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PRILOGA 1 – PREGLED NAJPOMEMBNEJŠIH NOVOSTI ZDR-1 

 
 

Člen Besedilo ZDR-1 Opis bistvene spremembe Opombe 

8 (odškodninska odgovornost delodajalca in denarna odškodnina) 

 

V primeru kršitve prepovedi diskriminacije ali trpinčenja na delovnem mestu je 

delodajalec kandidatu oziroma delavcu odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih 

civilnega prava. Kot nepremoţenjska škoda, ki je nastala kandidatu ali delavcu, se 

štejejo tudi pretrpljene duševne bolečine zaradi neenake obravnave delavca oziroma  

diskriminatornega ravnanja delodajalca oziroma zaradi nezagotavljanja varstva pred 

spolnim ali drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu v skladu s 47. 

členom tega zakona, ki ga je utrpel kandidat ali delavec. Pri odmeri višine denarne 

odškodnine za nepremoţenjsko škodo se mora upoštevati, da je ta učinkovita in 

sorazmerna s škodo, ki jo je utrpel kandidat oziroma delavec in da odvrača delodajalca  

od ponovnih kršitev. 

Predlog zakona v novem 8. členu na enem mestu ureja 

odškodninske odgovornosti delodajalca v primerih kršitev 

prepovedi diskriminacije, tako kršitev enake obravnave, 

kot tudi kršitev nezagotavljanja ustreznega varstva pred 

spolnim in drugim nadlegovanjem, ki se šteje za 

diskriminacijo ter pred trpinčenjem na delovnem mestu. 

Posledica kršitve prepovedi diskriminacije je odškodninska 

odgovornost delodajalca po splošnih pravilih civilnega 

prava. Pač pa zakon določa odstop od splošne civilne 

ureditve odškodnin za nepremoţenjsko škodo v smislu, da 

ni treba, da kršitev/poseg v pravico povzroči duševne 

bolečine (zadostuje poseg/kršitev osebnostne pravice, 

človekove pravice, ni pa treba izkazovati duševnih 

bolečih kot posledice te kršitve – odstop od subjektivne 

koncepcije nepremoţenjske škode). 

 

Člen dopolnjuje odškodninsko odgovornost delodajalca po 

splošnih pravilih civilnega prava v skladu z zakonodajo EU. 

Evropska zakonodaja in sodna praksa zahtevata, da morajo 

biti sankcije zaradi kršitev prepovedi diskriminacije in drugih 

kršitev osebnostnih pravic delavcev učinkovite, 

sorazmerne in odvračilne. To pomeni, da je tudi denarni 

odškodnini za nepremoţenjsko škodo primerno in potrebno 

priznati preventivno in kaznovalno funkcijo, kar pomeni 

odstop od pravil splošnega civilnega prava.  

Člen je potrebno upoštevati tudi ob razlagi prvega odst. 125. 

člena KPDŢP. 

10 (splošni akt delodajalca) 

 

(1) Predloge splošnih aktov delodajalca, s katerimi delodajalec določa  

organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi 

izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, mora delodajalec pred sprejemom 

posredovati v mnenje sindikatom pri delodajalcu. Sindikat mora podati mnenje v roku 

osmih dni. 

(2) Če je sindikat posredoval mnenje v roku iz prejšnjega odstavka, ga mora  

delodajalec pred sprejemom splošnih aktov obravnavati in se do njega opredeliti. 

(3) Če pri posameznem delodajalcu ni organiziranega sindikata, se s 

splošnim aktom delodajalca lahko določijo pravice, ki se v skladu s tem zakonom lahko 

urejajo v kolektivnih pogodbah, če so za delavca ugodnejše, kot jih določa zakon 

oziroma kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca. 

(4) Predlog splošnega akta iz prejšnjega odstavka mora delodajalec pred 

sprejemom posredovati v mnenje svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku. Svet 

delavcev oziroma delavski zaupnik mora podati mnenje v roku osmih dni, delodajalec 

pa mora pred sprejemom splošnega akta posredovano mnenje obravnavati in se do 

njega opredeliti. 

(5) Če pri posameznem delodajalcu ni organiziranega sveta delavcev oziroma 

delavskega zaupnika, mora o vsebini predloga splošnega akta iz tretjega odstavka 

tega člena delodajalec pred sprejemom akta obvestiti delavce na pri delodajalcu  

običajen način. 

(6) Delodajalec mora omogočiti pri njem zaposlenim delavcem in delavcem, 

napotenim s strani delodajalca za zagotavljanje dela, da se seznanijo z vsemi 

veljavnimi splošnimi akti iz prvega in tretjega odstavka tega člena. V ta namen 

morajo biti splošni akti delodajalca vedno na razpolago na dostopnem mestu, na 

katerem se lahko delavci brez nadzora seznanijo z njihovo vsebino. 

V skladu z odločbo Ustavnega sodišča, je člen dopolnjen s 

sodelovanjem SD oziroma delavskega zaupnika pri 

sprejemu splošnih aktov s katerim se določajo pravice, ki 

so sicer predmet urejanja kolektivnih pogodb v druţbah, 

kjer ni organiziranega sindikata. 

 

Z novim šestim odstavkom je določena obveznost 

delodajalca, da omogoči delavcem, da se seznanijo z vsemi 

veljavnimi splošnimi akti, zaradi česar morajo biti vedno 

na razpolago na dostopnem mestu.  

Glede prvega dela ni velikega vpliva za SŢ, ker imamo v  

druţbah organiziran sindikat. 

Na spremembo glede dostopnosti splošnih aktov opozarjamo 

zlasti zato, ker je sankcionirana kot prekršek po 218. členu, 

prvi odstavek 1.točka.  

Glede sodelovanja sindikatov pri sprejemu splošnih aktov je 

potrebno upoštevati tudi določbe KPDŢP npr. 19. in 150. 

člen, glede svetov delavcev pa določbe ZSDU in 

Participacijskih dogovorov. 
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(7) Za sindikat pri delodajalcu v postopkih po tem zakonu se šteje 

reprezentativni sindikat, ki imenuje ali izvoli sindikalnega zaupnika po 205. členu tega 

zakona. 

25 (objava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela) 

(1) Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto 

oziroma vrsto dela (v nadaljnjem besedilu: delo) javno objaviti. Objava prostega dela 

mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh 

delovnih dni. 

(2) Za javno objavo po prejšnjem odstavku se šteje tudi objava, ki jo izvede 

zavod za zaposlovanje. 

(3) Če delodajalec objavi prosto delo tudi v sredstvih javnega obveščanja, na 

spletnih straneh ali v javno dostopnih poslovnih prostorih delodajalca, začne rok za  

prijavo teči naslednji dan po zadnji objavi. 

(4) 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 pisno obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način 

(npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo 

informacijske tehnologije). 

Minimalni rok za objavo prostega delovnega mesta je 

skrajšan s 5 na 3 dni. 

Ker se KPDŢP v 3. alineji 23. člena sklicuje na zakonsko 

ureditev, se ta člen ZDR uporablja neposredno. 

26 (izjeme od obveznosti objave) 

(1) Izjemoma se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave, če gre 

za: 

- sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi 

spremenjenih okoliščin, 

- obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja, 

- zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov, 

- 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, 

- 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 22. člena tega zakona in v primeru 

zaposlitve za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, 

- zaposlitev zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in 

potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po 

posebnem zakonu, 

- zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila pri delodajalcu zaposlena s 

krajšim delovnim časom, 

- zaposlitev druţbenikov v pravni osebi, 

- zaposlitev druţinskih članov delodajalca, ki je fizična oseba, 

- 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, 

- poslovodne osebe, prokuriste in vodilne delavce iz drugega odstavka 74. člena 

tega zakona, 

- druge primere, določene z zakonom. 

(2) Druţinski člani po tem zakonu so: 

Dodatna izjema od obveznosti objave prostega delovnega 

mesta so primeri zaposlitve vodilnih delavcev. 

Ker se KPDŢP v 24. členu sklicuje na zakonsko ureditev, se 

ta člen ZDR uporablja neposredno. 
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- zakonec oziroma oseba, ki je zadnji dve leti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi 

ţivela z delodajalcem v ţivljenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in 

druţinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, oziroma 

partner v registrirani istospolni skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zakonec ali 

zunajzakonski partner), 

- otroci, posvojenci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, 

- starši – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj ter 

- bratje in sestre. 

30 (pravice neizbranega kandidata) 

 

(1) Delodajalec mora v osmih dneh po zaključenem postopku izbire pisno 

obvestiti neizbranega kandidata o tem, da ni bil izbran. 

(2) Obvestilo o neizbiri lahko delodajalec pošlje po elektronski poti na 

elektronski naslov kandidata, o katerem je kandidat seznanil delodajalca za namen 

obveščanja o neizbiri po prejšnjem odstavku. 

(3) Delodajalec je dolţan neizbranemu kandidatu na njegovo zahtevo vrniti 

vse dokumente, ki mu jih je predloţil kot dokaz za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za  

opravljanje dela. 

Rok 8 dni za obvestilo neizbranemu kandidatu teče od 

zaključka postopka izbire in ne od sklenitve pogodbe. Na 

spremembo opozarjamo zlasti zato, ker je sankcionirana 

kot prekršek po 219. členu, prvi odstavek 5.točka. 

Nov je tudi drugi odstavek o moţnosti obveščanja 

kandidata po elektronski pošti. 

Ker je drugi odstavek 25. člena KPDŢP, ki določa, da mora  

delodajalec vse prijavljene kandidate obvestiti o sklenitvi 

 pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom v 8 dneh  

po sklenitvi pogodbe, v nasprotju s prvim odstavkom tega  

člena, ki rok veţe na zaključek postopka izbire in ne na  

sklenitev pogodbe, se določba KPDŢP preneha  

uporabljati ter se neposredno uporablja ta določba ZDR-1. 

Uporabljajo se tudi členi 25.-29. KPDŢP. 

31 (sestavine pogodbe o zaposlitvi) 

 

(1) Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati: 

- podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeţa, 

- datum nastopa dela, 

- naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora 

delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in 

smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. členom tega 

zakona, 

- kraj opravljanja dela; če ni naveden točni kraj, velja, da delavec opravlja delo na  

sedeţu delodajalca, 

- čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o 

zaposlitvi za določen čas 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 eurih, ki mu pripada za opravljanje dela  

po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih, 

- določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in 

o načinu izplačevanja plače, 

- določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta, 

- dolţino 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. 

(2) V pogodbi o zaposlitvi se glede vprašanj, navedenih v sedmi, deveti, 

deseti in enajsti alineji prejšnjega odstavka, stranki lahko sklicujeta na veljavne zakone, 

kolektivne pogodbe oziroma splošne akte delodajalca. 

Zakon izrecno določa, da mora biti v pogodbi o zaposlitvi 

za določen čas naveden razlog za sklenitev pogodbe za 

določen čas. 

Zakon izrecno določa to, kar je ţe sprejela sodna praksa. 

Kršitev ni sankcionirana kot prekršek, je pa navedba razloga 

nujna zaradi posledic opustitve. V tem primeru se namreč 

domneva, da je sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas.. 

33 a) Opravljanje dela 

 (splošno) 

(1) Delavec mora vestno opravljati delo na delovnem mestu oziroma v okviru 

Zaradi zagotavljanja notranje fleksibilnosti zakon v 

odstavkih 3.-7. omogoča delodajalcu, da delavcu odredi 

začasno opravljanje drugega ustreznega. 

Sprememba se na SŢ ne uporablja, temveč se neposredno 

uporablja 49. člen. V to prilogo je člen uvrščen zaradi odprave 

dvomov, ki so ţe pojavili v praksi, saj je sprememba sicer s 
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vrste dela, 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. 

(2) V primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo, mora delavec 

opravljati tudi drugo delo. 

(3) V kolikor z zakonom ali kolektivno pogodbo ni določeno drugače, lahko 

delodajalec z namenom ohranitve zaposlitve ali zagotovitve nemotenega poteka 

delovnega procesa delavcu pisno odredi začasno opravljanje drugega ustreznega dela  

v primerih začasno povečanega obsega dela na drugem delovnem mestu oziroma vrsti 

dela pri delodajalcu, začasno zmanjšanega obsega dela na delovnem mestu oziroma v 

okviru vrste dela, ki ga opravlja, in nadomeščanja začasno odsotnega delavca. Pisna  

odreditev se lahko pošlje delavcu tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, 

ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec. 

(4) Ustrezno delo iz prejšnjega odstavka je delo, za katerega delavec 

izpolnjuje pogoje in za katerega se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se 

zahteva za opravljanje dela, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, 

in za delovni čas, kot je dogovorjen za delo, za katerega ima delavec sklenjeno 

pogodbo o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure voţnje v obe 

smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja 

bivanja delavca. 

(5) Manjši delodajalec lahko v primerih iz tretjega odstavka tega člena  

delavcu pisno odredi tudi začasno opravljanje drugega primernega dela. Primerno delo 

je delo, za katerega se zahteva enaka vrsta in največ ena raven niţja izobrazba kot se 

zahteva za opravljanje dela, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, 

in za delovni čas, kot je dogovorjen za delo, za katerega ima delavec sklenjeno 

pogodbo o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure voţnje v obe 

smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja 

bivanja delavca. 

(6) Odreditev drugega ustreznega oziroma primernega dela v skladu s tretjim 

in petim odstavkom tega člena lahko traja največ tri mesece v koledarskem letu. 

(7) Delavec, ki začasno opravlja drugo ustrezno oziroma primerno delo, ima  

pravico do plače, kot da bi opravljal svoje delo, če je to zanj ugodnejše. 

sistemskega vidika za ostale delodajalce izjemno pomembna, 

saj velika večina kolektivnih pogodb ni imela določbe 

primerljive z 49. členom KPDŢP.. 

40 (konkurenčna klavzula – pogodbena prepoved konkurenčne dejavnosti) 

 

(1) Če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, 

proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze, lahko delavec in delodajalec v 

pogodbi o zaposlitvi dogovorita prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po 

prenehanju delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: konkurenčna klavzula). 

(2) 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 šeste alineje prvega odstavka 110. člena tega zakona. 

(3) Konkurenčna klavzula se lahko pod pogoji iz prvega odstavka tega člena 

in najdlje za obdobje dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi pisno dogovori 

tudi v pogodbi o zaposlitvi za določen čas za primer prenehanja pogodbe o zaposlitvi 

za določen čas v skladu s prvim odstavkom 79. člena tega zakona, kadar se pogodba 

o 

zaposlitvi za določen čas sklepa z vodilnim delavcem iz prvega odstavka 74. člena 

tega zakona, poslovodno osebo ali prokuristom ali za opravljanje projektnega dela. 

V tretjem odstavku je sedaj omogočen dogovor o 

konkurenčni klavzuli tudi v pogodbi o zaposlitvi za 

določen čas za primere rednega prenehanja pogodbe, ki se 

sklepa z vodilnim delavcem (npr. potek časa za katerega je 

sklenjena). 

Sprememba bo upoštevana pri pripravi Pravil in elementov za 

sklepanje individualnih pogodb in vzorcev IP za vodstvene 

delavce. 
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(4) Konkurenčna klavzula mora biti določena z razumnimi časovnimi 

omejitvami prepovedi konkuriranja in ne sme izključiti moţnosti primerne zaposlitve 

delavca. 

(5) Če konkurenčna klavzula ni izraţena v pisni obliki, se šteje, da ni 

dogovorjena. 

 

49 SPREMEMBA ALI SKLENITEV NOVE POGODBE O ZAPOSLITVI 

ZARADI SPREMENJENIH OKOLIŠČIN 

 (1) Spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi 

lahko predlaga katerakoli stranka. 

(2) Če se spremenijo pogoji iz tretje, četrte, pete ali šeste alineje prvega  

odstavka 31. člena ter v primerih iz 91. člena tega zakona, se sklene nova pogodba o 

zaposlitvi, razen v primerih, ko gre za spremembe, ki so posledica uveljavitve pravice 

do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali 

predpisi o starševskem varstvu. 

(3) Pogodba se spremeni oziroma nova pogodba velja, če na to pristane tudi 

nasprotna stranka. 

(4) Če se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas v primerih iz prve, 

druge, tretje, pete, šeste, osme, enajste, dvanajste in štirinajste alineje prvega 

odstavka 54. člena tega zakona z delavcem, ki je ţe zaposlen pri delodajalcu za 

nedoločen čas, v času opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas 

mirujejo pravice, obveznosti in odgovornosti iz pogodbe o zaposlitvi za nedoločen 

čas. 

Zakon v četrtem odstavku izrecno ureja sklenitev pogodbe 

za določen čas z delavcem, ki je ţe zaposlen pri 

delodajalcu za nedoločen čas. V času opravljanja dela po 

novi pogodbi, mirujejo pravice in obveznosti iz prejšnje. 

Zakon sledi praksi, ki je takšno rešitev ţe uspešno uporabljala 

do sedaj (tudi na SŢ).  

Glej tudi 35. člen KPDŢP. 

54 (pogodba o zaposlitvi za določen čas) 

(1) Pogodba o zaposlitvi se lahko izjemoma 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 drţavljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen 

čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja, 

- poslovodno osebo ali prokurista, 

- vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena tega zakona, 

- opravljanje sezonskega dela, 

- delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, 

usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraţevanja, 

- 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, 

- predajo dela, 

- voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat 

organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, 

zbornicah, društvih in njihovih zvezah, 

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

Zakon razširja dopustnost sklenitve delovnega razmerja za 

določen čas tudi na prokuriste ter na primer predaje dela, 

omejuje pa jo glede na veljavni zakon pri vodilnih 

delavcev zgolj na tiste, ki so ţe zaposleni pri delodajalcu (v 

času  opravljanja dela po pogodbi za vodilnega delavca, 

mirujejo pravice in obveznosti iz prejšnje pogodbe). Ni 

torej več dopustna za »zunanje« vodilne delavce, s katerimi 

se lahko sklene le pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. 

Ker se KPDŢP v 30. členu sklicuje na zakonsko ureditev, se 

ta člen ZDR-1 uporablja neposredno. Sprememba bo 

upoštevana pri pripravi Pravil in elementov za sklepanje 

individualnih pogodb in vzorcev IP za vodstvene delavce. 
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(2) S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da manjši 

delodajalec lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas ne glede na omejitve iz 

prejšnjega odstavka. 

55 (omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas) 

(1) Pogodbo o zaposlitvi se sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo v 

primerih, navedenih v prvem odstavku prejšnjega člena, opravi. 

(2) Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za 

določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen 

v primerih, ki jih določa zakon, ter v primerih iz druge, četrte, pete, šeste in štirinajste 

alineje prvega odstavka prejšnjega člena. Pogodba o zaposlitvi za določen čas iz 

razloga predaje dela lahko traja največ en mesec. 

(3) Za isto delo po prejšnjem odstavku se šteje delo na delovnem mestu 

oziroma vrsti dela, ki se dejansko opravlja po določeni sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za 

določen čas. 

(4) Ne glede na omejitev iz drugega odstavka tega člena, se lahko v primeru 

iz enajste alineje prvega odstavka prejšnjega člena pogodba o zaposlitvi za določen 

čas sklene za obdobje, daljše od dveh let, če projekt traja več kot dve leti in če se 

pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta. S kolektivno pogodbo na ravni 

dejavnosti se določi, kaj se šteje za projektno delo. 

(5) V omejitev opravljanja dela za določen čas v skladu z drugim in četrtim 

odstavkom tega člena pri uporabniku se upošteva tudi opravljanje dela delavca, 

zaposlenega pri delodajalcu za zagotavljanje dela. 

(6) Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega  

sklepanja pogodb o zaposlitvi iz drugega odstavka tega člena. 

Zakon omejuje sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen 

čas, s tem ko preprečuje sklenitev ene ali več zaporednih 

pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo (ne več z 

istim delavcem), katerih neprekinjen čas trajanja bi bil 

daljši kot dve leti (razen v izrecno določenih primerih). 

 

Povsem nov je tudi peti odstavek. 

Ker se KPDŢP v 30. členu sklicuje na zakonsko ureditev, se 

ta člen ZDR uporablja neposredno, vendar ob upoštevanju še 

stroţje omejitve glede veriţenja pogodb kot je določena v tem 

členu ter omejitev iz 31. člena KPDŢP.. 

74 (vodilni delavci) 

(1) Vodilni delavec, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri 

delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske 

in organizacijske odločitve, lahko izjemoma sklene pogodbo o zaposlitvi za določen 

čas, če je ţe zaposlen pri delodajalcu na drugih delih za nedoločen čas ali če gre za 

vodilnega delavca, ki je na vodilno delo imenovan v skladu z zakonom ali z aktom o 

ustanovitvi. 

(2) V času opravljanja vodilnega dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas 

v primeru, če je delavec ţe zaposlen pri delodajalcu na drugih delih za nedoločen 

čas,mirujejo pravice, obveznosti in odgovornosti iz pogodbe o zaposlitvi za nedoločen 

čas. 

(3) Vodilnemu delavcu, ki ima za opravljanje vodilnega dela sklenjeno pogodbo o 

zaposlitvi za nedoločen čas, v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez njegove 

volje ali krivde zaradi predčasne razrešitve ali ker po poteku mandata ni ponovno 

imenovan, pripadajo pravice, ki delavcem pripadajo na podlagi določb tega 

zakona, ki veljajo za odpoved iz poslovnega razloga. 

Zakon dopušča sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen 

čas le za notranje vodilne delavce (ob mirovanju prejšnje 

pogodbe), ne pa tudi za zunanje, s katerimi se lahko sklene 

le pogodba za nedoločen čas.  

 

V tretjem odstavku pa uvaja nov razlog za prenehanje 

pogodbe o zaposlitvi in sicer odpoved pogodbe brez volje 

ali krivde vodilnega delavca zaradi predčasne razrešitve ali 

ker po poteku mandata ni ponovno imenovan. V tem 

primeru mu pripadajo pravice na podlagi zakona, ki veljajo 

za odpoved iz poslovnega razloga (odpovedni rok in 

odpravnina). 

Sprememba bo upoštevana pri pripravi Pravil in elementov za 

sklepanje individualnih pogodb in vzorcev IP za vodstvene 

delavce. 

Besedilo zadnjega dela prvega odstavka (ali če gre za 

vodilnega delavca, ki je na vodilno delo imenovan v skladu z 

zakonom ali z aktom o ustanovitvi), se nanaša na javni sektor, 

zato se za SŢ ne uporablja. 

 

79 1. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas 

(splošno) 

(1) Pogodba o zaposlitvi, 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. 

(2) 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 s tem zakonom. 

Delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za  

določen čas je upravičen do odpravnine v primeru  

njenega prenehanja. Pravica do odpravnine ne  

pripada delavcu v primeru prenehanja pogodbe o  

zaposlitvi za določen čas, če gre za nadomeščanje  

začasno odsotnega delavca ter v primeru prenehanja 

pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje  

sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v  

koledarskem letu. V skladu s tretjim odstavkom 230. člena 

Določba se uporablja neposredno. S spremembo se zasleduje 

cilj zmanjšanja  segmentacije dela, zato se poskuša 

zaposlovanje za določen čas narediti manj privlačno z 

dodatnimi obveznostmi delodajalca po tem zakonu in zakonu 

o urejanju trga dela (npr. z zvišanjem prispevkov na plače). 
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(3) Delavec, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas po prvem 

odstavku tega člena, ima pravico do odpravnine. Pravice do odpravnine iz 

prejšnjega stavka nima delavec v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za 

določen čas, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, v primeru 

prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki 

traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, ter v primeru prenehanja pogodbe o 

zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o 

zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne 

politike zaposlovanja v skladu z zakonom. 

(4) Osnova za odmero odpravnine je povprečna mesečna plača delavca za 

polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem 

pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 

(5) V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena 

za eno leto ali manj, ima delavec pravico do odpravnine v višini 1/5 osnove iz 

prejšnjega odstavka. Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena za več kot 

eno leto, ima delavec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pravico do odpravnine v 

višini iz prejšnjega stavka, povečane za sorazmerni del odpravnine iz prejšnjega 

stavka za vsak mesec dela. 

(6) Če delavec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem 

delodajalcu nepretrgoma nadaljuje z delom na podlagi sklenjene druge pogodbe o 

zaposlitvi za določen čas, se odpravnina izplača za ves čas zaposlitve za določen čas  

ob prenehanju zadnje pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri tem delodajalcu. V tem 

primeru ne velja omejitev iz petega odstavka 55. člena tega zakona. 

(7) Delavec nima pravice do odpravnine po tretjem oziroma petem odstavku 

tega člena v primeru, ko delavec in delodajalec v času trajanja ali po poteku pogodbe 

o zaposlitvi za določen čas skleneta pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma če 

delavec nadaljuje z delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ali če  

delavec ne sklene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno delo, ki mu ga je  

ponudil delodajalec po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 

se določbe o pravici do odpravnine ob prenehanju  

pogodbe za določen čas, uporabljajo za pogodbe, ki  

bodo sklenjene po uveljavitvi zakona. 

 

81 3. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom 

 (splošno) 

(1) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati s pisnim sporazumom med strankama. 

(2) Sporazum, ki ni sklenjen v pisni obliki, je neveljaven. 

(3) Ob prenehanju delovnega razmerja mora delodajalec delavca pisno obvestiti o 

pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Opustitev tega 

obvestila nima vpliva na samo veljavnost sporazuma. 

V sporazumu o prenehanju delovnega razmerja se mora 

delavca opozoriti tudi na pravice iz naslova brezposelnosti, 

vendar opustitev te obveznosti ne vpliva na veljavnost 

sporazuma. 

Sprememba sledi sodni praksi. Kljub spremembi svetujemo, 

da se v sporazume vključi določba o pravicah iz naslova 

brezposelnosti kot do sedaj, saj je kršitev sankcionirana kot 

prekršek po 9. točki prvega odst. 219. člena zakona. 

85 (obveznosti delodajalca pred odpovedjo) 

(1) Pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga mora 

delodajalec najkasneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve in najkasneje v šestih mesecih 

od nastanka kršitve pisno opozoriti delavca na izpolnjevanje obveznosti in moţnost 

odpovedi, če bo delavec ponovno kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega  

razmerja v enem letu od prejema pisnega opozorila, razen če ni s kolektivno pogodbo 

na ravni dejavnosti drugače določeno, vendar ne dalj kot v dveh letih. Pisno opozorilo 

se lahko pošlje tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga 

zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec. 

(2) Pred redno odpovedjo iz razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in 

pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec delavca pisno seznaniti 

z očitanimi kršitvami oziroma z očitanim razlogom nesposobnosti in mu omogočiti 

zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, razen če obstajajo 

Poenostavlja se izvedba zagovora v primeru odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti in krivdnega 

razloga in sicer glede oblike vabila na zagovor (po e-pošti, 

tako se posreduje tudi pisno opozorilo iz prvega odstavka) 

in načina vročanja. Črtani so primeroma določeni primeri, 

ko  delodajalec ni dolţan omogočiti zagovora.  

Opušča se namera o odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz 

poslovnega razloga.  

Glede postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz 

krivdnega razloga se bo preučila potreba po spremembi 

Pravilnika 921 s prilagoditvijo novi zakonski ureditvi. 

Potrebno je opozoriti, da je zakon obdrţal institut 

nasprotovanja odpovedi in zadrţanja učinkovanja odpovedi na 

zahtevo sindikata le še za predstavnike delavcev, ne pa tudi za 

vse druge primere kot do sedaj (črtan je prejšnji 85. člen; glej 

novi četrti odstavek 86. člena in 113. člen). 
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okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to 

omogoči. Pisna seznanitev se lahko opravi tudi po elektronski poti na elektronski 

naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec. 

(3) Pri zagovoru lahko po pooblastilu delavca sodeluje predstavnik sindikata 

ali druga, s strani delavca pooblaščena oseba. 

 

86 (vloga sindikata in sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika) 

 

(1) Če delavec tako zahteva, mora delodajalec o nameravani redni ali izredni 

odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti sindikat, katerega član je delavec ob 

uvedbi postopka. Če delavec ni član sindikata, mora delodajalec na zahtevo delavca 

obvestiti svet delavcev oziroma delavskega zaupnika. 

(2) Sindikat ali svet delavcev oziroma delavski zaupnik iz prejšnjega odstavka 

lahko poda svoje mnenje v roku šestih dni. Če svojega mnenja v tem roku ne poda, se 

šteje, da odpovedi ne nasprotuje. 

(3) Sindikat ali svet delavcev oziroma delavski zaupnik iz prvega odstavka 

tega člena lahko poda negativno mnenje, če meni, da za odpoved ni utemeljenih 

razlogov ali da postopek ni bil izveden skladno s tem zakonom. Svoje mnenje mora 

pisno obrazloţiti. 

(4) Ne glede na negativno mnenje sindikata ali sveta delavcev oziroma 

delavskega zaupnika lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi. 

Obveznost obveščanja o uvedbi postopka odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi se širi na zahtevo delavca tudi na svet 

delavcev. Rok za mnenje sindikata oziroma sveta delavcev 

je skrajšan z 8 na 6 dni. 

Določba obveznosti obveščanja SD se uporablja 

neposredno, ne glede na določbe Pravilnika 921. Zato se v 

pisno obdolţitev doda moţnost, da delavec zahteva tudi 

obveščanje SD, če ni član sindikata. 

87 (oblika in vsebina odpovedi) 

(1) Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi morata biti izraţeni v pisni obliki. 

(2) Delodajalec mora v odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obrazloţiti dejanski razlog 

za odpoved pogodbe o zaposlitvi. 

(3) Ob odpovedi mora delodajalec delavca pisno obvestiti o pravnem varstvu in o 

pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v 

evidenco iskalcev zaposlitve. Napačno obvestilo o pravnem varstvu ne more biti v 

škodo delavca 

V odpovedi je potrebno navesti dejanski razlog za odpoved 

in ne pravno kvalifikacijo odpovednega razloga. Zakon 

jasno določa, da napačno obvestilo o pravnem varstvu dano 

v odpovedi pogodbe, ne more biti v škodo delavcu. 

Sprememba glede pravnega pouka sledi sodni praksi. 

Opustitev je sankcionirana kot prekršek po 10. točki prvega 

odst. 219. člena zakona. 

88 (vročitev odpovedi) 

 

(1) Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti vročena pogodbeni stranki, 

ki se ji pogodba odpoveduje. 

(2) Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi se vroča: 

- praviloma osebno v prostorih delodajalca, 

- s priporočeno pošiljko s povratnico, 

- z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu. 

(3) Pogodbena stranka, ki se ji odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča v prostorih 

delodajalca, je dolţna prevzeti odpoved pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da je bila vročitev 

opravljena, če pogodbena stranka odkloni vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi. 

Dokazno breme za vročitev oziroma odklonitev vročitve odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi je na pogodbeni stranki, ki odpoveduje pogodbo o zaposlitvi. 

(4) Odpoved pogodbe o zaposlitvi se delavcu vroča s priporočeno pošiljko s 

povratnico na naslov prebivališča, določenega v pogodbi o zaposlitvi, razen če je 

delavec naknadno pisno sporočil drug naslov, delodajalcu pa na naslov sedeţa  

delodajalca, določenega v pogodbi o zaposlitvi. Šteje se, da je vročitev opravljena, ko 

je pošiljka prevzeta oziroma če pošiljka ni prevzeta v roku za sprejem, ko poteče osem 

Spremembe glede načina vročanja odpovedi. Pravila 

vročanja so sedaj določena v ZDR-1, smiselna uporaba 

pravil pravdnega postopka pa ostaja za tista vprašanja 

vročanja, ki jih ta zakon ne ureja. Temeljno pravilo je 

vročanje odpovedi v prostorih delodajalca. Če to ni moţno, 

se odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča s priporočeno 

pošiljko s povratnico, v posebej določenih primerih pa se 

vročitev lahko opravi tudi z objavo na oglasnem mestu pri 

delodajalcu. 

Glede postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega 

razloga se bo preučila potreba po spremembi Pravilnika 921 s 

prilagoditvijo novi zakonski ureditvi. 
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dni od dneva prvega poskusa vročitve. 

(5) Če delavec nima stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji 

oziroma delavec na naslovu iz prejšnjega odstavka ni znan, se odpoved pogodbe o 

zaposlitvi v zaprti ovojnici nabije na oglasno mesto, ki je dostopno delavcu, na sedeţu 

delodajalca. Po preteku osmih dni se šteje vročitev za opravljeno. Če delodajalec na 

naslovu iz prejšnjega odstavka ni znan, se vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi šteje 

za opravljeno, ko delavec odpoved pogodbe o zaposlitvi vroči s priporočeno pošiljko s 

povratnico inšpektoratu za delo. 

(6) Za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi se smiselno uporabljajo pravila 

pravdnega postopka, kolikor ni drugače določeno s tem členom. 

89 (razlogi za redno odpoved) 

 

(1) Razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu s strani 

delodajalca so: 

- prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o 

zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih 

razlogov na strani delodajalca (v nadaljnjem besedilu: poslovni razlog), ali 

- nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja 

pravočasno, strokovno in kvalitetno, neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, 

določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar 

delavec ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih 

obveznosti iz delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: razlog nesposobnosti), 

- kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja (v 

nadaljnjem besedilu: krivdni razlog), 

- nezmoţnost za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi 

invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, 

- neuspešno opravljeno poskusno delo. 

(2) Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi le, če obstaja 

utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka, ki onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz 

pogodbe o zaposlitvi. 

(3) V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti mora 

delodajalec podati odpoved najkasneje v šestih mesecih od nastanka utemeljenega  

razloga. V primeru krivdnega razloga mora delodajalec podati odpoved najkasneje v 60 

dneh od ugotovitve utemeljenega razloga in najkasneje v šestih mesecih od nastanka 

utemeljenega razloga. Če ima krivdni razlog na strani delavca vse znake kaznivega  

dejanja, delodajalec lahko poda odpoved pogodbe o zaposlitvi v 60 dneh od takrat, ko 

je delodajalec ugotovil utemeljen krivdni razlog za redno odpoved, in za storilca ves 

čas, ko je mogoč kazenski pregon. 

(4) V primeru odpovedi iz krivdnega razloga na strani delavca, ki ima vse 

znake kaznivega dejanja, lahko delodajalec za čas trajanja postopka delavcu prepove 

opravljati delo. V času prepovedi opravljanja dela ima delavec pravico do nadomestila 

plače v višini polovice njegove povprečne plače v zadnjih treh mesecih pred uvedbo 

postopka odpovedi. 

V postopkih odpovedi iz razloga nesposobnosti in 

poslovnega razloga se opušča dosedanja zakonska 

obveznost delodajalca, da ponuja drugo ustrezno zaposlitev 

delavcu. Pri poslovnem razlogu je opuščen objektivni 6 

mesečni rok za izdajo odpovedi.  

 

ZDR-1 daje delodajalcu moţnost, da redno odpove 

pogodbo o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega 

poskusnega dela s sedemdnevnim odpovednim rokom.  

Bistvene spremembe, ki neposredno vlivajo na poslovanje, 

zlasti glede opustitve objektivnega roka za odpoved iz 

poslovnega razloga, ki je po nepotrebnem silil delodajalce v 

izvedbo postopkov ter glede opustitve obveznosti delodajalca, 

da preveri moţnost zaposlitve delavca pod drugimi pogoji. V 

cilju poenostavitve postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi 

zakon rok za podajo redne odpovedi ohranja samo pri 

krivdnem razlogu. Pri kršitvi gre za enkraten dogodek (in ne 

za neke razloge, ki trajajo dalj časa), zato mora biti časovna 

povezava med dogodkom in odpovedjo. V primeru odpovedi 

iz poslovnega razloga in razloga nesposobnosti pa gre za 

razlog, ki traja, spodbujanje delodajalca k čim hitrejši 

odpovedi v teh primerih ni v interesu delavca, v praksi pa 

pogosto povzroča probleme.  

Glede moţnosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času 

poskusnega dela je potrebno opozoriti na določbo zakona, da 

ima delavec v tem primeru pravico do odpravnine - ta pravica 

se nanaša na primere poskusnega dela na drugem delu pri 

istem delodajalcu, ko gre za daljšo dobo zaposlitve. 

Glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi je potrebno upoštevati 

tudi 81. člen KPDŢP. 

91 (odpoved s ponudbo nove pogodbe) 

 

(1) Če delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali 

razloga nesposobnosti in delavcu istočasno ponudi sklenitev nove pogodbe o 

zaposlitvi, se uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na redno odpoved 

Jasneje je določen obseg sodnega varstva v primeru, ko 

delavec podpiše novo pogodbo, hkrati pa izpodbija 

utemeljenost odpovedi. V tem primeru se namreč šteje, da 

je bila pogodba sklenjena pod razveznim pogojem. 

Določena je obveznost delodajalec, da mora tudi ţe ob 

Sprememba je bila nujna zaradi neusklajene sodne prakse v 

primeru ugotovitve nezakonitosti odpovednega razloga, ko je 

delavec podpisal novo pogodbo. Nova obveznost delodajalca 

omogoča čim hitrejšo vključitev delavca v ukrepe ZRSZ v 

času odpovednega roka. 
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pogodbe o zaposlitvi. 

(2) Če delavec sprejme ponudbo delodajalca po prejšnjem odstavku, mora 

skleniti novo pogodbo o zaposlitvi v roku 15 dni od prejema pisne ponudbe. 

(3) Če delavec v primeru iz prejšnjega odstavka sprejme ponudbo delodajalca 

za ustrezno zaposlitev za nedoločen čas, nima pravice do odpravnine, obdrţi pa 

pravico do pravnega varstva pred pristojnim sodiščem, kot v drugih primerih redne  

odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V primeru ugotovitve nezakonitosti odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi se šteje, da je bila nova pogodba sklenjena pod razveznim 

pogojem. 

(4) Če delavec ne sprejme ponudbe delodajalca za sklenitev nove pogodbe o 

zaposlitvi za ustrezno zaposlitev in za nedoločen čas ter mu preneha delovno 

razmerje, nima pravice do odpravnine po 108. členu tega zakona. 

(5) Ustrezna zaposlitev je zaposlitev, za katero se zahteva enaka vrsta in 

raven izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje dela, za katero je imel delavec 

sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi, in za delovni čas, kot je bil dogovorjen po 

prejšnji pogodbi o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure voţnje v 

obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od 

kraja bivanja delavca. 

(6) V primeru, ko delavec sprejme neustrezno novo zaposlitev, ima pravico do 

sorazmernega dela odpravnine v višini, ki jo dogovori z delodajalcem. 

(7) Če delodajalec delavcu ne ponudi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi, 

mora ob začetku teka odpovednega roka obvestiti zavod za zaposlovanje o odpovedi  

pogodbe o zaposlitvi delavcu. 

začetku teka odpovednega roka obvestiti ZRSZ o odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi, če mu ne ponudi druge ustrezne 

zaposlitve (sedmi odst.). 

94 (minimalni odpovedni roki) 

(1) V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela s strani 

delavca ali delodajalca zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela je odpovedni 

rok sedem dni. 

(2) V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je 

odpovedni rok: 

- do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni, 

- od enega leta zaposlitve pri delodajalcu 30 dni. 

S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je lahko dogovorjen daljši odpovedni rok, 

vendar ne daljši kot 60 dni. 

(3) V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz 

poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti je odpovedni rok: 

- do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni, 

- od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni. 

Nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za  

vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni. 

Nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 80 dni, če ni s kolektivno 

pogodbo na ravni dejavnosti določen drugačen odpovedni rok, vendar ne krajši kot 60 

dni. 

 (4) V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz krivdnega 

razloga je odpovedni rok 15 dni. 

(5) Za dobo zaposlitve pri delodajalcu se šteje tudi doba zaposlitve pri 

njegovih pravnih prednikih. 

Skrajšujejo se minimalni odpovedni roki. Primerjava z 

odpovednimi roki po ZDR je prikazana na koncu priloge 2. 
Člen se na SŢ za primere odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz 

poslovnega razloga in razloga nesposobnosti ne uporablja, 

saj se uporabljata 75. in 81. člen KPDŢP. Uporabljata pa se 

prvi odstavek (poskusno delo) in delno drugi odstavek, zaradi 

katerega se preneha uporabljati 3. alineja prvega odstavka 

129. člena KPDŢP, ki omogoča, da se s pogodbo o zaposlitvi 

lahko določi 3 mesečni odpovedni rok za dela od VI. do IX. 

stopnje izobrazbe, če pogodbo odpoveduje delavec. Navedeno 

določilo je v nasprotju z drugim odstavkom 94. člena ZDR-1, 

ki določa, da odpovedni rok v primerih odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi s strani delavca ne sme biti daljši od 60 dni, zato se 

navedena določba KPDŢP od uveljavitve ZDR-1 več ne 

uporablja. Uporablja se tudi četrti odstavek, s katerim je 

odpovedni rok v primeru odpovedi iz krivdnega razloga 

skrajšan z 1 meseca na 15 dni. 

97 (pravice in obveznosti strank v času odpovednega roka) 

(1) Če odpove pogodbo o zaposlitvi delodajalec, ima delavec v času odpovednega roka 

pravico do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve s pravico do nadomestila plače 

Delodajalec mora delavcu, ki mu je odpovedano pogodba o 

zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti 

brez ponudbe nove pogodbe, omogočiti odsotnost z dela 

Nova obveznost delodajalca omogoča čim hitrejšo vključitev 

delavca v ukrepe ZRSZ v času odpovednega roka. 
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v trajanju najmanj dve uri na teden. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora delodajalec v primeru odpovedi iz 

poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, ki delavcu ne ponudi sklenitve nove 

pogodbe o zaposlitvi v skladu s prvim odstavkom 91. člena tega zakona in o odpovedi  

pogodbe obvesti zavod za zaposlovanje, omogočiti delavcu odsotnost z dela najmanj  

en dan na teden za vključevanje v ukrepe na področju trga dela v skladu s predpisi o  

urejanju trga dela. 

(3) Delodajalec je dolţan izplačati nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela 

v skladu s prejšnjim odstavkom v višini 70 odstotkov osnove iz sedmega odstavka  

člena tega zakona. 

najmanj en dan na teden, da se v času odpovednega roka 

odziva na pozive ZRSZ glede informiranja in usposabljanja 

ter udeleţuje morebitnih zaposlitvenih razgovorov. Za čas 

odsotnosti z dela, ko se delavec odzove na poziv ZRSZ, 

delodajalcu ZRSZ kot nadomestilo stroška delavčeve bruto 

plače, ki jo je delodajalec izplačal delavcu za dneve 

njegove odsotnosti z dela, povrne 70 odstotkov osnove. 

98 (večje število delavcev) 

Delodajalec, ki ugotovi, da bo zaradi poslovnih razlogov postalo nepotrebno 

delo v obdobju 30 dni: 

- najmanj 10 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 20 in manj kot 100 

delavcev, 

- najmanj 10 odstotkov delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje najmanj 100, vendar 

manj kot 300 delavcev, 

- najmanj 30 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje 300 ali več delavcev, 

je dolţan izdelati program razreševanja preseţnih delavcev. 

Definicija večjega števila delavcev je poenostavljena s 

črtanjem dosedanjega drugega odstavka 96. člena, ki je 

določal, da mora program reševanja preseţnih delavcev 

pripraviti tudi delodajalec, ki ugotovi, da bo zaradi 

poslovnih razlogov v obdobju 3 mesecev postalo 

nepotrebno delo 20 ali več delavcev. 

Zaradi vključitve obeh primerov opredelitve večjega števila iz 

direktive EU, ki sta deloma nasprotujoči, so nastale v praksi 

številne nejasnosti. Sedaj je jasno, da se v druţbah, ki imajo 

več kot 300 zaposlenih, za večje število delavcev šteje 30 

delavcev, kar pomeni, da ni potreben program reševanja 

preseţnih delavcev, če se odpoveduje pogodba 29 

zaposlenim. 

Glede postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu 

številu delavcev je potrebno upoštevati tudi določbe KPDŢP 

od členov 58. do 80. 

110 Izredna odpoved delodajalca 

(razlogi na strani delavca) 

 

(1) Delodajalec lahko delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi: 

- če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima 

kršitev vse znake kaznivega dejanja, 

- če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge 

obveznosti iz delovnega razmerja, 

- če je delavec kot kandidat v postopku izbire predloţil laţne podatke ali dokazila o  

izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela, 

- če delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride na delo, o razlogih za svojo 

odsotnost pa ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti, 

- če je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano opravljati določena dela v 

delovnem razmerju ali če mu je izrečen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep 

oziroma sankcija za prekršek, zaradi katerega ne more opravljati dela dalj kot šest 

mesecev, ali če mora biti zaradi prestajanja zaporne kazni več kot šest mesecev 

odsoten z dela, 

- če delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu  

prevzemniku, 

- če se delavec v roku petih delovnih dni po prenehanju razlogov za suspenz 

pogodbe o zaposlitvi neopravičeno ne vrne na delo, 

- če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje 

navodil pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije ali 

če v tem času opravlja pridobitno delo ali če brez odobritve pristojnega zdravnika, 

imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja. 

(2) V primeru iz četrte alineje prejšnjega odstavka delavcu preneha pogodba  

o zaposlitvi s prvim dnem neupravičene odsotnosti z dela, če se ne vrne na delo do 

vročitve izredne odpovedi. 

(3) V primeru iz prve, druge in pete alineje prvega odstavka tega člena lahko 

Dodan je nov primer izredne odpovedi s strani delodajalca 

in sicer, če je delavec kot kandidat v postopku izbire 

predloţil laţne podatke ali dokazila o izpolnjevanju 

pogojev za opravljanje dela.  

Določba se uporablja neposredno. 
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delodajalec ob uvedbi postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu 

prepove opravljati delo za čas trajanja postopka. V času prepovedi opravljanja dela ima  

delavec pravico do nadomestila plače v višini polovice njegove povprečne plače v 

zadnjih treh mesecih pred uvedbo postopka odpovedi. 

114 (delavci pred upokojitvijo) 

(1) Delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu 

do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez 

njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, 

dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. 

(2) Varstvo po prejšnjem odstavku ne velja: 

- če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova 

zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino, 

- če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim 

odstavkom 91. člena ali v skladu z 92. členom tega zakona, 

- v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi ţe izpolnjuje pogoje za  

varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru  

sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo, 

- v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca. 

(3) Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz 

prvega odstavka tega člena pridobi podatke iz zbirk Zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje Slovenije. 

Zakon kot zaščiteno kategorijo določa delavce pred  

upokojitvijo. Zvišuje se starost delavcev, ki jim je  

zagotovljeno posebno varstvo pred odpovedjo, in sicer  

ureditev v ZDR-1 sledi dvigu starosti, ki jo za  

upokojitev predvideva pokojninska zakonodaja. 

 Le ti so opredeljeni kot delavci, ki so  

dopolnili starost 58 let ali delavci, ki jim do  

izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka 

 do pet let pokojninske dobe. Le tem delodajalec ne sme 

 brez njihovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o  

zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne  

izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne  

pokojnine, razen v zakonu taksativno določenih primerih.  

 

V prehodnem obdobju je določeno postopno zviševanje 

starosti, ob kateri delavci pridobijo status varovane kategorije, 

ki jim v skladu z zakonom zagotavlja posebno varstvo pred 

odpovedjo. 

Bistveno pa je, da ZDR-1 v 226. členu določa prehodno 

 obdobje za postopno zviševanje starosti za delavce pred  

upokojitvijo od 55 let na 58 let. in sicer je določeno, da ne  

glede na 114. člen zakona, uţivajo posebno varstvo  

pred odpovedjo delavci, ki v letu 2013 izpolnijo pogoj  

starosti 54 let in 4 mesece - ţenske in 55 let – moški in  

delavci, ki v letu 2014 izpolnijo pogoj starosti 55 let. V  

nadaljnjih treh letih do uveljavitve starosti 58 let se  

starost za delavce zvišuje vsako leto za eno leto.« 

V letu 2013 je torej »varstvena starost« za ţenske 54 let in 4  

mesece za moške pa 55 let, v letu 2014 tako za moške kot  

ţenske 55 let in nato naprej 2015 56 let, 2016 57 let in 2017 58 

 let. 

Ne glede na navedeno pa ostaja zaščitna starost na SŢ 

v skladu z 80. členom KPDŢP 55 let tudi po letu 

2014, saj je določba za delavce ugodnejša. Navedena  

starost velja tako za moške po izrecni določbi KPDŢP, za  

ţenske  pa po edino dopustni razlagi ob upoštevanju  

prepovedi diskriminacije, kljub moţni drugačni jezikovni  

razlagi.  

 

118 (prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča) 

(1) Če sodišče ugotovi, da je prenehanje pogodbe o zaposlitvi nezakonito, 

vendar glede na vse okoliščine in interes obeh pogodbenih strank nadaljevanje 

delovnega razmerja ne bi bilo več mogoče, lahko na predlog delavca ali delodajalca 

ugotovi trajanje delovnega razmerja, vendar najdlje do odločitve sodišča prve stopnje, 

prizna delavcu delovno dobo in druge pravice iz delovnega razmerja ter delavcu prizna 

ustrezno denarno povračilo v višini največ 18 mesečnih plač delavca, izplačanih v 

zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. 

(2) Višino denarnega povračila sodišče določi glede na trajanje delavčeve zaposlitve, 

moţnosti delavca za novo zaposlitev in okoliščine, ki so privedle do nezakonitosti 

prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ter upoštevaje pravice, ki jih je delavec uveljavil za čas 

do prenehanja delovnega razmerja. 

(3) Delavec ali delodajalec lahko predlog iz prvega odstavka tega člena  uveljavljata do 

zaključka glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje.  

(4) Sodišče določi dan prenehanja delovnega razmerja tudi v primeru, ko ena od 

pogodbenih strank izpodbija pogodbo o zaposlitvi, in sodišče ugotovi, da je pogodba  

neveljavna. 

Po novem lahko delovno sodišče ne zgolj na predlog  

delavca, ampak tudi na predlog delodajalca, odloči 

 o denarnem povračilu namesto reintegracije (vrnitve  

na delo) po ugotovitvi, da je prenehanje pogodbe 

 o zaposlitvi nezakonito, vendar glede na vse  

okoliščine in interes pogodbenih strank nadaljevanje  

delovnega razmerja ne bi bilo več mogoče.  

 

Določba se uporablja neposredno. 

138 (začasna nezmoţnost zagotavljanja dela iz poslovnega razloga) 

(1) Če delodajalec začasno, vendar najdlje za čas šestih mesecev v 

posameznem koledarskem letu, ne more zagotavljati dela delavcem, lahko z namenom 

Novi zakon uvaja institut »začasnega čakanja na delo«,  

pri čemer se za razliko od veljavne sistemske ureditve,  

po kateri je delavec, ki mu delodajalec ne more  

Ena ključnih sprememb za SŢ, saj bo olajšala izvedbo  

reorganizacije. Namen napotitve delavca na čakanje na 

 delo doma je ohranitev zaposlitve delavca, kar zakon 
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ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na delo doma. Pisna napotitev se 

lahko pošlje delavcu tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga  

zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec. 

(2) V primeru čakanja na delo ima delavec pravico do nadomestila plače v 

višini 80 odstotkov osnove iz sedmega odstavka prejšnjega člena in dolţnost, da se 

odzove na poziv delodajalca na način in pod pogoji, kot izhaja iz pisne napotitve. 

(3) V času čakanja na delo v skladu s prvim odstavkom tega člena, se je 

delavec dolţan izobraţevati v skladu s 170. členom tega zakona. V primeru iz 

prejšnjega stavka ima delavec pravico do povračila stroškov v zvezi z delom v skladu s 

130. členom tega zakona. 

zagotavljati dela, upravičen do 100 odstotkov  

nadomestila plače, nadomestilo plače zniţuje na 80  

odstotkov osnove. Delodajalec lahko pisno napoti 

 delavca na čakanje na delo doma najdalj za šest 

 mesecev v posameznem koledarskem letu, kar pomeni, 

 da so moţne krajše napotitve, ki se seštevajo in ne 

 smejo prekoračiti šestih mesecev v koledarskem  

letu, lahko pa delodajalec napoti delavca na čakanje na 

 delo doma v nepretrganem trajanju v okviru 

 navedene časovne omejitve. V zakonu je izrecno  

poudarjena dolţnost izobraţevanja delavca tudi v času  

čakanja na delo doma s pravico do povračila stroškov v  

zvezi z delom. 

 

 tudi izrecno poudarja. Za razliko od sporazumnega čakanja, 

ki se uporablja sedaj, je časovno omejena, je pa zakonsko 

določen niţji % plače kot pri sporazumnem čakanju. Z 

uveljavitvijo novega instituta je potrebno presoditi potrebnost 

ukrepa čakanja, ki je vključen v PRPD, saj je potrebno pri le 

tem oblikovati kriterije za izbiro, ki pa po tem členu zakona 

niso potrebni, temveč mora delodajalec pri odločanju 

upoštevati zgolj prepoved diskriminacije. 

162 (izraba letnega dopusta) 

(1) Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati  

najmanj dva tedna. 

(2) Delodajalec lahko zahteva od delavca, da planira izrabo najmanj dveh 

tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. 

(3) Delodajalec je dolţan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem 

koledarskem letu, delavec pa je dolţan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti 

najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. 

junija naslednjega leta. 

(4) Delavec ima pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem 

koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi 

bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 

31. decembra naslednjega leta. 

(5) Delavec, ki dela v tujini, lahko v celoti izrabi letni dopust do konca 

naslednjega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo, ki zavezuje 

delodajalca. 

(6) Delavec, ki ima v prvem letu zaposlitve pravico do izrabe sorazmernega 

dela letnega dopusta, pridobi pravico do izrabe letnega dopusta za naslednje 

koledarsko leto ob začetku naslednjega koledarskega leta. 

Podaljšana je pravica izrabe letnega dopusta v primeru 

odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega 

dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka do 31. 

decembra naslednjega leta.  

Določba se uporablja neposredno ţe tudi za leto 2013. 

173 (izjava o očitanih kršitvah) 

Pred izrekom disciplinske sankcije mora delodajalec delavca pisno seznaniti z očitanimi 

kršitvami in mu omogočiti, da se v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih 

dni, o njih izjavi, razen če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca 

neupravičeno pričakovati, da delavcu to omogoči. 

Z namenom poenostavitve disciplinskih postopkov člen 

določa, da mora delodajalec delavca pisno seznaniti z 

očitanimi kršitvami in mu omogočiti, da se v razumnem 

roku, ki ne sme biti krajši od 3 delovnih dni o njih lahko, 

razen izjemoma, tudi izjavi. 

Glede pravice do zagovora oziroma do izjave o očitani kršitvi 

se bo preučila potreba po spremembi Pravilnika 921 s 

prilagoditvijo novi zakonski ureditvi. Zakon namreč bistveno 

poenostavlja disciplinski postopek, ki se tako bistveno 

konceptualno razlikuje od postopka po Pravilniku 621, 

posledično pa skrajšuje zastaralne roke. 

174 (vloga sindikata, sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika) 

V disciplinskem postopku lahko po pooblastilu delavca sodeluje sindikat, če 

delavec ni član sindikata, pa svet delavcev oziroma delavski zaupnik. 

Vloga sindikata se spreminja, saj sodeluje v postopku le na 

podlagi pooblastila delavca. To moţnost ima tudi svet 

delavcev. 

Glede vloge sindikata se bo preučila potreba po spremembi 

Pravilnika 921 s prilagoditvijo novi zakonski ureditvi. 

Določba o SD se uporablja neposredno. 

175 (odločitev o disciplinski odgovornosti) 

(1) Odločitev o disciplinski odgovornosti mora biti izraţena v pisni obliki in 

vročena osebi, na katero se nanaša. 

(2) Delodajalec mora odločitev o disciplinski odgovornosti obrazloţiti. 

 

 

Spreminja se ureditev oblike in sestavnih delov odločitve o 

disciplinski odgovornosti.  
Glede oblike odločitve o disciplinski odgovornosti se bo 

preučila potreba po spremembi Pravilnika 921 s prilagoditvijo 

novi zakonski ureditvi. 
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176 (zastaranje) 

(1) Delodajalec mora odločiti o disciplinski odgovornosti delavca najkasneje v 

enem mesecu od dneva, ko je izvedel za kršitev oziroma najkasneje v treh mesecih od 

dneva, ko je bila kršitev storjena. 

(2) Izvršitev disciplinske sankcije zastara v 30 dneh po vročitvi odločitve o 

disciplinski odgovornosti. 

Spreminja se ureditev zastaranja  - ni več ločevanja roka za 

uvedbo in za vodenje postopka, temveč le še rok za 

sprejem odločitve – 1 mesečni subjektivni in 3 mesečni 

objektivni rok. 

Ravno zaradi spremenjene ureditve zastaralnih rokov bo 

potrebno preučiti ureditev postopka v pravilniku 921 in ga 

prilagoditi zakonu, da se o lahko postopki še naprej izvajali 

učinkovito in v zakonskih rokih. 

204 (pisno obveščanje sindikata) 

Kot pisno obveščanje sindikata v primerih, ki jih določa ta zakon, se šteje tudi 

obveščanje sindikata po elektronski poti – z uporabo informacijske tehnologije v skladu 

z ureditvijo v kolektivni pogodbi ali dogovorom med delodajalcem in sindikatom. 

Določa se način pisnega obveščanja sindikatov – po 

elektronski pošti. 

Ta način obveščanja se lahko uporablja za izvajanje vseh 

obveznosti delodajalca po zakonu, KPDŢP in splošnih aktih, 

razen, če je v posameznem splošnem aktu ali med strankama 

za posamičen primer, določeno oziroma dogovorjeno drugače. 

    

 


