in dostopnost delovnega mesta vsakomur pod
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enakimi pogoji. Po Zakonu o javnih uslužbencih je izrecno bistvo ureditve postopka
zaposlitve tudi zagotavljanje nevtralnosti javnih uslužbencev in strokovna usposobljenost,
medtem, ko je bistvo postopka zaposlitve po Zakonu o delovnih razmerjih že omenjena
formalistična zahteva po uresničevanju načela dostopa delovnega mesta vsakomur pod
enakimi pogoji in prepoved diskriminacije glede na spol, vero itd. V zasebnem sektorju je
glede na interes in finančni vložek ter poslovno tveganje delodajalca, ki želi imeti točno
določen profil delavca razlikuje vsebina zaposlovanja in s tem postopek zaposlovanja od
postopka po Zakonu o javnih uslužbencih (Krašovec, 2008, str. 56).
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8 PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

8.1 OBVEZNOSTI DELAVCA
Zakon o delovnih razmerjih obveznosti pogodbenih strank izrecno navaja.
Med obveznosti delavca sodijo:
1. opravljanje dela,
2. obveznost obveščanja,
3. prepoved škodljivega ravnanja,
4. obveznost varovanja poslovne skrivnosti,
5. prepoved konkurence.
Delavec mora vestno opravljati delo na delovnem mestu, za katerega je sklenil pogodbo o
zaposlitvi, v času in na kraju, ki sta določena za izvajanje dela, upoštevaje organizacijo
dela in poslovanja pri delodajalcu. V primerih, določenih z zakonom ali kolektivno
pogodbo, mora delavec opravljati tudi drugo delo (ZDR, 31. člen).
Delavec mora upoštevati zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem
pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja (ZDR, 32. člen).
Delavec mora spoštovati in izvajati predpise o varnosti in zdravju pri delu ter pazljivo
opravljati delo, da zavaruje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb
(ZDR, 33. člen).
Delavec mora obveščati delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko
vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti in o vseh spremembah
podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja. Delavec mora
obveščati delodajalca o vsaki grozeči nevarnosti za življenje ali zdravje ali za nastanek
materialne škode, ki jo zazna pri delu (ZDR, 34. člen).
Delavec se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri
delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom
delodajalca (ZDR, 35. člen).
Delavec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu delodajalčevih
poslovnih skrivnosti, ki jih kot take določi delodajalec, in ki so bile delavcu zaupane ali s
katerimi je bil seznanjen na drug način. Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za
katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
Delavec je odgovoren za kršitev, če je vedel ali bi moral vedeti za tak značaj podatkov
(ZDR, 36. člen).
Med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za
svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko
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opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco.
Delodajalec lahko zahteva povrnitev škode, nastale z delavčevim ravnanjem, v roku treh
mesecev od dneva, ko je zvedel za opravljanje dela ali sklenitev posla, oziroma v roku
treh let od dokončanja dela ali sklenitve posla (ZDR, 37. člen).
V zvezi z razlikami, ki nastajajo med zaposlenimi, za katere velja izključno ZDR in javnimi
uslužbenci v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, za katere so uvedene
nekatere specifike v ZJU, je treba opozoriti tudi na nekoliko različne določbe pri prepovedi
konkurence. Prepoved konkurence je ena izmed zakonsko določenih obveznosti delavca.
ZDR določa tako konkurenčno prepoved, to je prepoved, da bi delojemalec brez soglasja
delodajalca med trajanjem delovnega razmerja za svoj ali tuj račun opravljal dela ali
sklepal posle, ki sodijo v dejavnost delodajalca, kot tudi konkurenčno klavzulo. Pri
dogovorjeni konkurenčni klavzuli velja prej omenjena prepoved tudi določen čas (največ
dve leti) po prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Če spoštovanje konkurenčne klavzule
onemogoča pridobitev zaslužka, primerljivega prejšnji plači, mora delodajalec delojemalcu
za čas spoštovanja konkurenčne klavzule izplačevati denarno nadomestilo. Za uradnike je
prepoved opravljanja drugih dejavnosti zaradi konflikta interesov posebej urejena v 100.
členu ZJU.
Če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna
znanja in poslovne zveze se lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi
dogovorita glede prepovedi opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju
delovnega razmerja. Konkurenčna klavzula se lahko dogovori najdlje za obdobje dveh let
po prenehanju pogodbe o zaposlitvi in le za primere prenehanja pogodbe o zaposlitvi s
sporazumom med strankama, zaradi redne odpovedi s strani delavca, redne odpovedi
delavcu iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi delavcu s strani delodajalca, razen v
primeru izredne odpovedi iz pete alinee 73. člena Zakona o delovnih razmerjih.
Konkurenčna klavzula mora biti določena z razumnimi časovnimi omejitvami prepovedi
konkuriranja in ne sme izključiti možnosti primerne zaposlitve delavca. Če konkurenčna
klavzula ni izražena v pisni obliki, se šteje, da ni dogovorjena (ZDR, 38. člen).

8.2 OBVEZNOSTI DELODAJALCA
Med obveznosti delodajalca pa sodijo:
 obveznost zagotavljanja dela,
 obveznost plačila,
 obveznost zagotavljanja varnih delovnih razmer,
 obveznost varovanja delavčeve osebnosti.
Delodajalec mora delavcu zagotavljati delo, za katerega sta se stranki dogovorili v
pogodbi o zaposlitvi. Če ni drugače dogovorjeno, mora delodajalec delavcu zagotoviti vsa
potrebna sredstva in delovni material, da lahko nemoteno izpolnjuje svoje obveznosti in
mu omogočiti prost dostop do poslovnih prostorov (ZDR, 41. člen).
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Delodajalec mora delavcu zagotoviti ustrezno plačilo (ZDR, 42. člen). Delodajalec mora
zagotavljati pogoje za varnost in zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti
in zdravju pri delu. Delodajalec mora strokovnega delavca oziroma strokovno službo, ki
opravlja strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu, obvestiti o zaposlitvi
delavcev za določen čas oziroma začetku opravljanja začasnega dela delavcev, zaposlenih
pri delodajalcu, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku
(ZDR, 43. člen). Delodajalec mora varovati in spoštovati delavčevo osebnost ter
upoštevati in ščititi delavčevo zasebnost (ZDR, 44. člen).
Delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo
izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca,
predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za
zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem
mestu. Če delavec v primeru spora navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je
delodajalec ravnal v nasprotju in ni zagotavljal varnega delovnega okolja, je dokazno
breme na strani delodajalca.
V primeru nezagotavljanja varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem
je delodajalec delavcu odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava (ZDR,
45. člen).
Osebni podatki delavcev se lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in dostavljajo tretjim
osebam samo, če je to določeno z ZDR ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi
uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim
razmerjem. Osebne podatke delavcev lahko zbira, obdeluje, uporablja in dostavlja tretjim
osebam samo delodajalec ali delavec, ki ga delodajalec za to posebej pooblasti. Osebni
podatki delavcev, za zbiranje katerih ne obstoji več zakonska podlaga, se morajo takoj
zbrisati in prenehati uporabljati. Vse naštete določbe se uporabljajo tudi za osebne
podatke kandidatov (ZDR, 46. člen).
Za javne uslužbence so pomembne vse obveznosti, ki jih Zakon o delovnih razmerjih
izrecno našteva med obveznostmi delavcev, poleg tega pa najdemo nekatere dodatne
obveznosti zanje tudi v Zakonu o javnih uslužbencih.
Med posebne obveznosti delodajalcev v javnem sektorju pa sodi dolžnost delodajalca, da
ščiti javnega uslužbenca tako, da mu omogoči pravno pomoč v primeru, da je v zvezi z
njegovim delom zoper njega uveden kazenski ali odškodninski postopek. Varstvo, ki ga je
Zakon o javnih uslužbencih poimenoval načelo varovanja poklicnih interesov, bo javnemu
uslužbencu pripadlo samo v primeru, ko je svoje naloge izvrševal v skladu z zakonom.
Posebej je potrebno opozoriti na razliko, ki deloma izhaja iz že omenjenega 53. člena
Zakona o javnih uslužbencih in se nanaša samo na javne uslužbence v državnih organih in
upravah lokalne skupnosti ter daje delodajalcu možnost, da:
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javnemu uslužbencu naloži tudi delo izven opisa delovnega mesta (95. člen ZJU),
naloži opravljanje dodatnega dela, ki je v interesu delodajalca (97. člen ZJU),
naloži opravljanje dela v projektni skupini (98. člen ZJU) ali celo,
da ga trajno ali začasno premesti na drugo delovno mesto zaradi delovnih potreb
(147. člen ZJU).

Po Zakonu o delovnih razmerjih take možnosti ne obstajajo, saj delodajalec ne more
enostransko spreminjati pogodbe o zaposlitvi in je njegova dolžnost, da delavcu
zagotavlja delo, za katerega sta se stranki dogovorili v okviru pogodbe o zaposlitvi.
Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi, s katero javni uslužbenec sklene delovno
razmerje, so določene v 2. odstavku 53. člena Zakona o javnih uslužbencih, ena od teh je
tudi navedba, da lahko posamezne sestavine pogodbe delodajalec enostransko spreminja
v skladu z zakonom. Slednja določba je posebnost, ne zgolj glede v razmerju do splošne
pogodbe o zaposlitvi, ki jo določa Zakon o delovnih razmerjih ampak tudi glede splošnega
pravila, da se pogodbena razmerja spreminjajo s soglasjem volj obeh strank. Posebna
ureditev je določena zaradi varstva javnega interesa, saj delodajalec v primeru
spremembe veljavnih predpisov, ki spreminjajo določbo pogodbe o zaposlitvi te upošteva,
ne glede ali gre za manj ali bolj ugodne spremembe za javnega uslužbenca, ne da bi
potreboval uslužbenčevo soglasje (Krašovec, 2008, str. 151).

8.3 PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA
RAZMERJA
Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (plače, kriteriji za letni dopust, regres,
odpravnine, odsotnosti z dela in nadomestila, izobraževanje, …) se na ravni podjetja
urejajo s podjetniško kolektivno pogodbo, ki jo skleneta sindikat ali več sindikatov in
poslovodni organ. Le v primeru, če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata, lahko
delodajalec ureja plačo in druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja tudi s
splošnim aktom, vendar le, če so bolj ugodne od zakona in veljavnih kolektivnih pogodb.
O predlogu splošnega akta mora delodajalec pred njegovim sprejemom neposredno
obvestiti delavce (Konfederacija sindikatov 90, 2010). Za zaposlene v javnem sektorju
poseben zakon določa, da se zaposleni ne more s pogodbo o zaposlitvi dogovoriti za več
pravic, kot to izhaja iz predpisov in veljavnih kolektivnih pogodb, zato je treba za javni
sektor poleg splošne ureditve iz Zakona o delovnih razmerjih upoštevati tudi ureditev iz
Zakona o javnih uslužbencih ter Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Tudi za
posamezne dejavnosti so lahko v področnih zakonih, ki urejajo posamezno dejavnost
(vzgoja in izobraževanje, visoko šolstvo, kultura, zdravstvo, vojska in policija,..) določene
nekatere posebnosti za delavce, ki delajo v teh dejavnostih (Konfederacija sindikatov 90,
2010).
V nadaljevanju so opredeljeni izbrani instituti ter prikazana pravna ureditev v javnem in
zasebnem sektorju pri katerem so upoštevani predpisi s področja šolstva, vojske,
obrambe, zdravstva in sodstva.
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8.3.1 Opravljanje pripravništva
Vsak delavec, ki prvič sklene delovno razmerje ni pripravnik. Pripravništvo se izvaja le pri
tistih delodajalcih, za katere tako določa poseben zakon ali kolektivna pogodba na ravni
dejavnosti, ki tudi natančneje določajo pravice in obveznosti pripravnika v času
pripravništva. Posebna oblika pripravništva je volontersko pripravništvo, ki se lahko izvaja
le, če tako določa posebni zakon. Za volontersko pripravništvo je značilno, da pripravnik
ne sklene pogodbe o zaposlitvi, temveč posebno pogodbo o volonterskem pripravništvu
(MDDSZ, 2010).
Novi ZDR je na področje pripravništva prinesel precejšnje spremembe. Medtem, ko je bilo
pripravništvo v preteklosti institut, namenjen vsem, ki so začeli prvič opravljati delo, je
novi zakon obvezno pripravništvo opustil. Odločitev ali bo na nekem področju oziroma v
neki dejavnosti pripravništvo potrebno, je prepustil posebnim zakonom oziroma
kolektivnim pogodbam na ravni dejavnosti. To pomeni tistim, ki podrobneje poznajo
potrebe stroke oziroma dejavnosti ter usposobljenost diplomantov različnih šol oziroma
profilov, ki se v teh dejavnostih zaposlujejo. Glede na potrebe državnih organov je ZJU
pripravništvo zadržal (Belopavlovič, 2008, str. 27).
Z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da sklene pogodbo
o zaposlitvi kot pripravnik, kdor prvič začne opravljati delo, ustrezno vrsti in stopnji svoje
strokovne izobrazbe, ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela v
delovnem razmerju. Vajenec, ki uspešno konča program poklicnega izobraževanja, je
usposobljen za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju, ustrezno vrsti in
stopnji njegove poklicne izobrazbe (ZDR, 120. člen).
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci razen zdravnikov smejo samostojno opravljati
delo v zdravstveni dejavnosti po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem
izpitu. Pripravništvo traja za zdravstvene delavce s srednjo strokovno izobrazbo šest
mesecev, z višjo strokovno izobrazbo devet mesecev in z visoko strokovno izobrazbo,
razen za zdravnika, 12 mesecev (ZZDej, 64. člen).
Za pripravnika se sprejme oseba, ki prvič sklene delovno razmerje in se usposablja za
opravljanje dela oziroma za opravo predpisanega strokovnega izpita. Pripravnik se
sprejme v delovno razmerje za določen čas trajanja pripravniške dobe. Če je pripravnik v
času pripravniške dobe opravičeno odsoten več kot en mesec, se mu pripravništvo za čas
odsotnosti ustrezno podaljša. Za opravičeno odsotnost se štejejo primeri, ko je pripravnik
kljub odsotnosti upravičen do prejemanja nadomestila plače. O podaljšanju pripravništva
iz opravičenih razlogov odloči oseba, ki izvršuje pravice delodajalca (ZJU, 106. člen).
Štipendist, ki po končanem šolanju sklene pogodbo o zaposlitvi v stalni sestavi vojske kot
podčastnik, častnik, vojaški uslužbenec ali civilna oseba oziroma drug pripravnik, ima v
času pripravništva plačo v višini 90% plače s pripadajočimi dodatki za formacijsko
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dolžnost, za katero opravlja pripravništvo. Štipendist, ki se zaposli v stalni sestavi vojske
kot vojak, se zaposli kot kandidat za vojaka in ne opravlja pripravništva (ZSSlov, 50. člen).
8.3.2 Poskusno delo
V pogodbi o zaposlitvi se delavec in delodajalec lahko dogovorita o poskusnem delu.
Poskusno delo traja največ šest mesecev. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru
začasne odsotnosti z dela. V času trajanja poskusnega dela lahko delavec odpove
pogodbo o zaposlitvi s sedemdnevnim odpovednim rokom. Če delodajalec ob poteku
poskusnega dela ugotovi, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, lahko delavcu
izredno odpove pogodbo o zaposlitvi. V času trajanja poskusnega dela delodajalec delavcu
ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi, razen če so podani razlogi za izredno odpoved
ali zaradi postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave (ZDR, 125. člen).
8.3.3 Plačilo za delo
Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni
obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Pri plači
mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki
neposredno zavezuje delodajalca. Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za
delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost,
če je le - to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Za čas odmora
med dnevnim delom prejme delavec plačilo, kot če bi delal (ZDR, 126. člen). Delavcu
pripadajo dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega
časa:
- za nočno delo,
- za nadurno delo,
- za delo v nedeljo,
- za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.
Višina dodatkov se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Dodatek za delo v
nedeljo in dodatek za delo na dela proste dneve po zakonu se med seboj izključujeta.
Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu
dodatek pripada (ZDR, 128. člen). Delavcu pripada dodatek za delovno dobo. Višina
dodatka za delovno dobo se določi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti (ZDR, 129.
člen). Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za
prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in
nalog na službenem potovanju. Če višina povračila stroškov ni določena s kolektivno
pogodbo s splošno veljavnostjo, se določi z izvršilnim predpisom (ZDR, 130 člen).
Novi ZDR, v primerjavi s prej veljavno zakonodajo, ureja plačilo za delo bistveno
podrobneje, saj je kot zakonske opredelil tudi nekatere pravice, ki so bile pred tem
predmet kolektivnih pogodb oziroma kolektivnega dogovarjanja. Seveda pa je ob tem
treba poudariti, da velja zakon v delu, ki se nanaša na plače le za zasebni sektor, saj so
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plače, ki se zagotavljajo iz javnih sredstev, posebej urejene. ZJU sistema plač v javnem
sektorju ne ureja, temveč to ureja poseben zakon. Zato je bil hkrati z ZJU sprejet Zakon o
sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). ZSPJS ureja sistem plač funkcionarjev in javnih
uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in
izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače. Za javne uslužbence se po
tem zakonu šteje najširši krog oseb zaposlenih v javnem sektorju. Javni uslužbenci so
torej poleg uradnikov tudi učitelji, zdravniki, zaposleni v ZPIZ, ZZZS, ZRSZ ipd. Tako po
ZDR kot po ZSPJS je plača sestavljena iz treh delov:
• osnovne plače,
• dela plače za delovno uspešnost in
• dodatkov (Belopavlovič, 2008, str. 45).
Za zaposlene v javnem sektorju poseben zakon določa, da se zaposleni ne more s
pogodbo o zaposlitvi dogovoriti za več pravic, kot to izhaja iz predpisov in veljavnih
kolektivnih pogodb, zato je treba za javni sektor poleg splošne ureditve iz Zakona o
delovnih razmerjih upoštevati tudi ureditev iz Zakona o javnih uslužbencih ter Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju (MDDSZ, 2010).
Plače ali njenega dela delavcem ni dopustno izplačevati v obliki bonov, stvari ali na druge
podobne nedenarne načine. Plačo je vedno treba izplačati v denarni obliki, torej v evrih,
da lahko delavec svobodno razpolaga z njo. Tudi druge pravice, ki jih zakon določa v
denarni obliki (npr. regres za letni dopust), je treba izplačati tako, kot se glasijo, torej v
denarju in jih ni dopustno izplačevati v bonih ali drugih nedenarnih oblikah (MDDSZ,
2010).
Pri t.i. morebitnih drugih vrstah plačil, ki jih zagotavlja kolektivna pogodba, pa je s
kolektivno pogodbo lahko predvidena tudi nedenarna oblika in ta plačila se potem lahko
izplačajo tudi v naravi, v bonih, stvareh in podobno (tak primer je lahko npr. udeležba v
dobičku, ki bi se lahko izplačala tudi v obliki delnic podjetja, če bi bilo tako določeno).
Odločilno je, kako kolektivna pogodba ureja različna druga plačila, do katerih so
upravičeni delavci. Če kolektivna pogodba navedeno pravico delavcev določa v denarni
obliki, potem jo je posamezni delodajalec, ki ga zavezuje ta kolektivna pogodba, dolžan
izplačati tako, kot se glasi, torej v denarju in ne v bonih ali drugih nedenarnih oblikah. Če
pa kolektivna pogodba za določeno dodatno plačilo, do katerega so upravičeni delavci,
določa nedenarno obliko, potem ga je treba izplačati v takšni nedenarni obliki, kot je
dogovorjena s kolektivno pogodbo (MDDSZ, 2010).
8.3.4 Regres
Zakon o delovnih razmerjih določa minimum pravic, tako da kolektivna pogodba lahko
določa višji znesek regresa, do katerega je upravičen delavec.
Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni
dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do
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1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v
primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje
do 1. novembra tekočega koledarskega leta. V primeru, da ima delavec pravico do izrabe
le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa. V
primeru, da ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima
pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o
zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 66. členom
Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, 131. člen).
Regres za letni dopust za zasebni sektor ureja Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač
za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih
osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 (KPPI), (SAOP, 2010). Višina regresa v zasebnem
sektorju je v letu 2010 znašala 734,15 Eur. V podjetjih z izgubo pa je znašal najmanj v
višini zakonsko določene minimalne plače na dan izplačila regresa (SAOP, 2010).
Regres za letni dopust v letu 2011 znaša najmanj 735,00 Eur. V primeru nelikvidnosti
delodajalca se lahko regres za letni dopust izplača v več obrokih, vendar najkasneje do 1.
novembra tekočega koledarskega leta (KPOP, 5. člen).
8.3.5 Delovni čas
Upoštevaje ZDR polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur tedensko (pri čemer to ne
pomeni absolutne tedenske omejitve, ampak omejitev povprečnega tedenskega
delovnega časa). Posebni zakon ali kolektivna pogodba lahko določita polni delovni čas v
trajanju med 36 in 40 ur tedensko (bodisi 36, 37, 38, 39 ali 40 ur tedensko). Če v primeru
posameznega delodajalca niti poseben zakon niti kolektivna pogodba ne določata polnega
delovnega časa, velja za delavce pri tem delodajalcu polni delovni čas v trajanju 40 ur
tedensko. Posebna ureditev velja za delovna mesta, pri katerih obstajajo večje nevarnosti
za poškodbe ali zdravstvene okvare - zanje se lahko z zakonom, drugim predpisom ali
kolektivno pogodbo določi polni delovni čas v trajanju manj kot 36 ur tedensko (MDDSZ,
2010).
Delovni čas je efektivni delovni čas ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z
zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. Efektivni delovni čas je vsak
čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje
svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. Efektivni delovni čas je osnova za
izračun produktivnosti dela (ZDR, 141. člen).
Kot efektivni delovni čas pa se šteje ne le dejansko opravljanje dela, ampak tudi vsako
drugo časovno obdobje, v katerem je delavec na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje
obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. Katera so ta obdobja ZDR konkretno ne določa. V
odvisnosti od dejavnosti je kot takšna mogoče šteti na primer čas priprave na delo
(preoblačenje v delovna oblačila, priprava delovnih naprav), čas službenega potovanja, in
podobno. Praviloma pa se takšna obdobja, ki ne pomenijo dejanskega dela, a se vštevajo
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v efektivni delovni čas, konkretno opredelijo v področnih zakonih oziroma kolektivnih
pogodbah (MDDSZ, 2010).
Polni delovni čas v ministrstvu ne sme biti daljši od 40 ur v tednu in ne krajši kot 36 ur na
teden. Začetek in konec delovnega časa v vojski se določa s pravili službe v Slovenski
vojski. Minister na predlog načelnika generalštaba lahko določi formacijske dolžnosti v
vojski, na katerih zaradi večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare traja polni
delovni čas manj kot 36 ur na teden. Dnevna delovna obveznost praviloma traja največ
12 ur. Minister lahko odredi, da se na posameznih delovnih mestih ali formacijskih
dolžnostih na predlog načelnika generalštaba predpisana časovna omejitev dnevne
delovne obveznosti upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, ki ne sme biti daljše kot
šest mesecev. Minister lahko odredi, da se na posameznih delovnih mestih ali formacijskih
dolžnostih na predlog načelnika generalštaba, predpisan dnevni in tedenski počitek v
minimalnem trajanju v primeru izmenskega dela zagotavlja v obdobju, ki ne sme biti
daljše kot šest mesecev. Upoštevanje časovne omejitve dnevne delovne obveznosti in
zagotavljanje dnevnega ter tedenskega počitka iz tretjega in četrtega odstavka tega člena
se lahko odredi:
•

•
•

•

če je to potrebno zaradi nemotenega ali neprekinjenega delovanja
oborožitvenega, nadzornega ali telekomunikacijskega sistema ali varovanja
določenega objekta ali območja;
zaradi zagotavljanja stalne ali povišane pripravljenosti vojske ali obrambnega
sistema;
če gre za izvedbo vojaškega strokovnega usposabljanja ali vaj, ki trajajo dalj
časa;
če gre za izvajanje mednarodnih obveznosti (ZObr, 97. člen).

Pri opravljanju vojaške službe je delovni čas pripadnikov v skladu z Zakonom o obrambi
odvisen od vrste, namena, obsega in zahtevnosti nalog, ki jih opravljajo pripadniki. Med
opravljanjem vojaške službe izven države pa je delovni čas pripadnikov lahko
neenakomerno razporejen tudi glede na letno, mesečno, tedensko in dnevno povprečje ur
delovne obveznosti, predpisano za opravljanje vojaške službe v državi. O razporeditvi
delovnega časa med opravljanjem vojaške službe izven države odloča nadrejeni poveljnik.
Nadrejeni poveljnik mora med opravljanjem vojaške službe izven države omogočiti
pripadnikom potreben počitek glede na vrsto nalog in druge razmere in pri tem upoštevati
tudi predpisane omejitve glede opravljanja posameznih zahtevnih nalog na določenih
formacijskih dolžnostih. Delovni čas pripadnikov, ki so napoteni na opravljanje vojaške
službe v skupna ali druga poveljstva in enote izven države, se odredi glede na pravila, ki
veljajo za druge pripadnike takega poveljstva ali enote (ZSSlov, 53. člen).
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci ne smejo zapustiti delovnega mesta, dokler
ne dobijo nadomestitve, čeprav je njihov delovni čas potekel, če bi to pomenilo nevarnost
za zdravje ljudi. V času stavke morajo zdravstveni delavci zagotavljati bolnikom nujno
medicinsko pomoč, nego in oskrbo (ZZDej, 52. člen). Zdravstveni delavci in zdravstveni
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sodelavci v mreži javne zdravstvene službe delajo v enakomerno ali neenakomerno
razporejenem delovnem času. 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 štirih mesecev. Kadar je delo zdravstvenih delavcev in
zdravstvenih sodelavcev ozko povezano z delom zdravnika, se začetek njihovega
delovnega časa prilagodi delovnemu času zdravnika. V zunajbolnišnični dejavnosti,
namenjeni storitvam za uporabnike, mora najmanj petina delovnega časa potekati po 16.
uri. Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, ki delajo na delovnih mestih v
ambulantah ali v tehnološko zahtevnih diagnostičnih, terapevtskih in rehabilitacijskih
enotah ter operacijskih dvoranah, se zaradi čim večje izkoriščenosti prostorov in opreme
na delo lahko razporejajo v izmenah. Če delo na takih delovnih mestih traja 12 ali več ur
dnevno, se lahko prične pred 8. uro zjutraj. Seznam takih delovnih mest določi
delodajalec. Za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki opravljajo delo v okviru
mreže javne zdravstvene službe kot zasebni zdravstveni delavci s koncesijo, se delovni čas
določi v koncesijski pogodbi (ZZDej, 52a. člen).
Sodnik je lahko, tudi brez privolitve, dodeljen, da opravlja sodniško službo na drugem
sodišču istega ali nižjega položaja, za polni delovni čas ali za del polnega delovnega časa:
•
•
•

če je to potrebno, da se omogoči redno izvajanje sodne oblasti pri sodišču,
če je to potrebno, da se odpravijo zaostanki pri delu sodišča,
če na sodišču, na katero je imenovan, zaradi začasno zmanjšanega pripada
zadev ne more dosegati pričakovanega obsega dela.

8.3.6 Letni dopust
Delavec ima pravico do letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, ki ne more biti
krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od
polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve
delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj
60% telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno
prizadetostjo, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta. Delavec ima
pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil
15 let starosti (ZDR, 159. člen). Ob prenehanju delovnega razmerja je delodajalec dolžan
dati delavcu potrdilo o izrabi letnega dopusta (ZDR, 164. člen).
Minimalni letni dopust v trajanju 4 tednov se poveča za ustrezno število dodatnih dni, če
delavec izpolnjuje posebne kriterije. Nekatere od teh kriterijev določa že zakon sam,
praviloma pa jih določajo veljavne kolektivne pogodbe. Tako na primer ZDR določa, da
pripadajo delavcu dodatni dnevi letnega dopusta, če izpolnjuje naslednje kriterije: (1)
dodatne tri dni ima starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60% telesno okvaro in
delavec, ki neguje in varuje otroka s telesno okvaro ali duševno prizadetostjo (2) dodatno
še en dan dopusta ima delavec za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti (3)
pravico do dodatnih dni ima tudi nočni delavec, pri čemer zakon ne določa števila dni,
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temveč to prepušča kolektivnim pogodbam (4) dodatnih sedem dni ima delavec, ki še ni
dopolnili 18 let starosti. Številni drugi kriteriji, ki se nanašajo praviloma na zahtevnost
delovnega mesta in pridobljene izkušnje ter socialni status delavca so določeni v veljavnih
kolektivnih pogodbah. Praviloma se kriteriji med seboj ne izključujejo, ampak seštevajo,
razen v primerih, kadar se isti kriterij (na primer starost) v zakonu in kolektivni pogodbi
podvaja in je treba v takem primeru upoštevati dodatno število dni po istem kriteriju le
enkrat, v trajanju, ki je za delavca ugodnejše. ZDR ne določa maksimalnega trajanja
letnega dopusta (MDDSZ, 2010).
Delavec na obrambnem področju ima pravico do letnega dopusta najmanj 20 delovnih
dni, ne glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Kriterije za
določitev dolžine letnega dopusta predpiše minister, in sicer tako, da se dopust glede na
delovno dobo lahko poveča do 25 dni, za zahtevnost dela za največ pet dni, za delovno
uspešnost do tri dni, zaradi delovnih pogojev do deset dni in zaradi socialnih ter
zdravstvenih razmer in starosti do pet dni. Vojaškim kontrolorjem letenja in članom
posadk vojaških zrakoplovov, vojaškim pirotehnikom in vojaškim potapljačem pripada za
ohranjanje telesne psihofizične pripravljenosti, poleg dopusta, še dodaten dopust 15 dni.
Pogoje in način izrabe dodatnega dopusta določi minister (ZObr, 97g. člen).
Sodnik ima pravico do letnega dopusta v trajanju do štirideset delovnih dni, vendar ne
manj kot trideset delovnih dni. Sodnik ima pravico do izrednega plačanega dopusta do
sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih razlogov. Če sodnik
kandidira za poslanca ali predsednika republike, ima od dneva potrditve kandidature
pravico do izrednega neplačanega dopusta za pripravo na volitve v trajanju trideset
delovnih dni. V drugih izjemnih primerih se lahko sodniku odobri izredni neplačani dopust
do trideset dni v koledarskem letu. Merila za trajanje dopusta določi minister, pristojen za
pravosodje, v soglasju s sodnim svetom (ZSS, 58. člen).
Delo preko polnega delovnega časa ne sme presegati v povprečju osem ur tedensko.
Časovna omejitev tedenskega delovnega časa preko polnega delovnega časa se upošteva
kot povprečna omejitev v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od štirih
mesecev, pri čemer se pri izračunu povprečja ne upoštevata letni dopust in odsotnost z
dela zaradi bolezni. V primeru pisnega soglasja zdravstvenega delavca in zdravstvenega
sodelavca lahko delo preko polnega delovnega časa presega omejitve. Zdravstvenega
delavca in zdravstvenega sodelavca, ki s tem ne soglaša, delodajalec ne sme oškodovati.
Iz soglasja mora biti razvidno tedensko število nadur, s katerim še soglaša zdravstveni
delavec in zdravstveni sodelavec, ter rok veljavnosti soglasja. Delodajalec vodi posebno
evidenco o izvajanju dela preko polnega delovnega časa zdravstvenih delavcev in
zdravstvenih sodelavcev, ki so podali soglasje. Evidenco mora na podlagi zahteve
predložiti pristojnim nadzornim organom in reprezentativnim sindikatom (ZZDej, 52b.
člen).
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8.3.7 Disciplinska odgovornost
Temeljna obveznost delavca je izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz
delovnega razmerja. Če te obveznosti delavec krši, ima delodajalec več možnosti. Za
hujše in ponavljajoče kršitve lahko delodajalec zoper delavca vodi postopek redne ali
izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kar ima za posledico prenehanje delovnega
razmerja. Kolikor pa delodajalec oceni, da glede na vrsto in stopnjo kršitve ne bo vodil
postopka redne ali izredne odpovedi, ampak bo delavca le blažje disciplinsko sankcioniral,
da ta v bodoče ne bo več ponavljal kršitev, lahko po opravljenem disciplinskem postopku,
izreče delavcu kot disciplinsko sankcijo opomin, denarno kazen pa le, če tako sankcijo
določa kolektivna pogodba na ravni dejavnosti. Druge disciplinske sankcije, kot so na
primer denarna kazen, odvzem bonitet, idr., se namreč ne morejo določiti niti s
podjetniško kolektivno pogodbo, niti s splošnim aktom delodajalca, niti s pogodbo o
zaposlitvi, zato jih delodajalec ne sme izreči, če niso določene že s panožno kolektivno
pogodbo. Zakon v zvezi s tem še določa, da disciplinske sankcije ne smejo trajno
spreminjati delovnopravnega položaja delavca. Zato se tudi ukrep prenehanja delovnega
razmerja ne more delavcu izreči kot disciplinska sankcija, lahko pa tako trajno posledico
delodajalec doseže (kot je bilo na začetku rečeno) po zakonito vodenem postopku redne
ali izredno odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V primeru, da se delavcu izreče kot disciplinska
sankcija denarna kazen, je sklep delodajalca zoper katerega delavec ni zahteval
arbitražnega ali sodnega varstva, že izvršilni naslov (MDDSZ, 2010).
Za ugotavljanje disciplinske odgovornosti, postopek ugotavljanja ter delno tudi za
disciplinske ukrepe se tudi za javne uslužbence, zaposlene v organih, uporablja ZDR. Z
novelo ZJU so se namreč črtale posebne določbe, s katerimi je bila urejena disciplinska
odgovornost za javne uslužbence. Prenehala je veljati tudi Uredba o disciplinskem
postopku v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti.
Javni uslužbenec je dolžan izpolnjevati pogodbene in druge obveznosti iz delovnega
razmerja, ter je za kršitev teh obveznosti disciplinsko odgovoren. Odgovornost za kršitev
delovnih obveznosti se ugotavlja v disciplinskem postopku. Javni uslužbenec ima v
disciplinskem postopku pravico do zagovora ter pravico, da v postopek vključi sindikat,
katerega član je ob uvedbi postopka. Sankcija, predvidena z ZDR je opomin, s kolektivno
pogodbo na ravni dejavnosti pa je mogoče predvideti tudi druge sankcije, kot so npr.
denarna kazen ali odvzem bonitet. Uvedba disciplinskega postopka zastara v enem
mesecu od dneva, ko se je izvedelo za kršitev in storilca oz. v treh mesecih od dneva, ko
je bila kršitev storjena (Belopavlovič, 2008, str. 38).
Delavec je dolžan izpolnjevati pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja. Za
kršitev obveznosti je delavec disciplinsko odgovoren (ZDR, 174. člen).
Delavec policije je lahko začasno odstranjen z dela ali z delovnega mesta, če je zaloten pri
hujši kršitvi delovnih obveznosti in dolžnosti ali če je zoper njega uveden kazenski
postopek za kazniva dejanja, ki so navedena v 67. členu Zakona o policiji, ali se zahteva
uvedba postopka zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti, za katero se lahko
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izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja. O začasni odstranitvi z dela ali z delovnega
mesta odloči generalni direktor policije ali delavec, ki ga on pooblasti. Policistu, ki je
začasno odstranjen z dela ali z delovnega mesta, se med trajanjem začasne odstranitve z
dela ali z delovnega mesta odvzameta službena izkaznica in orožje (ZPol. 95. člen).
Vojaške osebe so disciplinsko odgovorne za kršitev vojaške discipline. Kršitve vojaške
discipline so lažje in težje. Lažje kršitve vojaške discipline so:
•
•
•
•
•
•

neupravičena zapustitev ali nepravočasna vrnitev v poveljstvo, enoto ali zavod do
osem ur;
malomarno izvrševanje dolžnosti, ki ne povzroči večjih škodljivih posledic;
namerna povzročitev manjše materialne škode na vojaškem premoženju;
malomarno vzdrževanje vojaškega premoženja;
nepravilno in malomarno nošenje uniforme in predpisanih oznak;
malomarno ravnanje s tajnimi podatki, ki ne povzroči večjih škodljivih posledic.

Težje kršitve vojaške discipline so:















neupravičena zapustitev ali nepravočasna vrnitev v poveljstvo, enoto ali zavod nad
osem ur;
uživanje alkohola ali psihotropnih snovi med opravljanjem vojaške službe
oziroma opravljanje vojaške službe pod vplivom alkohola ali psihotropnih snovi;
odklonitev preizkusa ali strokovnega pregleda, s katerim se ugotavlja prisotnost
alkohola oziroma psihotropnih snovi, ki zmanjšuje zmožnost za delo oziroma
vojaško službo ali opravljanje dolžnosti v zvezi s službo;
opustitev požarno - varnostnih, varnostnih in drugih ukrepov, ki lahko ogrozijo
varnost moštva ali vojaškega premoženja;
malomarno izvrševanje dolžnosti ali opuščanje oziroma nepooblaščeno
spreminjanje predpisanih postopkov za določeno ravnanje, ki povzroči večje
škodljive posledice;
odklonitev, neizvršitev ali nepopolna izvršitev sprejetega akta vodenja ali
poveljevanja;
napačno poročanje ali prikrivanje podatkov v zvezi z vojaško službo ali
opravljanjem določenih dolžnosti v zvezi z njo;
neupravičeno sprejemanje daril ali kakršnih koli koristi od podrejenih in drugih
oseb v zvezi z vojaško službo;
namerno povzročanje večje materialne škode na vojaškem premoženju;
žaljivo ali nasilno obnašanje do podrejenih, nadrejenih ali drugih vojaških oseb na
istem položaju oziroma do civilnih oseb;
neizvrševanje odrejenih inšpekcijskih ukrepov, za katere je vojaška oseba
pristojna;
dejanje, ki pomeni kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, drugo kaznivo dejanje,
storjeno na delu ali v zvezi z delom ali storjeno iz nečastnih nagibov, in drugo
kaznivo dejanje ali prekršek, s katerim se krni ugled državnega organa;
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opravljanje dela v gospodarskih družbah ali opravljanje enakih oziroma podobnih
del pri drugem organu ali organizaciji brez pisnega dovoljenja ministra, razen za
delo, za katero po tem zakonu dovoljenje ni potrebno;
neopravičeni izostanek z dela pet delovnih dni v obdobju šestih mesecev ali
neopravičeni izostanek z dela tri dni zaporedoma;
kršitev pravic vojaških oseb, določenih s tem zakonom in pravili službe v
Slovenski vojski;
neupravičena odklonitev predpisanega zdravstvenega pregleda;
več kot tri ponovitve lažjih kršitev vojaške discipline v obdobju dveh let;
protipravna odtujitev tajnih podatkov ali malomarno ravnanje s tajnimi podatki, ki
povzroči večje škodljive posledice (Zobr, 57. člen).
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9 ZAKLJUČEK

Enotnost ureditve delovnih razmerij, ki naj bi se kazala v enotni ureditvi za vse zaposlene
bodisi v javnem ali zasebnem sektorju je zgolj relativna. V delovnopravni doktrini se je z
vidika iskanja odgovora na vprašanje ali je treba delovna razmerja zaposlenih v javnem in
zasebnem sektorju urejat enako razvila živahna razprava. Ustava Republike Slovenije v 2.
odstavku 14. člena govori, da so ljudje pred zakonom enaki. Ta abstraktna formulacija je
v pravni doktrini pojasnjena s konkretnejšimi opredelitvami, ki pomenijo, da znotraj iste
skupine kategorije oseb le teh ni mogoče postavljati v različne pravne položaje, če za to
ne obstajajo utemeljeni razlogi. Med večjimi omejitvenimi dejavniki enovitega urejanja
delovnih razmerij je država, ki v delovno razmerje vstopa ne le nadrejeno kot delodajalec,
temveč tudi kot zakonodajalec. Enotnost urejanja delovnih razmerij ne pomeni enega
pravnega predpisa, ki ureja vsa individualna in kolektivna vprašanja, pač pa koncept
enotnosti obravnavamo v smislu enotne uporabe delovnopravnih institutov in sodne
prakse.

Potrditev prve hipoteze
V času globalizacije se tudi trg dela sooča s spremembami, saj se gospodarsko, politično
in družbeno življenje nenehno spreminja. Spreminjajo se politični sistemi in odnosi med
posameznimi družbenimi skupinami. Tako se je razvijala tudi pogodba o zaposlitvi.
Oris razvoja pogodbe o zaposlitvi je v tesni povezavi z družbenoekonomsko ureditvijo v
posameznem zgodovinskem razvoju. Zato je tudi zgodovinski razvoj urejanja delovnih
razmerij bistven in za razumevanje vsebinskih in formalnih značilnosti te pogodbe
odločujoč, kar kažejo tudi novejša spoznanja delovnopravne teorije. Slovenija se je v svoji
zgodovini srečevala s pomembnimi in resnimi odločitvami. Leta 1991 je postala
samostojna država, saj je pred tem obdobjem pripadala državni tvorbi Socialistični
federativni republiki Jugoslaviji in Avstro - Ogrski. Najpomembnejša temelja v novejši
zgodovini sta bila osamosvojitev Republike Slovenije in vstop Slovenije v Evropsko unijo.
Urejanje zakonodaje je spodbudil nov družbeni red (kapitalizem), ki je v 19. stoletju
nadomestil starega (fevdalizem), pred posegom združitve delavcev pa se pravice delavcev
iz delovnega razmerja niso urejale.
Slovenija je v svoji zgodovini doživela spremembe na področju družbenopolitičnih in
gospodarskih ureditev, ki so vsaka na svoj način imela vpliv na celotno družbeno ureditev.
Da bi razumeli razvoj delovnega prava in delovnopravno ureditev v sedanjem času je
potrebno pregledati ekonomsko in politično sliko v določenih obdobjih ter razvoj
delavstva, delodajalcev in njihovo medsebojno razmerje. Tako politična kot ekonomska
situacija v določenem obdobju sta imeli vpliv na oblikovanje zakonodaje, s tem pa tudi na
pravno urejanje delovnega področja oziroma delovnega prava. Tudi sindikati so pri tem
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sodelovali, sprva kot posamezna nelegalna združenja delavcev, kasneje pa kot legalne
organizacije za zaščito delavcev. Po prehodu Slovenije v tržni sistem so se razmere v
gospodarstvu zelo spremenile. Prejšnji sistem polne zaposlenosti in zaposlenosti za
nedoločen čas, ki je bila za delojemalce najbolj zaželena oblika zaposlitve je nadomestila
brezposelnost, privatizacija podjetij, množična odpuščanja presežnih delavcev in upad
gospodarskih panog, kot sta industrija in kmetijstvo.
Na Slovenskem prvi poskusi omejevanja izkoriščanja delovne sile segajo na konec 19.
stoletja z avstrijskim občim državljanskim zakonikom. To so bili prvi posegi države, ko je
država začela posegati in pravno urejati področje delovnih razmerij. Začela se je
sprejemati delovna zakonodaja, ne pa tudi omejevanje izkoriščanja delavcev in zaščita
pravic delavcev. Slednje se je zgodilo šele v začetku 20. stoletja, ko so se delavci že
organizirano združevali v združenja delavcev in sindikate. Delo delavcev je bilo blago, ki
so ga prodajali delodajalcem. Brez regulacije in nadzora sistema je ta dopuščal
izkoriščanje delovne sile. Po uvedbi kapitalistične proizvodnje so se začela razvijati
združenja delavcev z namenom zaščite pravic delavcev. Tu pa nastopi vmešavanje države
v delovna razmerja in sicer z namenom zaščite pravic s skupnimi pogajanji. Združenja
delavcev so spodbudila urejanje delovnih razmerij v smislu pravic delavcev in po vsej
verjetnosti do teh sprememb v nasprotnem primeru ne bi prišlo.
Država je imela med prvo in drugo svetovno vojno monopol nad urejanjem delovnih
razmerij. Sindikati so odigrali vlogo izvrševalca oblasti. V tem obdobju je delovna
zakonodaja prinašala enotnost na področju ureditve delovnih razmerij. Pravice delavcev
se v tem obdobju večajo, delavci pa pri monopolnem (državnem) urejanju delovnih
razmerij niso bili udeleženi.
V obdobju socialistične ureditve družbenega sistema delavec v delovno razmerje stopa z
novim delodajalcem - državo. Za tovrsten družbeni sistem je značilno, da je lastnina
zasnovana na državnem lastništvu in centralnem planiranju.
Po osamosvojitvi Slovenije se je slovenska zakonodaja morala pripraviti na nova zasebna
lastninska razmerja, ki so nastala s privatizacijo, tržnimi in političnimi reformami in
spremembo sistema iz socialističnega v tržni sistem. Država še vedno regulira z
zakonskimi določili delovna razmerja, vendar v pogajanju s sindikati in predstavniki
delodajalcev. Družbeno lastnino zamenja privatna lastnina in tržni mehanizem
gospodarstva. Tu je pomembno, da je v taki ureditvi gospodarstvo konkurenčno ostalim
državam. Slovenska zakonodaja se je temu tudi prilagodila z Zakonom o delovnih
razmerjih iz leta 2002.
Na podlagi zgoraj opisani dejstev se lahko prava postavljena hipoteza potrdi.
Potrditev druge hipoteze
V zadnjem času je na trgu delovne sile opazen trend naraščanja tako imenovanih
nestandardnih oblik zaposlovanja, med katero je uvrščeno tudi zaposlovanje za določen
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čas. Delodajalci zaposlujejo delavce za določen čas predvsem zaradi lastne koristi in ne
zaradi potreb ali slabših sposobnostih svojih zaposlenih. Vzrok tega je, da podjetja želijo
minimalizirati stroške poslovanja, zato vidijo rešitev v zaposlovanju za določen čas. S
tovrstnim kadrom nimajo skrbi, saj je na eni strani postopek odpuščanja enostaven in se
jim v primeru zmanjšanega obsega dela ni treba bati zapletenih postopkov s presežnimi
delavci, zato pa nastopi strah pri delavcih, v primeru izgube službe. Rešitev vidim v
spremembi zakonodaje in po izenačitvi oziroma uravnoteženem položaju vseh zaposlenih,
tako, da bi v primeru odpusta delavca za določen čas, moralo podjetje plačati odpravnino.
Nihče od delodajalcev se torej prav dosti ne ozira na določila v 52. in 53. členu Zakona o
delovnih razmerjih, oziroma če že, si jih interpretirajo po svoje. Delodajalec ne sme
skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas z istim delavcem in za
isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v primerih, ki jih
določa zakon. Na podlagi besede »za isto delo« delodajalci dobro manipulirajo in svoje
zaposlene premeščajo iz enega na drugo delovno mesto in jim zato pogodbo za določen
čas podaljšujejo v nedogled. Rešitev vidim v zakonodajalcu z natančnejšim formuliranjem
»dvoumnih« določb.
Zakon določa časovno omejitev sklepanja pogodb za določen čas na dve leti. Po
prejšnjem veljavnem Zakonu o delovnih razmerjih je veljalo triletno obdobje. Inšpekcijski
nadzor na letni ravni ugotovi malo kršitev, iz prakse pa je razvidno, da se to dogaja v
vsakem podjetju. Vsako nezakonito vročeno pogodbo o zaposlitvi bi moral delavec
izpodbijati, kar pa se zgodi zelo redko. Na podlagi statističnih podatkov smo v primerjavi
z drugimi evropskimi državami zelo visoko v zaposlovanju za določen čas.
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.
Že v splošnih določbah o pogodbi o zaposlitvi ZDR določa pravilo, da se pogodba o
zaposlitvi sklepa za nedoločen čas. To je ena od značilnosti delovnopravne narave
pogodbe o zaposlitvi. Zaradi te značilnosti, ki je poudarjena tudi v mednarodnih
dokumentih predvsem z vidika varstva pred zaposlovanjem za določen čas, da bi se
izognili izigravanju določil o odpuščanju delavcev, se poudarja obveznost, da mora biti
navedba o obstoju delovnega razmerja za določen čas pisno izražena že ob nastanku
pogodbenega razmerja.
Za raziskovanje zastavljene hipoteze, v kateri je predpostavljeno, da se sklepanje pogodb
o zaposlitvi za določen čas, kljub določbi 52. člena ZDR ni zmanjšalo, so uporabljeni
podatki Statističnega urada Republike Slovenije in Eurostat - a.
Iz prikazanih tabel je razvidno, da se število pogodb o zaposlitvi za določen čas povečuje
tudi v dejavnosti javne uprave. Ključna ugotovitev pa je bila na podlagi pridobljenih
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podatkov Eurostat - a, kjer je razvidno, da se delež sklenjenih pogodb o zaposlitvi za
določen čas tudi povečuje, zato se lahko ta hipoteza nedvomno potrdi.
Pomembno je omeniti in pojasniti, da gre pri prvi metodologiji, ki ga vodi SURS vir
podatkov register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP)7, pri drugi metodologiji, ki ga
vodi Eurostat pa je vir podatkov Anketa o delovni sili (ADS)8. SURS letno posreduje
podatke Eurostat - u.

Graf 3: Delovno aktivno prebivalstvo zaposleno za določen čas, Slovenija, 2000-2009
(v %)
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Pri SRDAP metodologiji, ki ga vodi Statistični urad Republike Slovenije, pa je populacija drugačna,
saj so upoštevane vse osebe, ki delajo na območju Republike Slovenije in so obvezno zavarovane.
Posodobljen je s podatki iz obrazcev M, to je Prijava podatkov v pokojninsko in invalidsko ter
zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo, zavarovanje za primer brezposelnosti
in o sklenitvi delovnega razmerja (M-1, M-2, M-3, M-3A, M-DČ). Po tej metodologiji so prikazane
tabele v nalogi od številke 1 do 10, kjer je zajeto področje L v kateri je zajeta dejavnost javne
uprave, obramba in socialno zavarovanje. Dejavnost javne uprave ne pomeni celotnega javnega
sektorja.
8
ADS je metodologija, ki jo predpisuje evropska zakonodaja in se po enotni metodologiji izvaja v
vseh državah članicah. To je anketa, pri čemer je definicija delovno aktivnega prebivalstva sledeča:
»Ali je anketirana oseba v tednu dni pred anketiranjem delala vsaj eno uro za plačilo ali
družinsko dobrobit«? Ugotovljeno je, da je zaposlitev za določen čas na našem trgu dela v
zadnjem času postala vse bolj uporabljena oblika zaposlitve in že pridobiva čedalje večji pomen.
Opaziti je porast sklenjenih pogodb o zaposlitvi za določen čas, saj je delež teh sklenjenih pogodb
leta 2000 znašal 13,7 %, leta 2007 pa 18,5 %, to je 4,8 odstotne točke več. V letu 2009 se je
delež sklenjenih pogodb o zaposlitvi za določen čas zmanjšal, ker je vzrok v nestabilnosti
gospodarstva in recesije.
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Potrditev tretje hipoteze
Zaposlovanje v zasebnem sektorju je bolj odprto, prilagodljivo in prožnejše. K temu je
najverjetneje pripomogla tudi narava delovanja zasebnega sektorja. V večini se ta ukvarja
z gospodarsko dejavnostjo v kateri se ni moč izogniti vplivom trga in konkurenci. Za vsa
podjetja znotraj tega je poslovanje ključnega pomena, če želijo ostati na trgu konkurenčni
in si s tem zagotoviti mesto v določeni dejavnosti. Zagotavljanje konkurenčnosti pa je
mogoče le z dobro delovno silo, zato tudi postopek pridobivanja le te ne sme biti
dolgovezen. Javni sektor ni izpostavljen nikakršni konkurenci, zato je tudi organiziranost le
tega popolnoma drugačna. Javni uslužbenci, ki predstavljajo temeljni element javnega
sektorja opravljajo naloge in funkcije, ki zadevajo celotno družbo znotraj naših meja, zato
je pomembno, da so ločeno in drugače obravnavani kot delavci v zasebnem sektorju.
Opravljanje njihovih obveznosti bremeni državni oziroma občinski proračun, saj je celotno
delovanje javne uprave financirano iz državne blagajne.
Razmejitev delovnega in uslužbenskega prava je tako neizogibna. Javni in zasebni sektor
ločuje že bistvo njunega delovanja, javni sektor namreč deluje v dobro družbe in sicer
najučinkovitejše z najmanjšo obremenitvijo javnih sredstev, cilj zasebnega sektorja pa je
zgolj biti konkurenčen ter ustvarjati dobiček, kako pa to doseči pa ni pomembno. Ločitev
delovnega prava na javni in zasebni sektor tako ni bila le posledica financiranja javnih
uslužbencev iz državnega proračuna temveč posledica dolgotrajnega procesa, številnih
zakonov, ki so posebej urejali delovna razmerja uslužbencev v državnih organih že pred
sprejetjem Zakona o javnih uslužbencih, delno pa tudi zaradi financiranja delovanja
javne uprave iz državnega oziroma občinskega proračuna.
Razmejitev med javnim in zasebnim sektorjem je nujno potrebna, saj se narava dela v
javnih službah močno razlikuje od zasebne dejavnosti, poleg tega pa bi enotna ureditev
povzročila več slabega kot dobrega. Postopek zaposlitve v javnem sektorju je zaprt,
popolnoma reguliran z zakonom, ki pa je pravo nasprotje s postopkom zaposlitve v
zasebnem sektorju.
Sklenitev delovnega razmerja in postopek izbire ustreznega
kandidata se v javni ureditvi delovnih razmerij in v sistemu javnih uslužbencev razlikujeta.
Res je, da imata tudi nekaj skupnih točk, predvsem tistih, ki jih Zakon o javnih
uslužbencih ne ureja posebej in zatorej velja ureditev iz Zakona o delovnih razmerjih, kot
na primer prepoved diskriminacije, res pa je tudi, da je kar nekaj v samem postopku izbire
in v možnosti pravnega varstva neizbranih kandidatov.
Kot posebnost izbirnega postopka, določenega v Zakonu o javnih uslužbencih, lahko v
primerjavi z ureditvijo v Zakonu o delovnih razmerjih, izpostavimo zahtevo po
izpolnjevanju nekaterih posebnih pogojev (na primer državljanstvo Republike Slovenije,
oziroma celo prepoved dvojnega državljanstva) medtem, ko je na podlagi Zakona o
delovnih razmerjih pod določenimi pogoji možno skleniti delovno razmerje tudi s tujcem,
pa tudi zahtevo po izbiri strokovno najboljšega kandidata, s katerim se sklene delovno
razmerje. Ne glede na razlike v predpisih pa so metode in načini dela pristojnih
strokovnjakov v izbirnih postopkih podobni, saj oboji želijo zaposliti najboljšega kandidata,
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ki je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje dela, s čimer bo prispeval k
učinkovitosti in uspešnosti organizacije.
Zaposlovanje v zasebnem sektorju je regulirano z Zakonom o delovnih razmerjih, ki
natančno določa obveznosti delodajalca in obveznosti ter pravice delavca pri
zaposlovanju, opredeljuje obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi, način objave prostega
delovnega mesta ter prenehanje delovnega razmerja, vendar je kljub tem določbam
zaposlitev novega delavca prepuščena delodajalcu.
Ko delodajalec začuti potrebo po novi delovni sili javno objavi prosto delovno mesto in
tako zagotovi možnost prijave vsem pod enakimi pogoji, nato pa med prijavljenimi
kandidati izbira po lastni presoji. Temu pa ni tako v javnem sektorju. Zakon o javnih
uslužbencih natančno opredeljuje celotni postopek zaposlitve javnega uslužbenca za
zapolnitev delovnega mesta. Že pred objavo prostega delovnega mesta mora predstojnik
preveriti ali so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji za zaposlitev, ter izključiti možnost
premestitve znotraj organa ali s pomočjo internega natečaja, šele nato lahko delovno
mesto javno objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje.
Z objavo delovnega mesta se začne javni natečaj, cilj katerega je zaposliti najbolj
strokovno usposobljenega med kandidati. S tem se zagotovi profesionalno delovno silo,
ki deluje v javno dobro in zadovoljuje javne interese. Tovrsten postopek je dolgotrajnejši
in popolnoma zaprt. Na podlagi zgoraj nevednih dejstev lahko tudi to hipotezo potrdim.
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