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POVZETEK

Ni odveč opozoriti na velik pomen zaposlitve v vsakdanjem ţivljenju. Zaposlitev
namreč močno vpliva na usodo posameznika, njegova usoda pa je pomembna tudi s
stališča vloge, ki jo bo posameznik prevzel v druţbi. Na posameznika pa lahko
gledamo tudi s strani delodajalca, za katerega je zaposlovanje pomembno pri
poslovanju in izvrševanju svobodne podjetniške pobude. Na urejanje njunega odnosa
pa morajo biti pozorni tudi nosilci javnih oblasti (tako zakonodajna, izvršilna kot
sodna oblast).

Zgodovinsko gledano, je bilo delovno pravo del civilnega prava. Uveljavljeno je bilo
stališče, da delovno razmerje nastane s sluţbeno pogodbo, s katero se je ena stranka
za plačilo, zavezala drugi stranki nekaj dati, storiti, dopustiti. Z razvojem kapitalizma
pa je postala pomembna tudi delavčeva osebnost, prav tako se je v delovno razmerje
začela vmešavati drţava. Delovno pravo je postalo del javnega in ne več samo
zasebnega prava.

Delovno razmerje med delavcem in delodajalcem nastane s sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi, ki jo podrobno ureja Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR), ki
v 11. členu, med drugim določa, da se pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi smiselno
uporabljajo pravila civilnega prava. Zaradi svoje narave in namena, je ugotoviti, da sta
stranki pogodbe o zaposlitvi precej bolj omejeni, kot pa stranki pogodbe civilnega
prava, kjer velja avtonomija volje in stranki lahko medsebojno razmerje uredita
drugače kot pa določa zakon, omejeni sta samo z ustavo, prisilnimi predpisi in
moralnimi načeli, ter seveda temeljnimi načeli obligacijskega prava. Načelo
dispozitivnosti je pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi omejeno z načelom omejitve
avtonomije delavca in delodajalca, prisilnimi predpisi in nenazadnje s temeljnimi
načeli civilnega prava. Stranki pogodbe o zaposlitvi nista v enakopravnem poloţaju,
kot to načeloma velja za stranki civilnega prava. Seveda pa stranki pogodbe o
zaposlitvi lahko svoje pravice in obveznosti uredita drugače kot določa zakonodaja,
upoštevaje pravilo »v korist delavca«. Razlog za omejitev avtonomije je varstvo
šibkejše stranke, saj bi brez te javnopravne omejitve obstajala neenakost strank
7

pogodbenega razmerja. Do veljave bi prišla volja pogodbeno močnejše stranke, s
čimer bi se s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi uzakonilo izkoriščanje in podvrţenost
pogojem, ki bi jih postavil delodajalec. Večja in pomembnejša je vloga drţave, ki
nujno vpliva na pogodbeno svobodo, kot pa na področju civilnega prava.

Uporabnost obligacijskih pravil pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi je omejena, ker je
potrebno upoštevati samo naravo delovnega razmerja, vendar pa se kljub temu v
določenih primerih uporabljajo pravila obligacijskega prava. Tako se zlasti upoštevajo
obligacijska določila o sposobnosti strank skleniti pogodbo o zaposlitvi, pri
predpostavkah za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, ponudbi za sklenitev pogodbe, pri
pogajanjih, pri sprejemu ponudbe, pri času in kraju sklenitve pogodbe, glede pogojev
in rokov, itd. V kolikor pa pride pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi do določenih
nepravilnosti bodisi glede oblike, napake volje, bodisi če pogodba o zaposlitvi
nasprotuje načelom morale, ustavi in prisilnim predpisom, je pogodba o zaposlitvi
neveljavna. Ob tem pa je vedno treba imeti v vidu, kaj je bil odločilen nagib za
sklenitev pogodbe o zaposlitvi, saj gre pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za svoboden
dogovor delavca in delodajalca, ki pa mora izraţati njuno pravo voljo skleniti
pogodbo o zaposlitvi in se tako pri razlagi pogodbe o zaposlitvi pogosto uporabi
milejša sankcija kot je izpodbojnost ali celo ničnost pogodbe o zaposlitvi. Našteti
instituti so povezani s civilnim pravom, kar kaţe na to, da kljub temu, da je delovno
pravo šlo v razvoju svojo pot, ni čisto izgubilo povezave s civilnim pravom, zato je
pomembno, da je v ZDR vnesena določba 11. člena, ki omogoča povezavo med
delovnim in civilnim pravom.
Praktično povezavo med delovnim in civilnim pravo, glede sklenitve pogodbe o
zaposlitvi, pa kreirajo sodišča. Pri odločanju in oblikovanju sodne prakse se morajo
upoštevati strokovni in zlasti ţivljenjski dejavniki, saj sodišča s svojimi odločitvami
razvijajo in kreirajo pravo in ga v posameznih primerih tudi konkretizirajo. Pri
uporabi sodne prakse sem opazila, da je namen delovnih in socialnih sodišč predvsem
čim hitrejša rešitev posameznega spora in upoštevanje, da je delavec šibkejša
pogodbena stranka, kateri naj se omogoči sodno varstvo in uţivanje delovno pravne
zaščite.
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ABSTRACT

The importance of employment it's a big issue in daily life. The employment has a big
impact on the destiny of each individual, which is also determent by his role in the
society. We also have to consider the role of the employer, for whom employment is
important for daily business and for free entrepreneurship. The mean role in the
regulation of their relationship has the state (parliament, government and court).

Historically labor law was part of civil low. It was worth that the employment
relationship arises with the work contract. With the work contract one party
committed to the other party to give her something, to do something for her or to
allow something, in return for payment. With the development of the capitalism the
importance of the workers personality and the role of the state gain weight.

The work relationship between the employee and the employer arises with the
conclusion of the work contract, which is covered in detail in the Labor law (sl: Zakon
o delovnih razmerij-ZDR). This law among other things determines that also the rules
of the civil law have to be taken in to account in the conclusion of the work contract.
Because of its nature and cause we can establish, that the parties in the work contract
are much more limited in comparison with the parties in the civil law contract. In the
civil law contract the autonomy of the will plays an important role and the parties can
arrange their relationship otherwise as the law determines it. The parties in the civil
law contract are limited just with the constitution, the mandatory rules, the moral
principles and the fundamental principles of the obligational law. In the conclusion of
the work contract the disposition principle is limited with the limitation principle of
the employee’s and the employer’s autonomy, the mandatory rules and the
fundamental principles of the civil law. The parties in the work contract are not in an
equal position as this is normal for the parties in the civil law contract. The parties in
the work contract can arrange their rights and obligation in a different way as the
legislation determines. They just have to take in to account the »in the benefit of the
employee« rule. The reason for the restriction of the autonomy is the protection of the
weaker party, because without this public law restriction the parties would be in an
9

unequal position. Otherwise the will of the stronger party would prevail and the work
contract would enact the exploitation and the susceptibility of conditions, provided by
the employer. A bigger and more important role has the state, which influences the
contract freedom.

Despite, that the use of obligational rules in the conclusion of the work contract is
limited, the rules are used in some cases, which are: the capabilities of the parties to
sign the work contract, assumptions for the conclusion of the work contract, the offer
for the conclusion of the work contract, the negotiations, the acceptance of the offer,
the time and the place of the conclusion of the work contract, the conditions and
deadlines. We also have to take in to consideration that the labor law determents some
exceptions. The work contract is invalid in case there are some deficits in the form of
the contract, if there are errors of will and if the contract objects moral principles, the
constitutions or enforced regulations. But we always have to consider the reason why
the work contract was signed and because of that we use lighter measures when in
comes to the interpretation of the work contract. The enumerated institutions are
connected with the civil law, what shows that despite that the labor law became
independent it’s still linked with the civil law. Because of that article 11. of the Labor
law is very important, which allows the connection between the labor and the civil
law.

When it comes to the conclusion of the work contract the practical link between the
labor and the civil law is determent by the courts. In the decision making process of
court cases the courts have to consider life and professional factors, because with their
decision they develop and create law. In the use of court cases I noticed, that the aim
of labor and social courts is the solution of individual disputes and the consideration,
that the employee is the weaker contract party. Because of that the employees have to
provide with judicial protection and legal labor protection.
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1.

UVOD IN PREDSTAVITEV TEME MAGISTRSKE NALOGE

1.1.

OBRAVNAVANA PROBLEMATIKA

Tema magistrske naloge »Uporaba splošnih pravil civilnega prava pri sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi«, je tema s katero se sreča vsak posameznik, ko vstopa v
organiziran delovni proces pri delodajalcu. S podpisom pogodbe o zaposlitvi se med
delavcem in delodajalcem ustvari delovno razmerje, katero posamezniku in njegovi
druţini zagotavlja eksistenco. Ob dejstvu, da so razmerja med subjekti delovnih
razmerij v trţnih gospodarstvih jasna, saj je delodajalec lastnik kapitala in mu delavec
nudi enega izmed potrebnih produkcijskih sredstev-delo in ob dejstvu, da se drţava
zaradi zagotavljanja socialnega miru pogosto vmešava v njun odnos, je bilo potrebno
dvostranski odnos med delavcem in delodajalcem tudi ustrezno urediti. Dvostranski
odnos med delavcem in delodajalcem, ki ima določene posebnosti, se je uresničil z
razvojem posebne pravne veje, to je delovnega prava, katero je razvilo tudi poseben
institut-pogodbo o zaposlitvi za urejanje pogodbenega odnosa med njima.

Zgodovinsko gledano se je delovno razmerje prosto oblikovalo s pogodbo med
delodajalcem in delavcem na podlagi neomejene pogodbene svobode. Zato se delovna
pogodba ni v ničemer razlikovala od drugih pogodb civilnega prava. Ker pa je imela
kapitalistična rast gospodarstva za posledico številčno večanje delavskega
prebivalstva, kakor tudi krepitev njihove razredne zavesti, je bila meščanska drţava
prisiljena izpeljati določene reforme socialne narave v korist delavca. Te reforme so
hkrati pomenile omejevanje pogodbene svobode delodajalcev v korist delavcev, saj je
drţava z zakonskimi predpisi določila minimalne pravice v korist delavcev, katere s
pogodbo o zaposlitvi ni bilo mogoče več spreminjati na škodo delavcev.
Pri nas je pogodba o zaposlitvi precej nov institut, ki je nastal s spremembo druţbeno
lastninskih odnosov. Šele Zakon o delovnih razmerjih1 iz leta 2002 (v nadaljevanju
ZDR) ji je dal mesto, ki ji pripada v okviru pravne ureditve individualnih delovnih
1

Zakon o delovnih razmerij, Uradni list RS, št. 42/2002 in št. 103/2007.
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razmerij. Po določbi 1. odstavka 11. člena ZDR,2 se tudi v delovnem pravu
subsidiarno uporabljajo pravila civilnega prava.
Za pogodbo o zaposlitvi in za delovno razmerje velja načelo prostovoljnosti.
Sklenitev pogodbe o zaposlitvi je torej svobodno, voljno ravnanje dveh strank,
delavca in delodajalca. Zaradi varstva strank in širših interesov, pa je potrebno omejiti
avtonomijo volje pri pogodbah civilnega prava, kar še toliko bolj velja za delovno
pravo, kjer si stojita nasproti dve neenakovredni stranki, kjer ima pri sklepanju
pogodbe delodajalec pogosto vse niti in platno v svojih rokah in je potrebno na neki
način zaščititi pogodbeno šibkejšega delavca.3
Poleg ekonomske odvisnosti delavca, ki je sicer najpogostejši razlog delavčeve
podrejenosti, pa obstaja tudi t.i. osebna odvisnost oz. subordinacija, katero oblikujeta
še dva dejavnika, in sicer delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Splošna
značilnost navodil je, da niso sestavina pogodbe o zaposlitvi, temveč posledica
vodenja in koordiniranja delovnega procesa.4 ZDR predvsem zasleduje potrebno
varstvo delavca in tako še naprej favorizira delovno razmerje za nedoločen čas,
vendar pa je potrebno upoštevati spremenjene okoliščine in tudi ţelje po ohlapnejšem
načinu urejanja medsebojnih razmerij, še zlasti upoštevaje sedanjo gospodarsko
situacijo, ki nakazuje potrebo, da se razmerje med strankama uredi z drugačnimi
pogodbami kot pa s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, zlasti s atipičnimi
pogodbami, saj imata obe stranki od tega koristi in ni vedno smotrno omejevati
avtonomije strank.

2

1. odstavek 11. člena ZDR določa, da se glede sklepanja, veljavnosti, prenehanja in drugih vprašanj

pogodbe o zaposlitvi, smiselno uporabljajo splošna pravila civilnega prava, če ni s tem zakonom
določeno drugače.
3

Dispozitivnost obligacijskih razmerij namreč ne more veljati za pogodbo o zaposlitvi, ker gre za

posebno pogodbo delovnopravne ureditve, kjer posebnost izhaja ravno iz negiranja splošnega
obligacijskega načela dispozitivnosti in svobode urejanja razmerij, tako tudi Meţnar Drago, Na poti k
drugačnemu razumevanju (individualnega) delovnega prava, Podjetje in delo, št. 5/1996, str. 940.
4

Tičar Luka, Poloţaj delavca v delovnem razmerju v luči (zakonskih) obveznosti strank pogodbe o

zaposlitvi, Podjetje in delo, št. 5/2003, str. 907.
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Primerjalno pravno gledano je tudi pogodba o zaposlitvi v Republiki Avstriji urejena
zlasti v civilnem zakoniku, za katerega je, kot pri nas za Obligacijski zakonik (v
nadaljevanju OZ)5, značilno, da se njegova pravila uporabljajo subsidiarno in
smiselno v kolikor specialni oz. področni zakoni posameznih vprašanj ne uredijo.

1.2.

CILJI MAGISTRSKE NALOGE

Magistrska naloga omogoča podroben pregled, da je še kako pomembno, da se pri
sklepanju pogodbe o zaposlitvi uporabljajo splošna pravila civilnega prava, na kar ţe
tako ali tako tudi napotuje 1. odstavek 11. člena ZDR in da se navedeno določilo v
sodni praksi tudi pogosto uporablja. Prav tako se bo skozi nalogo pokazalo, da je
kljub zakonskemu napotilu o uporabi pravil civilnega prava, le te potrebno v
delovnem pravu oz. konkretno ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi uporabiti
subsidiarno, smiselno in predvsem restriktivno.

Tako bom podrobno predstavila posamezne formalne in vsebinske elemente pogodbe
o zaposlitvi z obligacijsko pravnega in tudi delovno pravnega vidika. Prikazala bom
kako se smiselno oz. subsidiarno uporabijo pravila obligacijskega prava pri sklepanju
pogodbe o zaposlitvi. Obravnavala bom stranke pogodbe, njuno poslovno sposobnost,
predmet pogodbe, voljo strank, predpostavke za sklenitev pogodbe, pravno podlago
pogodbe, neveljavnost pogodbe o zaposlitvi, itd. Potrdila bom tezo, da je za delovno
pravo predvsem pomembna delna ničnost, saj po določilih OZ zaradi ničnosti
kakšnega pogodbenega določila ni nična tudi pogodba sama, kar je pomembno tudi iz
vidika, ker se zasleduje cilj in namen, da se naj pogodbe ohranjajo v veljavi, še toliko
bolj, ko gre za pogodbo o zaposlitvi.

V primerjavi z obligacijskim pravom, kjer je temeljno načelo enakopravnost
subjektov, je v delovnem pravu delodajalec tisti, ki ima v izhodišču več pravic in
pogosto narekuje vsebino dogovora. Tako bom potrdila tezo o omejeni avtonomiji
5

Obligacijski zakonik, Uradni list RS, št. 83/2001 in št. 28/2006.
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pogodbenih strank pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi, pri čemer pa bom ovrgla tezo,
da pogodbene svobode več ni in da sta obe stranki omejeni z normami in pravili,
katere sicer določajo obvezna pravila ravnanja, vendar ne smemo pozabiti, da
kogentne norme določajo samo minimum pravic, saj imata obe pogodbeni stranki
maneverski prostor in je tako od njiju odvisno kako ga bosta v praksi uporabili.
Razvoj druţbe je prinesel spoštovanje človeka in njegovih temeljih pravic in
svoboščin. Sem spada tudi pravica do dela in spoštovanje delavca kot osebe ter
njegovo varstvo pred delodajalci, ki zasledujejo dobiček, produktivnost in pri tem
pogosto pozabijo, da so delavci gonilna sila in da je potrebno, da so z zakoni in
drugimi viri pravice in obveznosti strank podrobno določeni in niso prepuščeni
popolni avtonomiji, kot je to značilno za civilno pravna razmerja, katera imajo tudi
stroţje sankcije kot pa jih pozna delovno pravo. Omejitev volje v korist delavca se
kaţe tudi s tem, ko je zakonodajalec določil obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi.
Ob vsem tem pa ne smemo zanemariti vlogo drţave in s tem povezane javno pravne
omejitve, ki je zaradi tega še kako pomembnem partner bi urejanju dvostranskega
razmerja med delavcem in delodajalcem. Potrdila bom tezo, da je potrebna visoka
stopnja urejenosti delovnih razmerij in poseg drţave v dvostranski odnos, da torej na
področju delovnega prava ni moţen popoln zasebni odnos. V kolikor bi popolnoma
prepustili ureditev odnosa strankam samim, bi se hitro pokazal primaren poloţaj
delodajalca, kar bi ogrozilo stabilnost in varnost v drţavi. Tako bom ovrgla tezo, da
naj bo drţava tihi partner in da je potrebo v dobi globalizacije urediti razmerja bolj
proţno, saj je potrebno ohraniti legitimno zahtevo po ohranjanju varne zaposlitve, kar
se je pokazalo še posebej sedaj ob t.i. gospodarski krizi.
Če izpostavim teze, ki jih bom na podlagi raziskovanja potrdila ali ovrgla:

kljub dovoljeni subsidiarnosti uporabe pravil civilnega prava bom potrdila ali
ovrgla tezo, da je treba institute civilnega prava, ki se lahko uporabljajo pri
sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, uporabiti restriktivno;
potrdila ali ovrgla bom tezo, da je za delovno pravo predvsem pomembna
delna ničnost, saj po določilih OZ zaradi ničnosti kakšnega pogodbenega
14

določila ni nična tudi pogodba sama, kar je pomembno tudi iz vidika, ker se
zasleduje cilj in namen, da naj se pogodbe ohranjajo v veljavi, še toliko bolj,
ko gre za pogodbo o zaposlitvi;
potrdila ali ovrgla bom tezo, da je potrebna visoka stopnja zakonske urejenosti
delovnih razmerij in poseg drţave v dvostranski odnos, da torej na področju
delovnega prava ni moţen popoln zasebni odnos.
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2.

POJEM POGODBE O ZAPOSLITVI

2.1.

SPLOŠNO O DELOVNEM PRAVU

Delo je kot zavestni rezultat človeškega delovanja temelj razvoja človeštva skozi vse
zgodovinske formacije. Delo je torej osnovi pogoj vsega ţivljenja in je proces med
človekom in naravo ter pogoj za obstoj človeštva in druţbe. Razmerja, ki pa nastanejo
med ljudmi v proizvodnji pa so delovna razmerja.6
Delovno pravo se ukvarja s problemi, ki nastanejo, ko se človek svobodno odloči, da
bo opravljal delo za drugega. Od posamezne druţbe, njene stopnje razvoja, obstoja
tehnologije, spodbujanja gospodarstva in prevladujočih vrednotnih predstav je
odvisen obseg delovnega prava. Od obdobja do obdobja, od drţave do drţave
obstajajo različne oblike delovnega prava. Vendar pa kljub vsemu obstaja skupno
jedro delovno pravnih problemov. Ne glede na to kje in na kakšen način se delo
izvršuje, tam nastajajo konfliktne situacije med delavcem in delodajalcem. Ravno iz
tega razloga je pomembno individualno delovno pravo, ki je definirano kot bistvo
delovnega prava, saj imajo vse delovnopravne norme za cilj določiti pravice in
obveznosti posameznega delavca na njegovem delovnem mestu. Zmotno bi bilo
misliti, da delovno pravo upošteva samo potrebe in interese delavca, saj je potrebno
upoštevati tudi drugo pogodbeno stranko (delodajalec zasebnega in javnega značaja).
Praviloma delavec ne deluje izolirano, saj je njegova funkcija vpletena v celotno
podjetniško kulturo, zato mora delovno pravo urejati tudi razmerja delavca v odnosu z
drugimi delavci, njegovimi nadrejeni in podrejeni. S tem se postopoma ţe definira
kolektivno delovno pravo.7

Delovno pravo je pravo nesamostojne dejavnosti. Nesamostojno opravljanje dela
pomeni, da je nekdo na podlagi pogodbe o zaposlitvi zavezan za drugega opravljati
6

Kyovsky Rudi, Delovno pravo, prva knjiga: Splošni del, Pravna fakulteta v Ljubljani, Ljubljana 1978,

str. 13.
7

Tomandl Theodor, Arbeitsrecht 1, Gestalter und Gestaltungsmittel, Wien, Braumüller, 1988, str. 1-4.
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delo. Del druţbe pa je iz razloga ekonomske odvisnosti prisiljen s ponujanjem svojega
dela proti plačilu zagotavljati si svoj prihodek. Na usmerjanje dela s strani delodajalca
in gospodarska dispozitivnost nad delavci, vplivajo tako splošna pravila civilnega
prava, gospodarskega prava in trgovskega prava. Delovno pravo pa zlasti upošteva
poloţaj odvisnih delavcev. Njegovo področje ni samo predmet dela, ampak tudi
osebnost delavca. Na podlagi tega lahko nanj gledamo kot na posebno pravo delavca.
Odvisen poloţaj delavca izhaja iz njegovega razmerja do delodajalca.8

Razmerje med delavcem in delodajalcem, ki izhaja iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi,
pa tvori izhodišče in jedro delovnega prava, kar bo tudi predmet mojega magistrskega
dela.

2.2.

ZGODOVINA RAZVOJA POGODBE O ZAPOSLITVI

Delovno razmerje se je prosto oblikovalo s pogodbo med delodajalcem in delavcem
na podlagi neomejene pogodbene svobode. Zato se delovna pogodba, s katero je
delavec prodal svojo delovno moč delodajalcu za dogovorjeno mezdo, ni v ničemer
razlikovala od drugih pogodb civilnega prava.9 Z gospodarskim razvojem je prišlo do
povečanja delavskega prebivalstva, krepitve njihove razredne zavesti, zato je bila
meščanska drţava prisiljena izpeljati določene reforme socialne narave v korist
delavca. Torej je bil vzrok za sproţitev zahtev po posebnem pravnem urejanju
delovnih razmerij industrializacija in kapitalizem. Te reforme pa so hkrati pomenile
omejevanje pogodbene svobode delodajalcev v korist delavcev, saj je drţava z
zakonskimi predpisi določila minimalne pravice v korist delavcev, katerih s pogodbo
o zaposlitvi ni bilo mogoče več spreminjati na škodo delavcev. Ta razvoj je prinesel
mešanje civilno pravnih elementov in javno pravnih elementov (posegi drţave) v
odnos med delodajalci in delavci ter omogočil, da delovno pravo ni bilo več samo
zasebno pravno razmerje, temveč je bilo druţbeno pomembno ter je vplivalo na razvoj
delovnega prava kot samostojne in avtonomne pravne panoge.
8

Floretta Hans, Arbeitsrecht, Individualarbeitsrech Arbeitsvertragsrecht, Wien, Manz, 1998, str. 1.

9

Bohinc Rado, Nova delovna razmerja, Ljubljana, Fakulteta za druţbene vede, 2000, str. 34.
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Delovno razmerje, ki nastane na podlagi pogodbe o zaposlitvi,10 je tudi v sodobni
druţbi eno od najpogostejših pravnih razmerjih, na podlagi katerih si ljudje v aktivni
dobi zagotovijo sredstva za lastno preţivetje in preţivetje svoje druţine. Nastanek
delovnega razmerja je zato tudi bistveni pogoj za zagotavljanje pravic iz delovnega
razmerja. Pogodba o zaposlitvi je osnova za sklenitev delovnega razmerja, s čimer je
uresničeno načelo, da se delovna razmerja uredijo po pogodbenem načelu. ZDR,
izhajajoč iz pogodbene narave delovnega razmerja, skuša čim bolj celovito urediti
pogodbo o zaposlitvi kot pravno podlago za nastanek delovnega razmerja.

2.3.

POGODBENE

IN

NEPOGODBENE

TEORIJE

POGODBE

O

ZAPOSLITVI

Sam razvoj pogodbe o zaposlitvi je v tesni povezavi z druţbeno in ekonomsko
ureditvijo. Potreba gospodarskega liberalizma in prehod v kapitalizem je drugače
gledal na urejanje delovnega razmerja in je zagovarjal staro rimsko pravno stališče, da
delovno razmerje nastane s sluţbeno pogodbo kot eno izmed oblik civilnega prava, s
katero se ena stranka, dolţnik-delavec zaveţe drugi stranki-delodajalcu proti plačilu
nekaj dati, storiti, dopustiti ali opustiti. Tako sklenjena pogodba je kazala elemente
obligacij in so z njo zlasti prikrivali neenakost med delavci in delodajalci, saj je ena
stran dajala na voljo svoje delo, s katero je druga stran razpolagala proti plačilu. S to
pogodbo se je skušalo prikriti predvsem ekonomsko neenakost med delavcem in
delodajalcem s pravno fikcijo civilistične pogodbe, ki je temeljila na teoriji
avtonomije volje.11 Kasneje se z razvojem druţbe, uspešnim bojem delavskega
razreda pojavi intervencionalizem ter spoznanje, da delovno razmerje ni svobodno oz.
enakopravno in da je drţava tista, ki mora, kot močnejša sila, poseči vmes med
delavca in delodajalca in narediti njuno razmerje enakopravno.

10

Po določilu 1. odstavka 9. člena ZDR se delovno razmerje sklene s pogodbo o zaposlitvi oz. se v

primeru spora tudi brez izrecno sklenjene pogodbe o zaposlitvi domneva da obstaja delovno razmerje,
če dejansko obstajajo elementi delovnega razmerja (16. člen ZDR).
11

Meţnar Drago, Razvoj pogodbe o zaposlitvi, Podjetje in delo, št. 7/1994, str. 993.
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Nadaljnji razvoj pri upravičevanju neenakosti med strankama se je razvijal v smeri
razvoja statusnih teorij o delovnem razmerju, saj je na novo nastali meščanski razred
nadaljeval politiko neenakosti pogodbenih strank. Skozi razvoj so tako zlasti
poskušali v delovno razmerje vnesti elemente osebnostnega razvoja in ne samo
razmerja menjave. Celoten zgodovinski razvoj je pomemben zato, ker je pokazal, da
za podjetjem stojijo ljudje in da delovno razmerje ne more biti samo obligacijski
odnos med delavcem in delodajalcem.12

Glede na navedeno, je tako ugotoviti, da je delovno pravo pravna panoga sui generis
in da ima sicer sestavine civilnega prava, katere pa ne morejo odgovoriti na vsa
vprašanja katera se pojavijo v praksi urejanja delovnega razmerja, prav tako ne
moremo mimo dejstva, da je delavec neenakovredna stranka pogodbenega razmerja in
da je potreben varstva, kar vse je vplivalo na dejstvo, da je skozi zgodovinski razvoj
civilnopravna avtonomija strank zamirala in da se je delovno pravo izločilo iz
civilnega prava ter šlo svojo samostojno pot, pri tem pa kljub vsemu v določeni meri
ohranilo vezanost na civilno pravo. Delovno razmerje je namreč vsebinsko gledano
obligacijsko pravno razmerje, saj ustvarita stranki pogodbe o zaposlitvi obligacijo
zaveze, pri čemer je dolţnik dolţan opraviti izpolnitev drugi stranki.13

2.4.

RAZVOJ POGODBE O ZAPOSLITVI V REPUBLIKI SLOVENIJI

Pravna ureditev zaposlovanja se je v naši drţavi spreminjala s spreminjanjem
druţbeno-lastninskih razmerij. Ob nastanku Federativne ljudske republike Jugoslavije
ni bilo predpisa, ki bi urejal sklepanje delovnih razmerij. Delavci so se zaposlovali na
podlagi administrativnih aktov drţavnih organov. Delovno razmerje se je začelo
sklepati s t.i. delovno pogodbo, ki je lahko bila ali pisna ali ustna, izrecno ali molče
sklenjena, prvič leta 1948. Pogodba se je sklepala s posamičnim delavcem, s skupino
12

Meţnar Drago, Pogodba o zaposlitvi, druga spremenjena in dopolnjena izdaja, Gospodarski vestnik,

Ljubljana, 1988, str. 52-57.
13

Cvetko Aleksej et al., Pogodba o zaposlitvi in podjetniška kolektivna pogodba, Ljubljana, GV

Zaloţba, 2004, str. 25.
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delavcev, s prostovoljno brigado, s celim delovnim kolektivom prek sindikalne
organizacije.14 Lahko rečemo, da so po letu 1948 začele nastajati osnove za zakonsko
predpisano urejanje delovnih razmerij. Pogodba o zaposlitvi oz. takrat delovna
pogodba je poznala bistvene elemente: stranke pogodbe, čas sklenitve, starost delavca
za sklenitev delovne pogodbe, obličnost, itd. Za to pogodbo je bilo značilno, da je to
pogodba delovnega prava, pri kateri je bila avtonomija volje strank še razmeroma
neurejena. Omejitev se je večinoma nanašala na (ne) obveznost oblike pogodbe in
njeno prenehanje, pri kateri je šlo predvsem za varstvo delavske strani.
S preoblikovanjem lastninskih razmerij do proizvajalnih sredstev, iz drţavne v
druţbeno lastnino in z uvajanjem samoupravljanja, se je vzpostavil nov odnos pri
sklenitvi delovnega razmerja.15 Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o javnih
usluţbencih iz leta 1957 sta predstavljala prvo kodifikacijo delovnih razmerjih, saj se
delovno razmerje ni več sklepalo s pogodbo, temveč s sporazumom med delavcem in
organizacijo. Temeljni zakon o delovnih razmerjih iz leta 1965 je opustil sporazum za
sklenitev delovnega razmerja in določil, da delovni ljudje prosto vstopajo na delo in
po svoji volji nehajo delati. Pisno obvestilo o sklepu, s katerim je delovna skupnost
sprejela delavca na delo, je bil zadosten akt, ki je potrdil sklenitev delovnega
razmerja.
Nadaljnjo stopnjo razvoja na področju delovnopravne zakonodaje so prinesli
»delavski amandmaji« iz leta 1971, ki so decentralizirali odločanje in ga prenesli iz
delovnih organizacij na temeljne organizacije zdruţenega dela. Slednja je postala
osnovna celica zdruţevanja dela in sredstev, v kateri so delavci odločali neposredno in
enakopravno z drugimi delavci o vseh delovnih zadevah in uresničevali osebne,
materialne in moralne interese. Na podlagi teh temeljev je bil leta 1973 sprejet Zakon

14

Glej opombo št. 12, str. 21-22.

15

Drţava je prenehala biti lastnica proizvajalnih sredstev in je tako tudi izgubila vlogo pogodbene

stranke pri sklenitvi delovnega razmerja, zaradi česar se je vzpostavil nov odnos med delavcem in
delodajalcem. Uveljavila se je negatorska teorija delovnega razmerja, tako Korpič Horvat Etelka,
Zaposlovanje in deagrarizacija pomurskega prebivalstva, Pomurska zaloţba, Murska Sobota, 1992, str.
132.
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o medsebojnih razmerjih delavcev v zdruţenem delu, ki je uvedel nov postopek za
pridobitev lastnosti delavca.16
Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v zdruţenem delu iz leta 1974 je določil, da
se delovna razmerja urejajo s pogodbo o zaposlitvi, ki je temeljila na zakonskih
normah in kolektivni pogodbi. S sprejetjem Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega
razmerja v letu 1989 je bil ponovno vzpostavljen dvostranski odnos med organizacijo,
podjetjem oz. delodajalcem na eni strani in delavcem na drugi.17
Dosledneje, čeprav nepopolnoma, je dvostranskost delovnega razmerja izpeljala
republiška ureditev v Zakonu o delovnih razmerjih v letu 1990, s katerim je pogodba
o zaposlitvi na podlagi 11. člena temelj delovnega razmerja med posameznim
delavcem in določeno organizacijo oz. delodajalcem. Citirani zakon je ţe v temeljnih
določbah določil, da je z delovnim razmerjem mišljeno prostovoljno razmerje med
delavcem in delodajalcem, sklenjeno zaradi opravljanja določenih del, zaradi
ekonomsko smotrne in odgovorne uporabe sredstev ter zaradi uresničevanja pravic in
obveznosti, ki se pridobijo pri delu in iz dela.18 Pogodba o zaposlitvi je tako poleg
nastopa dela konstitutivni element, na podlagi katerega nastane delovno razmerje. Z
navedeno zakonodajo je bila pri nas pogodba o zaposliti precej pomanjkljivo urejena
in ji je tako šele ZDR iz leta 2002 dal mesto, ki ji pripada v okviru pravne ureditve
individualnih pogodbenih delovnih razmerij, kar pa bo podrobneje prikazano v
nadaljevanju naloge.

Po zgodovinskem pregledu razvoja delovnega prava in s tem pogodbe o zaposlitvi
lahko postavimo jasno ločnico med preteklim pojmovanjem delovnega prava in
pojmovanjem, ki smo mu priča v Sloveniji od osamosvojitve oz. formalno od
uveljavitve ZDR v letu 2002 naprej. Kar zadeva pojmovanje pogodbene svobode je
16

Delavec je moral podpisati posebno izjavo, da se strinja s pravicami in obveznostmi, ki jih je določal

samoupravni sporazum o zdruţevanju dela delavcev. Vendar podpis take izjave ni zadoščal za
pridobitev lastnosti delavca, izpolnjen je moral biti še en pogoj: dejanski nastop dela v temeljni
organizaciji, tako Korpič Horvat Etelka v delu pod opombo št. 15, str. 135.
17

Korpič Horvat Etelka, Sklenitev pogodbe o zaposlitvi, Delavci in delodajalci, št. 2/2002/II,

Ljubljana, str. 156-158.
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Glej opombo št. 15, str. 137.
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zgodovinsko dejstvo, da smo na območju Slovenije in takrat hkrati na območju
Jugoslavije poznali sistem t.i. asociativnih (dogovornih) delovnih razmerij, vendar ne
dogovorov v smislu poganjaj med pogodbenima strankama, temveč v smislu
specifične pravno-formalne ureditve lastninskih razmerij. Delodajalca, v smislu
lastnika kapitala, kot ene izmed pogodbenih strank ni bilo. Prav tako ni bilo urejene
pogodbe o zaposlitvi, delno zaradi lastninsko-pravnih razmerij, deloma zaradi t.i.
mešane teorije o nastanku delovnega razmerja, po katerem je konstitutivni akt
nastanka delovnega razmerja bil nastop dela.19 Osamosvojitev je pomenila spremembo
druţbeno-ekonomske ureditve, vključno s spoštovanjem in varstvom lastninske
pravice, kar je pripeljalo do rojstva klasičnih delodajalcev in s tem razvoj delovnega
prava v smislu pogodbene narave.

2.5.

DEFINICIJA POGODBE O ZAPOSLITVI

Same definicije pogodbe o zaposlitvi tako v domači kot v tuji pravni literaturi skoraj
ne najdemo in jo je zato potrebno iskati v pravni teoriji. Značilno je celo, da se
pogodba o zaposlitvi definira v civilnopravnih kodeksih,20 medtem ko pa je v
delovnopravnih predpisih nadalje najti ostale podrobne značilnosti pogodbe o
zaposlitvi, kot je to način sklepanja, vsebina, posledice prenehanja in drugo. Pogosto
se pogodba o zaposlitvi definira kot obligacijska zaveza, s katero se ena stranka
zaveţe, da bo opravljala pravilno podrobno določeno dejavnost, druga stranka pa se
zaveţe, da bo to dejavnost plačala. Pravno tehnično je pogodba o zaposlitvi lahko
opredeljena kot pogodba zasebnega prava, ki ima značaj vzajemnosti, delavca pa
obvezuje, da opravlja odvisno delo, za katero dobi plačilo, ali pa kot dogovor, na
podlagi katerega se nekdo obveţe, da bo podrejen drugemu, ta pa mu bo plačal, lahko
19

Tičar Luka, Pogodbena svoboda v delovnem pravu, Pravnik, letnik 58 /2003, štev. 1-3, str. 173-174.
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Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch-ABGB (JGS Nr. 946/1811, BGBI Nr. 58/2004, Nr. 77/2004,

Nr. 43/2005, Nr. 51/2005, Nr. 113/2006 in BGBl Nr. 135/2009) iz leta 1916 oz. Obči drţavljanski
zakonik (v nadaljevanju ODZ) v 1151. paragrafu 26. poglavja deloma definira pogodbo o zaposlitvi kot
sluţbeno pogodbo, s katero se delavec zaveţe, da se bo zaposlil pri delodajalcu. Delavec se zaveţe, da
bo delodajalcu opravljal določeno sluţbo, delodajalec pa se zaveţe, da bo za opravljeno delo izplačal
določeno odmeno.
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pa se definira kot sporazum, po katerem se ena oseba obveţe, da bo dala svojo
aktivnost na voljo drugi osebi in v zameno za to prejela plačilo.21
Na splošno velja, da je pogodba o zaposlitvi komutativna, kar pomeni, da obstaja
recipročnost izvršitve dela in plačila strank pogodbe od sklenitve pogodbe o zaposlitvi
naprej.22 Vsaka pogodbena stranka lahko ţe na samem začetku oceni razmerje med
izgubami in koristmi iz takšnega razmerja. Vsaka od strank ve, kakšno ekonomsko
korist bo zanjo pomenilo takšno razmerje. Koristi in bremena so določeni
kvantitativno, zato vsaka stranka prejme ekvivalent tistega kar je dala drugi stranki.
Vsaka pogodbena stranka je torej upnik in dolţnik drugega subjekta, zato govorimo o
sinalagmatičnosti pogodbe o zaposlitvi. En subjekt drugemu nekaj dolguje oz. ima
pravico nekaj zahtevati. Obveznosti se morajo izpolnjevati v različnih časovnih
obdobjih, vendar ena stran ne more zahtevati od druge izpolnitve obveznosti, če sama
ni izpolnila svoje obveznosti, razen kadar je ena od njiju na podlagi pogodbe ali
predpisa zavezana to storiti kot prva.23
Pogodba o zaposlitvi je vir pravic za upnika in narobe, pri čemer pogodbo o zaposlitvi
lahko štejemo kot obligacijo prizadevanja in ne obligacijo doseţka, saj sodi med tiste
vrste obveznosti, kjer gre za izpolnitev prizadevanja in ne za izpolnitev kot doseţek
oz. prizadevanje. Je vzajemna in odplačna pogodba in je z izjemo kratkotrajnih,
enkratnih dejavnosti, trajno dolţniško-upniško razmerje. Prva značilnost pogodbe o
zaposlitvi je namreč podrejenost delavca. Druga značilnost je pravica do plačila.
Nadaljnja sestavina pogodbe o zaposlitvi je njeno trajanje. Splošno uveljavljeno je, da
se delovna razmerja v načelu sklepajo dolgoročno. Osebna povezanost strank pogodbe
21

Glej opombo št. 13, str. 26.
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Za komutativne pogodbe je značilno, da je pri njih vrednost koristi iz pogodbe strankama znana oz.

se lahko oceni ob sklenitvi. V času sklenitve pogodbe (stipulacijska faza) je jasna vsebina in vrednost
prestacije. Komutativnost pomeni tudi, da izpolnitev ene stranke povsem ustreza izpolnitvi druge
stranke, zlasti po vrednosti. Nasprotje od komutativne pogodbe je aleatorna pogodba. Za aleatorne
(tvegane) pogodbe je značilno, da se koristi strank, ki jo prejmejo iz dogovora, ne da vrednotiti ob
sklenitvi pogodbe. Vrednost izpolnitve je odvisna od negotovega dogodka (takšna pogodba je npr.
pogodba o dosmrtnem preţivljanju), tako tudi Cigoj Stojan, Teorija obligacij, Splošni del
obligacijskega prava, Uradni list RS, Ljubljana, 2000, str. 98.
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Meţnar Drago, Plačilo za delo v pogodbenih delovnih razmerjih, Podjetje in delo, štev. 6/1998, str.

1117-1118.
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o zaposlitvi je njena naslednja tipična značilnost. Posebej se zahteva zaupno skupno
delovanje in ravnanje, ki temelji na medsebojni zvestobi in dobri veri.
Glede na njene splošne značilnosti, je torej pogodba o zaposlitvi hkrati vir obveznosti
za dolţnika in vir pravic za upnika. Pogodba o zaposlitvi tako spada v skupino pogodb
facio ut des (naredim, če daš) oz. v skupino do ut facis (dam, če narediš), odvisno od
tega, katera stranka mora prva izpolniti obveznost, nikoli pa pogodba o zaposlitvi ne
spada v skupino facio ut facias (naredim, če narediš). Pogodbo o zaposlitvi štejemo
med tiste vrste obveznosti za dosego delovanja, kjer gre za izpolnitev kot prizadevanje
in ne za izpolnitev kot doseţek oz. kot zadostitev rezultata.24

Pogodba o zaposlitvi je dvostranska pogodba. Dvostranska obveznostna razmerja pa
so tista razmerja, pri katerih sta obe stranki obenem tudi dolţnika. Glede na to, koliko
so v dvostranskih razmerjih izpolnitve med seboj odvisne, delimo ta razmerja na
vzajemna razmerja in na nevzajemna razmerja, pri čemer je pogodba o zaposlitvi
vzajemna, saj je izpolnitev ene stranke odvisna od izpolnitve druge stranke. Stranka se
zaveţe s pogojem, da bo tudi druga stranka izpolnila svojo obveznost. Posledica
vzajemnosti je, da ena stranka ni dolţna izpolniti, če druga stranka ne izpolni.25
Pogodba o zaposlitvi je dvostranska pogodba, s katero se delavec zavezuje, da bo dal
svojo delovno moč na voljo delodajalcu. Namen je torej redna izmenjava storitev za
plačilo.

Pogosto se pogodba o zaposlitvi definira kot pogodba zasebnega prava, ki ima
vzajemen značaj, obvezuje pa delavca, da opravlja odvisno delo, za katerega dobi od
delodajalca plačilo, ali kot dogovor, na podlagi katerega se delavec obveţe, da bo
podrejen drugemu, ta pa mu bo to plačal. Največkrat pa se pogodba o zaposlitvi
definira kot sporazum med delavcem in delodajalcem, na podlagi katerega delavec
opravlja delo za delodajalca, delodajalec pa mu je ta to dolţan plačati določen znesek.
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Meţnar Drago, Pogodba o zaposlitvi kot temelj urejanja individualnih delovnih razmerij, Podjetje in

delo, št. 5/1994, str. 683.
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Glej opombo št. 22, str. 97.
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Obveznost izvršitve plačila delodajalca v zameno za osebno opravljanje dela delavca
je ena bistvenih značilnosti pogodbe o zaposlitvi, kar pomeni, da je pogodba o
zaposlitvi odplačna pogodba. S tega stališča je torej pogodba o zaposlitvi vedno
dvostranska pogodba, saj v breme obeh pogodbenih strank nastanejo recipročne
obveznosti. Pravica do plačila delavca je v vzajemni vezi s pravico do dela.26
Pogodba o zaposlitvi je pogodba pri kateri vsak pogodbenik odgovarja za stvarne
napake svoje izpolnitve (1. odstavek 100. člena OZ). Pacta sunt servanda je eno
temeljnih načel pogodbenega prava in pomeni, da so udeleţenci pogodbenih razmerij
dolţni izpolniti svojo obveznost in odgovarjajo za njeno izpolnitev. Kršitev te
dolţnosti pomeni neizpolnitev ali napačno izpolnitev in ima za posledico, da pogodbi
zvesta stranka ne more uresničiti interesa, zaradi katerega je sklenila pogodbo o
zaposlitvi. Odgovornost za stvarne napake je nujna posledica značilnosti odplačnih
pravnih poslov. Odplačni pravni posli (pogodba o zaposlitvi) so posli, v okviru katerih
se opravlja izmenjava enakih vrednosti oz. ekvivalentov (delo za plačilo). To pomeni,
da mora pri odplačnih pravnih poslih izpolnitev tudi po ekonomski vrednosti ustrezati
nasprotni izpolnitvi. V nasprotnem primeru, kadar obstajajo napake izpolnitve, ni
uresničen cilj, kavza pravnega posla. Cilj odgovornosti za stvarne napake je zato
uravnavanje ekvivalentnih vrednosti razmerij med izpolnitvami pri dvostranski
odplačni pogodbi. Namen pravil o odgovornosti za stvarne napake je varstvo tistega,
ki je bil pogodbi zvesta stranka in ima tako tudi pravico (zahtevke) nasproti
pogodbeno nezvesti stranki. Tako npr. ima delavec kot pogodbi zvesta stranka, ki
izpolnjuje svoje obveznosti (opravlja delo po navodilih delodajalca), nasproti
delodajalcu, ki pa ne izpolni svoje obveznosti (plačilo za opravljeno delo), različne
zahtevke (toţba na izplačilo zapadlih plač).
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Praviloma delavec dobi plačilo samo za dejansko delo, vendar je ta stroga povezanost plačila in dela

omiljena na podlagi pravila v korist delavca. Tako je tudi pri pogodbi o zaposlitvi, ki ima sicer naravo
dvostranske pogodbe, videti t.i. socialni element, ki sicer ni značilen za obligacijsko pravna razmerja.
Tako npr. delavec lahko zahteva plačilo za delo, čeprav dela ni opravil, ko je ali sam bolan ali je bolan
njegov najbliţji druţinski član, prav tako je upravičen do plačila, ko je razlog, da ne dela na strani
delodajalca, saj je npr. okvara stroja, nedobava proizvodov, surovin, poslovni riziko delodajalca.
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3.

PRAVNI VIRI POGODBE O ZAPOSLITVI

S pojmom pravnih virov razumemo obvezne in vnaprej določene oblike (npr. ustava,
zakon, uredba), v katerih nastajajo pravna pravila, ki so splošna in abstraktna ali pa
kot takšna učinkujejo.27

3.1.

USTAVA

Za najpomembnejši formalni pravni vir štejemo Ustavo Republike Slovenije (v
nadaljevanju URS).28 URS določa, da je Slovenija pravna drţava, pri tem pa ima
pravo v druţbi vlogo zagotavljati svobodo, pravičnost in pravno varnost. Hkrati je
najpomembnejši formalni vir za delovno pravo, in to zlasti v tistem delu, kjer so
urejene človekove pravice in svoboščine, ter predvsem v delu o gospodarskih in
socialnih razmerjih, kjer je ustavno zajamčeno varstvo dela, lastnina, podjetništvo,
soodločanje, sindikalna svoboda, pravica do stavke in zaposlovanje tujcev.29 Na
področju delovnih razmerij je pomembno tudi, da pravna ureditev varuje temeljni
pravni poloţaj subjektov teh razmerij, ter zagotavlja legitimne temelje za pogodbeno
urejanje in uveljavljanje pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v zunajsodnih
in sodnih postopkih.30
Bistvene določbe na katerih temeljijo zakonske določbe pogodbe o zaposlitvi, so tako
zajete ţe v URS. Določilo 49. člena URS ureja svoboščine oseb oz. vsakogar, da
prosto odloča o vprašanjih lastnih delovnih aktivnosti. Vsebina ustavnega načela
svobode dela je v prvi vrsti pravica oseb, da prosto izbirajo svojo zaposlitev in pravica
vsakogar, da mu je pod enakimi pogoji dostopno delovno mesto. Zaradi zagotavljanja
27

Kušelj Gorazd, et al., Uvod v pravoznanstvo, ČZ Uradni list RS, 3. spremenjena in dopolnjena

izdaja, Ljubljana, 1992, str. 99.
28

Ustava Republike Slovenije, Uradni list, št. 33/91, 42/97, 66/2002, 24/2003, 69/2004 in 68/2009.
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Meţnar Drago, Delovno pravo (temeljno o individualnem in kolektivnem delovnem pravu), Zaloţba

Moderna organizacija, Kranj, 1998, str. 16.
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Vodovnik Zvone, Delovna in socialna razmerja, Pravna praksa, štev. 28/2000, str. 15.
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svobode dela ustava določa tudi prepoved prisilnega dela. Prostost pri izbiri zaposlitve
je ustavna vrednostna kategorija, ki ima tudi v času zaposlitve delavca pravne učinke.
Predpogoj za polno uresničitev te pravice je moţnost pridobiti si ustrezno izobrazbo
in kvalifikacijo ter moţnost nadaljnjega izobraţevanja in usposabljanja kot pogoja za
napredovanje ali zamenjavo zaposlitve. Svoboda dela je zagotovljena vsakomur,
drţava pa je dolţna ustvariti moţnost za pridobitev ustrezne izobrazbe. Zaposlitev
zagotavlja posamezniku moţnost pridobivanja sredstev za preţivetje sebe in druţine,
kar omogoča uresničevanje tudi nekaterih drugih človekovih pravic. Svoboda
posameznika do izbire poklica ustreza svobodi do izbire (gospodarske, pridobitne)
dejavnosti, ki je po 74. členu URS zagotovljena tako fizičnim kot pravnim osebam in
pomeni predvsem svobodo do ustanavljanja in vodenja podjetja. Ustavno
zagotovljena svobodna gospodarska pobuda, ki obsega vsakršne odločitve o
opravljanju gospodarske dejavnosti, pomeni, da je ustavno zagotovljeno svobodno
sprejemanje gospodarskih odločitev na podjetniški ravni. Govorimo o svobodi
podjetništva, pri čemer je svobodna gospodarska pobuda pravzaprav izraz za
podjetniško svobodno ravnanje.31
Na tem mestu naj dodam, da v primerjavi z našo ustavno ureditvijo, ko je URS
najpomembnejši formalni vir za delovno pravo, in to zlasti v delu, kjer so urejene
človekove pravice in svoboščine, ter predvsem v delu o gospodarskih in socialnih
razmerjih, pa v Ustavi Republike Avstrije (v nadaljevanju B-VG)32, najdemo le malo
določb, ki se neposredno nanašajo na delovno pravo. Tako npr. najdemo v B-VG
določbo o enakopravnosti, medtem ko drugih določb, ki bi se nanašale na delovno
pravo B-VG nima. Razlog za to je, da ima Avstrija t.i. Zakon o drţavljanskih
pravicah, ki vsebuje določbe, ki se nanašajo na delovno pravo in s tem tudi na
pogodbo o zaposlitvi (pravica do izobraţevanja, pravica do izbire poklica, itd).

31

Šturm Lovro, Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske drţavne in evropske

študije, Ljubljana, 2002, str. 506-507, 712-714.
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Österreich Bundes-Verfassungsgesetz, BGBI Nr. 1/1920 in čez sto novel; najpomembnejše novele:
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3.2.

ZAKONI

Zakoni opredeljujejo pravice in obveznosti drţavljanov in drugih oseb, ter morajo biti
v skladu z ustavo. Za urejanje pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi je seveda
najpomembnejši ZDR in Zakon o javnih usluţbencih (v nadaljevanju ZJU).33 Z ZJU
so se v letu 2002 na novo pravno uredila individualna delovna razmerja v javnem
sektorju. Ta zakon je poseben, saj ureja delovna razmerja javnih usluţbencev v
javnem sektorju, in sicer v prvem delu splošna načela, v drugem pa posebnosti
delovnih razmerij javnih usluţbencev. Za vse zaposlene v javnem in zasebnem
sektorju, pa za urejanje delovnih razmerij velja ZDR in ohranja enotnost delovnih
razmerij. Načelo enotnosti pa je omejeno, ker za zaposlene v javnem sektorju, kot je
ţe bilo navedeno, posebnosti usluţbenskih razmerij ureja ZJU. Glede na odnos obeh
navedenih zakonov velja načelo lex specialis derogat legi generali. Za usluţbenska
razmerja velja subsidiarna uporaba ZDR. Z urejanjem usluţbenskih razmerij je bila
pri nas ponovno vzpostavljena dihotomija urejanja delovnih razmerij oz. se je s tem
uvedla delitev zaposlenih na javne usluţbence in na delavce, pri obeh pa je
uveljavljeno pogodbeno načelo urejanja delovnih razmerij. Pogodba o zaposlitvi je
namreč tako za usluţbence kot za delavce temeljni akt, s katerim se sklene delovno
razmerje.34 Kot ţe omenjeno sta leta 1957 bila sprejeta Zakon o delovnih razmerji in
Zakon o javnih usluţbencih, ki sta zbrala pravne norme delovnih razmerij, sprejete v
različnih predpisih in jih zdruţila, vendar uredila posebej za delavce v gospodarstvu in
posebej za javne usluţbence. Pozneje so spremembe Zakona o delovnih razmerij iz
leta 1961 uzakonile enotnost urejanja delovnih razmerij in uvedla enako ureditev za
delavce v gospodarskih organizacijah in za delavce v druţbenih organizacijah.35
Zgodovinski prikaz ureditve pogodbe o zaposlitvi za delavce in usluţbence kaţe, da je
bil pri nas prisoten dualizem, saj sta bila leta 1957 sprejeta dva zakona, en za delavce
v gospodarstvu, drugi za delavce v druţbenih in drugih organizacijah, kar je sicer bilo
33

Zakon o javnih usluţbencih, Uradni list RS št. 56/2002, 110/2002, 2/2004, 35/2005, 113/2005,
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Korpič Horvat Etelka, Svoboda sklepanja pogodb o zaposlitvi v javnem sektorju, Podjetje in delo, št.
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pozneje z ustavo iz leta 1963 dokončno odpravljeno in ponovno spet uvedeno leta
2002, ko sta bila sprejeta ZDR in ZJU. Zaradi narave dela, ki ga opravlja javni
usluţbenec (izvajanje javne, oblastne naloge, naloge zakonodajalca, naloge splošnega
javnega dobra, naloge javnega interesa itd.), je sicer omejena narava svobode
sklepanja pogodbe o zaposlitvi v primerjavi z delavcem v zasebnem sektorju,36 vendar
pa je po mojem mnenju potrebno slediti trendu pribliţevanja in s tem izenačevanja
pravic in dolţnosti javnih usluţbencev s pravicami in dolţnostmi delavcev in s tem
posledično tudi omogočiti večjo fleksibilnost trga dela, h čemur nas globalni razvoj,
zlasti članstvo v Evropski uniji (v nadaljevanju EU), nekako tudi sili.
Če gledam primerjalno pravno ugotovim, da tudi avstrijsko delovno pravo pozna
dualizem. Tako pozna delavca in nameščenca. Ta delitev je posledica zgodovinskega
razvoja kot tudi narave in aktivnosti dela. Pravni poloţaj delavcev je tako urejen
neenotno, saj obstajajo zakoni, ki urejajo eno kategorijo delavcev in drugi, ki urejajo
poloţaj nameščencev, spet tretji, ki pa veljajo tako za delavce kot za nameščence
(zakon o letnem dopustu, zakon o delovnem času, zakon o odmorih med delovnim
časom).37
Ker pa ZDR vseh pravil v zvezi s pogodbo o zaposlitvi ne ureja, v 11. členu napotuje
na smiselno uporabo pravil civilnega prava glede sklepanja, veljavnosti in prenehanja
vprašanj pogodbe o zaposlitvi. ZDR namreč zagotavlja minimalno varstvo delavcev,
socialnim parterjem pa prepušča morebitno zviševanje ravni pravic delavcev in
izvirno dodatno urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Pri sklepanju
pogodbe o zaposlitvi je tako poleg ZDR potrebno tudi, a smiselno in restiktivno,
uporabiti pravila civilnega prava.
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3.2.1. Splošne značilnosti pogodbe o zaposlitvi

Kot ţe povedano, tudi ZDR ne definira pogodbe o zaposlitvi. Vendar ne glede na
navedeno, lahko iz zakonske ureditve in njene vsebine pridemo do definicije pogodbe
o zaposlitvi, in sicer kot pogodbe, s katero se ena stranka zaveţe, da bo opravljala
praviloma

podrobneje

določeno

nesamostojno

dejavnost,

katere

obseg

je

najpomembnejši časovni element, druga stranka pa se zaveţe to dejavnost plačati. Iz
tako določene definicije pogodbe o zaposlitvi lahko ugotovimo njene značilnosti:
podrejenost delavca, ker daje na razpolago svoje delo;
pravica do plačila;
splošno uveljavljeno načelo, da se pogodba o zaposlitvi sklepa dolgoročno;
osebna povezanost strank;
dvostransko zavezujoča pogodba, saj imata obe stranki določene obveznosti in
pravice;
gre za konsenzualno pogodbo, saj imata obe pogodbeni stranki določene pravice
in obveznosti iz te pogodbe;
neformalnost, saj pisna oblika ni bistvena sestavina pogodbe, od katere je odvisna
veljavnost pogodbe.38

Pogodba o zaposlitvi je podlaga za nastanek delovnega razmerja, vendar je pri njenem
obravnavanju potrebno upoštevati tudi institute, ki se uporabljajo v drugih pravnih
vejah, saj vsi elementi pogodbe o zaposlitvi niso prepuščeni volji strank in torej ne gre
za čisto dispozicijo strank. Potrebno je upoštevati določene standarde, ki jih
predpisuje delovna zakonodaja, mednarodni in avtonomni pravni viri, zato je mogoče
za pogodbo o zaposlitvi reči, da gre sicer za pogodbo civilnega prava, ki zaradi svojih
specifičnosti sodi v delovno pravo.39
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Glede na navedeno ugotavljam, da je delovno pravo pravna panoga sui generis in da
ima sicer sestavine civilnega prava, katere pa ne morejo odgovoriti na vsa vprašanja
katera se pojavijo v praksi urejanja delovnega razmerja, prav tako ne moremo mimo
dejstva, da je delavec neenakovredna stranka pogodbenega razmerja in da je potreben
varstva, kar vse je vplivalo na dejstvo, da je skozi zgodovinski razvoj civilnopravna
avtonomija strank zamirala in da se je delovno pravo izločilo iz civilnega prava ter šlo
svojo samostojno pot, pri tem pa kljub vsemu ohranilo v določeni meri vezanosti na
civilno pravo. Pomen zaščite delavca kot pogodbeno šibkejše stranke je bil razlog,
zakaj je drţava kot zakonodajni organ delavcu omogočila uporabo delovno pravne
zakonodaje in ne manj ugodnih splošnih pravil civilnega prava.
Vedno je namreč potrebno upoštevati, da je pogodba o zaposlitvi:
pogodba intuitu personae;
odplačna pogodba;
pogodba za neko nepretrgano delo, dlje trajajočo aktivnost (za sukcesivno
opravljanje delovnih nalog, pri čemer rok za izpolnitev pogodbene obveznosti ni
značilni element pogodbe o zaposlitvi) in
pogodba, s katero se med delodajalcem in delavcem vzpostavi vez podrejenosti.
Navedeni kriteriji tudi omogočajo, da z njihovo pomočjo razlikujemo pogodbo o
zaposlitvi od nekaterih pogodb obligacijskega prava. Če upoštevamo temeljna načela
obligacijskega prava, zlati enakopravnost udeleţencev obligacijskih razmerij (4. člen
OZ), načelo dispozitivnosti (2. člen OZ) in načelo prostega urejanja obligacijskih
razmerij (3. člen OZ), lahko kot najpomembnejša kriterija, na podlagi katerih
razlikujemo delovno razmerje od obligacijskega razmerja, štejemo podrejenost
delavca delodajalcu in omejeno pogodbeno svobodo strank pogodbe o zaposlitvi kot
tudi kriterij v zvezi z določitvijo vsebine pogodbe o zaposlitvi.40
Pogodba o zaposlitvi oz. sklenitev pogodbe o zaposlitvi je, enako kot drugi pravni
posli, dejanje, s katerim se uresniči volja za nastanek delovnega razmerja. Za
sklenitev pogodbe o zaposlitvi pa morajo biti izpolnjene zahtevane predpostavke.
40
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Predpostavke za veljavno sklenitev pogodbe o zaposlitvi se delijo na splošne in
posebne predpostavke. Splošne predpostavke za veljavno sklenitev so tiste, ki so
določene za vse vrste pogodb, ne glede na subjekte, ki jih sklepajo oz. ne glede na
vrsto oz. predmet izpolnitve. Mednje spadajo:41
predpostavke glede subjektov (pravna sposobnost, poslovna sposobnost in
sposobnost za razsojanje);
predpostavka glede vsebine izjave volje (svobodno oblikovana prava volja in
soglasje volj);
predpostavke glede izpolnitvenega ravnanja in
predpostavke glede poslovne podlage.
Posebne predpostavke za veljavno sklenitev pogodbe pa so tiste, ki so določene samo
za določene vrste pogodb in so lahko določene bodisi z zakonom bodisi jih določita
pogodbeni stranki.
Pravni posel oz. konkretneje pogodba o zaposlitvi ni veljavna, če ob sklenitvi za njeno
veljavo niso bile izpolnjene vse zgoraj naštete predpostavke. Ob tem pa je dodati, da
ZDR sicer predvideva, da se pogodba o zaposlitvi sklene v pisni obliki, vendar pa
kljub temu, da gre za izrecno zakonsko določenost, opustitev sklenitve pisne pogodbe
o zaposlitvi ni razlog za njeno neveljavnost. Zakon določa da delovno razmerje
obstaja (presumpcija) tudi, če pogodba o zaposlitvi ni sklenjena v pisni obliki,
obstajajo pa elementi delovnega razmerja in prepričanje delavca, da je pri delodajalcu
v delovnem razmerju.

3.3.

AVTONOMNI PRAVNI VIRI

Za delovno pravo se kot najpomembnejši avtonomni formalni pravni viri nedvomno
štejejo kolektivne pogodbe. Z njimi se določajo medsebojne pravice in obveznosti
delavcev in delodajalcev, kot jih dogovorijo njuni predstavniki. Med avtonomne
41
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pravne vire spadajo tudi akti delodajalca. Najštevilčnejši in za posameznega
udeleţenca delovnega razmerja vsekakor najpomembnejši avtonomni pravi vir pa je
pogodba o zaposlitvi.42

3.4.

MEDNARODNI VIRI

Pri oblikovanju ZDR je drţava morala upoštevati izhodišča in mednarodne norme, ki
jo zavezujejo. Delodajalec je tako zavezan upoštevati določena pravila ţe pri sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi. Ta pravila so vezana na temeljno pravico človeka, to je pravico
do dela, ki je kot ekonomska in socialna pravica človeka, ki je sposoben in voljan
delati, določena v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah iz leta 1948. Deklaracija
v 23. členu določa, da ima vsakdo pravico, do dela in proste izbire zaposlitve, do
pravičnih in zadovoljivih delovnih pogojev in do varstva pred nezaposlenostjo. Pakt o
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah pa v 6. členu določa, da drţave stranke
tega pakta priznavajo pravico do dela, ki obsega pravico do moţnosti zasluţka s
svobodno izbranim ali sprejetim delom, ki jo z ustreznimi ukrepi varujejo. Tudi
Evropska socialna listina (spremenjena) določa cilj, ustvarjanja takih razmer, v katerih
se lahko uresničujejo pravice vsakogar, da se preţivlja z delom, ki ga je svobodno
sprejel, pravice delavcev do pravičnih pogojev dela, do varnega in zdravega
delovnega okolja, pravičnega plačila, do posebnega varstva otrok in mladine, delavk
zaradi materinstva in drugih delavk, itd.43
Najpomembnejši so vsekakor dokumenti, sprejeti v okviru Mednarodne organizacije
dela (v nadaljevanju MOD), to pa so razne konvencije in priporočila. S konvencijo
MOD št. 122 o politiki zaposlovanja se ţeli z upoštevanjem ekonomskega in
druţbenega razvoja članic ustvariti takšno politiko zaposlovanja, ki bo določila cilje,
da bo dela za vse, ki se ţelijo zaposliti, da bo delo čimbolj donosno, da bo obstajala
moţnost proste izbire dela in da bo vsak imel moţnost pridobiti ustrezne kvalifikacije
42
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za ustrezno zaposlitev. Pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi je zlasti pomembna
Konvencija MOD št. 138 o minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja in
istoimensko priporočilo št. 146 o minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja,
ki določa da je minimalna starost, pri kateri je dopustna zaposlitev ali delo, določena
starost, pri kateri se konča obvezno šolanje, pravilo naj ne bi bila niţja od 15 let.44
Tudi ZDR v 19. členu upošteva navedeno konvencijo in določa, da če oseba ni
dopolnila starosti 15 let, ni sposobna za sklenitev pogodbe o zaposlitvi ter je taka
pogodba nična.
Pri sprejemanju ZDR je bilo prav tako potrebno upoštevati pravno ureditev EU. Za
pogodbo o zaposlitvi je pomembna zlasti Direktiva Sveta z dne 14. oktober 1991 o
obveznosti delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o
zaposlitvi ali delovno razmerje (91/533/EGS). Direktiva določa obveznost
delodajalca, da vsakega zaposlenega delavca, ki ima pogodbo o zaposlitvi ali je v
delovnem razmerju, pisno seznani z bistvenimi elementi pogodbe o zaposlitvi.
Direktiva podrobneje določa podatke, ki jih mora imeti obvestilo, ter obliko obvestila
in rok, v katerem mora delodajalec obveznost izpolniti. Vsebino direktive ZDR
upošteva, tako 15. členu določa, da se pogodba o zaposlitvi sklene v pisni obliki.
Nadalje pa so v 29. členu ZDR določene obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi.45
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4.

UPORABA

SPLOŠNIH

PRAVIL

CIVILNEGA

PRAVA

PRI

SKLENITVI POGODBE O ZAPOSLITVI

S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje, katero predstavlja pogodbeno
razmerje med delavcem in delodajalcem. V zvezi s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi in
podano voljo pogodbenih strank za nastanek delovnega razmerja, lahko sklepamo, da
gre za dvostransko pogodbo, ki temelji na svobodi in voljnem ravnanju dveh strank
pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi in prostovoljni vključitvi v delovni proces. Pravice
in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v
socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja se bodo začele uresničevati z
dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi.
11. člen ZDR določa:
(1) 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.
(2) Če obstajajo elementi delovnega razmerja v skladu s 4., v povezavi z 20. oziroma
52. členom tega zakona, se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava,
razen v primerih, ki jih določa zakon.
ZDR tako v 1. odstavku 11. člena napotuje na uporabo splošnih pravil civilnega
prava. S tem je mišljena uporaba določb o temeljih načelih in splošnih pravilih za
obligacijska razmerja iz splošnega dela OZ, ko ni pravil v ZDR. Zakon pa izrecno
napoti na uporabo pravil OZ tudi pri naslednjih posameznih institutih:
odškodninska odgovornost delodajalca v primeru kršitev prepovedi diskriminacije
(5. odstavek 6. člena ZDR);
odškodninska odgovornost delodajalca za škodo, ki je povzročena delavcu pri delu
ali v zvezi z delom (184. člen ZDR);
ničnost in izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi (12. člen ZDR);
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odškodnina v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča
(1. odstavke 118. člena ZDR).46
V drugem odstavku obravnavanega člena je prepovedano opravljanje dela na podlagi
obligacijskih pogodb, če obstajajo elementi delovnega razmerja, ki jih navaja
definicija delovnega razmerja v 4. členu ZDR in če gre za delo, za katerega so
delodajalci, razen manjših delodajalcev, dolţni v splošnem aktu določiti pogoje, ki jih
morajo delavci izpolnjevati, če ţelijo skleniti pogodbo o zaposlitvi. Namen zakonske
določbe je preprečiti oz. omejevati delo na podlagi obligacijskih pogodb, saj le te
tistim, ki opravljajo neko delo, ne zagotavljajo delovnopravnega varstva, razen pravic
do varnosti in zdravju pri delu. Vsebinsko se na drugi odstavek tega člena tesno
navezuje 16. člen ZDR. V primeru spora o obstoju delovnega razmerja, do katerega
lahko pride tudi takrat, ko ni bila sklenjena pogodba o zaposlitvi, pa bi morala biti, ker
obstajajo elementi delovnega razmerja, zakon uzakonja domnevo o obstoju delovnega
razmerja.47

4.1.

SMISELNA UPORABA PRAVIL CIVILNEGA PRAVA

ZDR v 1. odstavku 11. člena napotuje na uporabo splošnih pravil civilnega prava. Pri
tem sta pomembna dva elementa: smiselna in subsidiarna uporaba pravil civilnega
prava. Razlog, zakaj zakon napoti na smiselno uporabo pravil in načel civilnega prava
je posebnost pogodbe o zaposlitvi in na njej temelječega delovnega razmerja.
Smiselna uporaba splošnih določb civilnega prava predstavlja udejanjanje
pogodbenega koncepta delovnih razmerij. Kot splošna pravila civilnega prava gre
uporabiti določbe splošnega dela OZ, pri čemer je ZDR, kar zadeva urejanje in same
razlage pogodbe o zaposlitvi, specialen zakon.
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Zakon torej govori o smiselni uporabi48 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 določba smiselno uporabo ter ob upoštevanju namena oz.
temeljnih izhodišč predpisa, katerega smiselna uporaba je določena. Napotilo na
smiselno uporabo splošnih pravil civilnega prava ne daje delodajalcu oz. drugemu
uporabniku ZDR diskrecijsko pravico, da bo nekatera določila uporabil, druga pa ne,
temveč ga zavezuje k uporabi teh določil na način, ki najbolj ustreza pomenu,
namenom in naravi posameznega instituta ter v obsegu, ki ne nasprotuje posebnostim
delovnih razmerij. Navedeno pomeni, da je določbe splošnih pravil civilnega prava
potrebno razlagati z uporabo načel in namena ZDR. Delodajalec in druga oseba, ki
odloča o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, pa ji ZDR ne bo nudil
odgovora na vprašanje na katere mora odgovoriti, mora upoštevaje pravno naravo in
vsebino vprašanja, ki je predmet odločanja, v skladu s pristojnostmi ter duhom ZDR
uporabiti splošna načela civilnega prava.49
Smiselna uporaba pravil civilnega prava torej pomeni, da v primeru, če ZDR
posameznega vprašanja ali dejstvo obravnava ali ureja drugače, kot to isto vprašanje
ali dejstvo obravnava ali ureja OZ, veljajo določbe ZDR.

Razmerje med civilnim pravom in delovnim pravom, iz katerega se je slednje tudi
razvilo in ga na področju, ki ga ureja tudi nadgradilo, izhaja torej ţe iz določila 1.
odstavka 11. člena ZDR. Pravila civilnega prava se uporabljajo samo, kolikor pravila
delovnega prava ne urejajo določenega delovnopravnega instituta drugače, pogodbe
48
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civilnega prava pa v razmerju do pogodbe o zaposlitvi lahko pomenijo podlago za
urejanje pogodbenih razmerij, na podlagi katerih se opravlja delo, sami in le tedaj, če
niso dejansko podani v dejanskem pogodbenem razmerju elementi delovnega prava.
Namen zakonodajalca je namreč zaščita delavca kot šibkejše stranke, in mu na ta
način tudi omogočati uporabo delovnopravne zakonodaje in ne manj ugodnih splošnih
pravil civilnega prava, saj je ravno civilno pravo tisto, ki temelji na načelu popolne
svobode strank, medtem, ko pa bomo skozi predstaviti posameznih institutov
civilnega prava, kateri se pojavljajo pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi in delovno
pravo nanje ne daje popolnega odgovora, ugotovili, da je potrebno v takih primerih
uporabiti pravila civilnega prava, vendar smiselno in predvsem restiktivno.

Pravno podlago za t. i. subsidiarno uporabo OZ ne predstavlja samo 1. odstavek 11.
člena ZDR, temveč je predviden tudi v 2. odstavku 1. člena OZ.50

4.2.

SPLOŠNO O NAČELIH IN PRAVILIH CIVILNEGA PRAVA

Ko ZDR napotuje na smiselno uporabo pravil civilnega prava, je s tem mišljena
uporaba določb o temeljnih načelih in splošnih pravilih za obligacijska razmerja iz
splošnega dela OZ. V teoriji ni enotnega odgovora na vprašanje, v čem je poglavitna
razlika med pravnimi pravili in pravnimi načeli. Nekateri menijo, da je treba pravna
načela razlikovati od pravnih pravil in da je poglavitna kakovostna razlika med
pravnim pravilom in pravnim načelom, to da pravno pravilo izraţa tip vedenja in
ravnanja, pravno načelo pa posreduje le vrednostno merilo (npr. vestnost, poštenost),
kako naj ravnamo v pravnih razmerjih, v katerih smo nosilci določenih tipov vedenja
in ravnanja. Pravna načela kot vrednostna merila usmerjajo vsebinsko opredeljevanje
pravnih pravil in način njihovega izvrševanja. Ker pravna načela posredujejo le
vrednostno merilo, so uporabna samo ob predpostavki, da so operacionalizirana in
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Za obligacijska razmerja, ki jih urejajo drugi zakoni, se uporabljajo določbe tega zakonika glede

vprašanj, ki niso urejena v takem zakonu.
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ima ta povezava zanesljivo oporo v pravnih pravilih, pravnih institutih in njihovih
medsebojnih povezavah. 51
Stvar konvencije je, kako razmejujemo med pravnimi pravili in pravnimi načeli.
Poglavitno je, da upoštevamo razliko med vrednostnimi merili in tipi vedenj, ki so
šele sad razlage in jih soodločamo tudi glede na vrednostna merila. V določenih
primerih se pravna načela lahko ujemajo s pravnimi pravili. V tem pomenu govorimo
o načelih tedaj, ko izraţajo (sporočajo) temeljne pravne pojme in temeljna izhodišča,
osrednja vodila, ki prevevajo pravo in/ali posamezna prava področja. OZ določa
temeljna pravila in splošna (pravna) pravila za obligacijska razmerja v 1. odstavku 1.
člena. Ker so torej temeljna načela določena v OZ imajo naravo obveznih pravnih
načel. Kot takšna imajo pomembno vlogo pri razlagi pravil obligacijskega prava.
Zlasti so pomembna za praktično razlago pravil obligacijskega prava, ki se mora izteči
v pravno odločitev. Pri praktični razlagi mora razlagalec rekonstruirati pravno normo,
ki določno opredeli zakonski dejanski stan s pravno posledico. Pri tej odločitvi pa so
mu lahko pravna načela v pomembno oporo, saj so vrednostna merila in mu povedo,
kako naj zapolni vsebinsko votlo mesto v posameznih pravnih določilih in za katero
izmed več v poštev prihajajočih moţnosti naj se odloči.52

4.3.

STRANKI POGODBE O ZAPOSLITVI

Stranki pogodbe o zaposlitvi sta delavec in delodajalec (17. člen ZDR). Pri tem ZDR
tudi natančno definira kdo je delodajalec in kdo delavec. Delavec je vsaka fizična
oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi,
delodajalec pa je pravna in fizična oseba ter drugi subjekt, kot je drţavni organ,
lokalna skupnost, podruţnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno
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Plavšak Nina et al., Obligacijsko pravo, splošni del, GV zaloţba, Ljubljana, 2009, str. 121.
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Plavšak Nina in Pavčnik Marjan v Plavšak Nina et al., Obligacijski zakonik s komentarjem, GV

zaloţba, Ljubljana, 2003, str. 71-74.
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predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi (5. člen ZDR). 53
Zakon tako uporablja pojem delavca kot enoten izraz za vse osebe v delovnem
razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ne glede na vrsto dela, ki ga opravljajo.
Sama opredelitev pa je pomembna iz razloga varstva delavca na podlagi različnih
delovnopravnih virov, ki mu jih nudi drţava.
Pojem delavca se pojavlja tudi v številih primarnih in sekundarnih zakonodajah
Evropske skupnosti. Vseeno pa vse do danes manjka enotna evropska definicija
delavca. Različna in pogosto kompleksna pravna ureditev v drţavah EU še nekaj časa
ne bo omogočila, da bi se oblikovala enotna definicija pojma delavca. Tudi Evropsko
sodišče (v nadaljevanju ES) vse do danes tega pojma ni izčrpno obrazloţilo in
definiralo. Poskus definicije je bil podan v zadevi Lawrie-Blum, kjer je ES določilo,
da je pri razlagi pojma delavec potrebno upoštevati objektivne kriterije, ki kaţejo na
odnos pravic in obveznosti posameznika. ES je odločilo, da je bistvena značilnost
delovnega razmerja dejstvo, da nekdo v določenem času za drugega in po njegovih
navodilih opravlja delo in da v zameno za to dobi prejemek.54

Z delovnopravnega vidika je pomembno, da pod pojmom delodajalec razumemo
nekoga, ki zaposluje fizično osebo in s tem prevzema nase pravice oz. pooblastila, ki
so značilna za delodajalca, to pa je zlasti dajanje navodil in izvajanje nadzora nad
delavčevim delom in uresničevanje meril in obveznosti iz delovnega razmerja.
Če je delodajalec fizična oseba, sam neposredno izvršuje pravice in obveznosti
delodajalca. V imenu delodajalca pa lahko sklepa pogodbo o zaposlitvi zakoniti
zastopnik določen z aktom o ustanovitvi ali od njega pisno pooblaščena oseba.55
Zastopnik je oseba, ki je upravičena v imenu in za račun druge osebe dajati in
53

Nekaterih oseb, ki sicer sklenejo pogodbo o zaposlitvi ne imenujemo delavci. Po določilu 1. odstavka

1. člena ZJU je javni usluţbenec posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. V skladu z
ZJU se posameznik, ki sklene pogodbo o zaposlitvi ne imenuje delavec, temveč javni usluţbenec.
Delodajalec pa je po 1. odstavku 3. člena ZJU v tem primeru pravna oseba, s katero je javni usluţbenec
v delovnem razmerju.
54

Hanau Peter, Steinmeyer Heinz-Dietrich und Wank Rolf, Handbuch des europäischen Arbeits- und

Sozialrechts, München : C. H. Beck, 2002, str. 379-381.
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Glej opombo št. 47, str. 48.
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sprejemati izjavo volje in s tem povzroča neposredne pravne učinke za zastopano
osebo. Prav tako ta oseba ustvarja pravne učinke zastopanja v razmerju do tretjih
oseb.56 Zakoniti zastopnik lahko opravlja vsa pravna dejanja, ki jih je upravičena
opraviti gospodarska druţba, njegovo zastopanje pa proti tretjim osebam ne more biti
omejeno. Tudi če je zakoniti zastopnik v notranjem razmerju omejen (npr. da
potrebuje soglasje kakšnega organa), to proti tretjim osebam ne učinkuje.

V imenu delodajalca lahko pravno osebo poleg zakonitega zastopnika zastopa tudi
oseba, ki jo je zastopnik pisno pooblastil, se pravi pooblaščenec. Po določilu 76. člena
OZ so pooblaščencu dovoljeni samo tisti pravni posli, za katere je pooblaščen.
Tistemu pooblaščencu, ki pa ima splošno pooblastilo, pa so dovoljeni samo pravni
posli, ki spadajo v redno poslovanje. Tudi tukaj velja, da če je bilo pooblastilo zoţeno
ali preklicano in druga pogodbena stranka takrat, ko s pooblaščencem sklene pogodbo
o zaposlitvi za ta preklic ali zoţitev ni vedela in tega ni bila dolţna vedeti v tem
zunanjem razmerju, ne gre za neupravičeno zastopanje oz. za prekoračitev pooblastil.
Pogodba, ki jo je sklenila stranka, zato zavezuje pooblastitelja, čeprav je ta v
notranjem razmerju s pooblaščencem pooblastilo preklicala oz. ga zoţila.
Posledice prekoračitve pooblastil se torej presojajo po civilnem pravu. Če oseba, ki ni
upravičena za zastopanje v imenu delodajalca sklene pogodbo o zaposlitvi, se
posledice presojajo s smiselno uporabo določila 73. člena OZ, ki se nanaša na
pogodbo, ki jo sklene neupravičena oseba (falsus procurator),57 oz. določila 72. člena
OZ, ki ureja poloţaj prekoračitve pooblastila. Pogodba o zaposlitvi, ki bi jo v imenu
delodajalca sklenila neupravičena oseba oz. oseba, ki je prekoračila pooblastila,
delodajalca veţe le, če jo pozneje odobri. Z odobritvijo zastopani naknadno podeli
upravičenje za zastopanje. Odobritev pravnega posla po zastopanem ima enake
učinke, kot če bi bila predpostavka za veljavno zastopanje izpolnjena ţe takrat, ko je
zastopnik v imenu zastopanega izrazil voljo, potrebno za sklenitev pogodbe.
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Plavšak Nina v Plavšak Nina et al., Obligacijski zakonik s komentarjem, GV zaloţba, Ljubljana,

2003, str. 409.
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Je oseba, ki pooblastila ne prekorači, saj pooblastila sploh nima. Pogodbo torej sklene v imenu

drugega brez pooblastila.
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Vendar pa je tudi pri uporabi pravil civilnega prava glede pooblastila vedno potrebno
izhajati iz delovno pravnega vidika, ki je primaren in šele nato iskati odgovore v
obligacijskem pravu, kar pogosto kaţe tudi sodna praksa.58
Nenazadnje pa tudi določilo 82. člena OZ določa, da je pri razlagi spornih določil
treba iskati namen, ki sta ga imela pogodbenika, ko sta sklepala predmetno pogodbo.

4.4.

SPOSOBNOST SKLENITI POGODBO O ZAPOSLITVI

4.4.1. Splošno o sposobnosti

Zakonodajalec daje osebam delovnega prava določene lastnosti, ki jim omogočajo, da
se lahko uveljavljajo na področju, ki ga ureja delovno pravo (osebna sposobnost). Te
lastnosti so pravna sposobnost in sposobnost za dejanja (voljna sposobnost). Pravna
sposobnost je sposobnost biti subjekt pravic in obveznosti. Pravna sposobnost je
abstraktna, splošna sposobnost, imeti vse pravice in obveze. Sposobnost za dejanje je
sposobnost osebe, da mora imeti za pravna dejanja potrebno voljo, da more z lastnimi
dejanji ustanavljati, spreminjati, prenašati ali odpravljati pravice in obveze.
Sposobnost za dejanje (voljna sposobnost) je sestavljena iz poslovne in deliktne
sposobnosti.
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V sodbi Pdp 1579/2007 Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani z dne 23.10.2008 je bilo

odločeno, da pogodba o zaposlitvi, ki jo je namesto direktorja delodajalca podpisal predsednik
nadzornega sveta ni nična, saj ne nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom, pri tem
pa so tudi upoštevali, da je bil s pogodbo o zaposlitvi seznanjen direktor, da ji ni nasprotoval in je
delavcu izplačeval plačo ter mu zagotavljal ostale pravice iz delovnega razmerja. Sodišče je štelo, da
četudi direktor ni dal pooblastila predsedniku nadzornega sveta za podpis pogodbe o zaposlitvi, je bil z
njo seznanjen in tako je potrebno zlasti upoštevati določila ZDR o tem, da čeprav stranki nista sklenili
pisne pogodbe ali nista v pisni obliki izrazili vse sestavine, sta pa jo izvajali, to ne vpliva na njeno
veljavnost in je tako sodišče zaključilo, da na veljavnost pogodbe o zaposlitvi v konkretnem primeru ne
more vplivati dejstvo, da pogodbe o zaposlitvi ni podpisala pooblaščena oseba.
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Poslovna sposobnost je sposobnost osebe, da sama pridobiva pravice in se sama
zavezuje. V zvezi s poslovno sposobnostjo je ustanova zakonitega zastopnika.59
Krivdno sposobna je oseba, ki ji moremo naloţiti odgovornost za njeno krivdno
ravnanje, to je povračilo škode.60
OZ v 1. odstavku 41. člena določa, da mora imeti pogodbenik za sklenitev veljavne
pogodbe poslovno sposobnost, ki se zahteva za sklenitev pogodbe. Poslovna
sposobnost je torej ena od predpostavk za veljavno sklenitev pravnega posla. Pravna
in voljna sposobnost se s skupnim imenom imenujeta osebna sposobnost. Osebna
sposobnost je sposobnost osebe, da more imeti za pravna dejanja potrebno voljo, da
more z lastnimi dejanji ustanavljati, spreminjati, prenašati ali odpravljati pravice in
obveznosti. Tako omogoči fizični in pravni osebi udeleţbo v procesu proizvodnje,
menjave in porabe.61
Posledica pomanjkanja pravne sposobnosti ali sposobnosti za dejanje je neveljavnost
pravnega posla in pravnih dejanj, s katerimi naj bi se ustanovila, spremenila, prenesla
ali odpravila pravica ali obveznost. Neveljavne posle delimo na tri vrste: absolutno
neveljavne (nične pravne posle), relativno neveljavne (izpodbojne pravne posle) in
neposle ali neobstoječe pravne posle. Razlika med neobstoječimi in ničnimi pravnimi
59

Popolna poslovna sposobnost se po avstrijskem pravu doseţe s starostjo 19. let. Mladoletnik brez

privolitve zakonitega zastopnika ne more skleniti veljavne pogodbe, predvsem je omejen iz
druţinskopravnih razlogov (nasprotovanje vzgoji in varstvu mladoletnika), izjema velja za pogodbo o
zaposlitvi. Vendar lahko zakoniti zastopnik mladoletnika, celo proti njegovi volji, tako pogodbo
kadarkoli razveljavi. V primeru sklepanja pogodbe z vajencem, pa je potrebno soglasje zakonitega
zastopnika. (Lösching Günter, Schwarz Walter, Arbeitsrecht, Wien, Verlag des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes, 2000, str. 225). Ob tem naj dodam, da po paragrafu 152. člena ODZ lahko
mladoletnik, ki je star 14. let veljavno sklene pogodbo o zaposlitvi, v kolikor poseben zakon ne določa
drugače. Vendar je zaposlovanje mladoletnikov v avstrijskem pravnem redu podvrţeno omejitvam iz
posebnega
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Jugendlichenbeschäftigungsgesetz; BGBl Nr. 599/1987, 175/1992, 237/1993, 410/1996, 79/1997,
126/1997, 83/2000 in 98/2001). Ta zakon vsebuje splošno prepoved o opravljanju dela otrok do
dopolnjenega 15. leta starosti oz. do dokončanja obveznega šolanja. S tem je, enako kot pri nas, tudi v
avstrijskem pravnem redu prepovedano delo otrok mlajših od 15 let.
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Finţgar Alojzij, Osebe civilnega prava, Uradni list SRS, Ljubljana 1967, str. 4-8.
Toplak Ludvik, Civilno pravo, Splošni del civilnega prava, 5. predelana in dopolnjena izdaja
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posli je v tem, da pri neobstoječih pravnih poslih predpostavk za veljavnost pravnega
posla sploh ni, pri ničnih pravnih poslih pa predpostavke so, imajo pa določeno
napako. Za neobstoječ pravni posel gre, kadar posel ni bil sklenjen. Izjavi strank se ne
ujemata in tako sploh ni prišlo do soglasja.62

4.4.2. Sposobnost delavca in delodajalca

Delavec je svoboden tako pri sklepanju, kot pri nastopu dela in ves čas trajanja
delovnega razmerja. ZDR sicer določa pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi
dopolnjeno starost 15 let (19. člen ZDR).63 Gre za absolutni pogoj, zato ZDR določa,
da je pogodba o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila 15 let, nična. Osebe, ki so
sklenile pogodbo o zaposlitvi s 15. letom, so do polnoletnosti omejeno poslovno
sposobne, prevzemajo pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja,
splošno poslovno sposobnost pa pridobijo s polnoletnostjo. Kandidat, ki sklepa
pogodbo o zaposlitvi mora biti zdrav. Zato je za sklenitev pogodbe o zaposlitvi
potrebna tudi zdravstvena zmoţnost.64
Tudi delodajalec je svoboden pri odločanju s kom bi sklenil pogodbo o zaposlitvi,65
vendar je omejen z zakonom, ki določa splošne pogoje za sklenitev delovnega
razmerja in z drugimi akti ter splošnimi pogoji. Kljub načelni svobodi, veljajo za
62

Glej opombo št. 22, str. 104.
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Poleg splošne pravne sposobnosti, ki pomeni, da za določeno osebo na splošno ni zadrţka biti nosilec

pravic in obvez, posebna pravna sposobnost pomeni, da tudi ni posebnega zadrţka za določene pravice
in obveznosti. Z vidika poslovne sposobnosti pomeni 15 let starost za sklepanje pogodbe o zaposlitvi
določitev posebne (specialne) poslovne sposobnosti sicer omejeno sposobnih mladoletnih oseb.
Popolno splošno sposobnost namreč pridobijo fizične osebe s polnoletnostjo, ko torej dopolnijo 18 let.
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Korpič Horvat Etelka, Sklenitev pogodbe o zaposlitvi po noveli ZDR-A, Delavci in delodajalci štev.

4/2007/VII, str. 582.
65
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bilo odločeno, da se delodajalcu ne sme naloţiti, da mora z delavcem skleniti pogodbo o zaposlitvi za
določeno delovno mesto, četudi delavec dejansko opravlja dela tega delovnega mesta, ker bi s tem
posegel v pravico delodajalca do proste odločitve s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za
opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi (22. člen ZDR).
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sklenitev pogodbe o zaposlitvi določene zakonske prepovedi, predvsem glede otrok,
mladine, diskriminacije, varstva materinstva in obveznost upoštevanje zahtevanih
pogojev. Ti pa so lahko predpisani z zakonom ali izvršilnim predpisom, dogovorjeni s
kolektivno pogodbo, lahko pa jih tudi neposredno zahteva delodajalec. S tem zakon
zavezuje tako delavca k izpolnjevanju pogojev za zaposlitev kot delodajalca, da
sklene pogodbo samo z delavcem, ki te pogoje izpolnjuje. Posledica kršitve teh
zakonskih določb so civilnopravne (ničnost ali izpodbojnost pogodbe), odvisno od
tega, za kakšno naravo kršitve gre. Vendar ZDR ne pozna kontrahirne dolţnosti
delodajalca.66 Delodajalec torej ni na podlagi zakona dolţan skleniti pogodbo o
zaposlitvi, tudi če javno objavi prosto delovno mesto. Odločitev o tem, ali bo izmed
prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo razpisane pogoje, izbral določenega kandidata
in z njim sklenil pogodbo o zaposlitvi, ali pa ne bo izbral nobenega kandidata, je v
prosti presoji delodajalca.

Poslovna sposobnost je torej ena od predpostavk za veljavno sklenitev pogodbe o
zaposlitvi. Iz uveljavljene sodne praske izhaja, da morata biti za obstoj poslovne
sposobnosti kumulativno izpolnjeni objektivna in subjektivna predpostavka.
Objektivna predpostavka je polnoletnost, subjektivna predpostavka poslovne
sposobnosti pa je razsodnost. Poleg tih dveh predpostavk, pa je za sklenitev pogodbe
o zaposlitvi v skladu s 1. odstavkom 19. člena ZDR določen splošni pogoj, da smejo
pogodbo o zaposlitvi skleniti osebe, ki so dopolnile starost 15. let. Gre za t.i. pogoj
specialne poslovne sposobnosti. S predpisi o poslovni sposobnosti, se namreč varuje
poslovno omejena oseba pred tem, da ne bi škodila sama sebi. Po določilu 1. odstavka
41. člena OZ mora imeti pogodbenik za sklenitev veljavne pogodbe poslovno
sposobnost, ki se zahteva za sklenitev pogodbe.
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17. člen OZ določa, da če mora nekdo po zakonu skleniti pogodbo, lahko zainteresirana oseba

zahteva, da se takšna pogodba nemudoma sklene. To določilo pomeni posebno omejitev pogodbene
svobode. Kontrahirna dolţnost je predpisana zaradi omejitev javnopravne narave, vendar ZDR, kljub
načelni delni omejitvi svobodne volje iz javnopravnih razlogov, ne govori o kontrahirni dolţnosti.
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4.4.3. Civilno pravne sankcije sklenitve pogodbe z omejeno sposobno ali
poslovno nesposobno osebo

Civilno pravne sankcije za sklenitev pogodbe brez izpolnjenih predpostavk določajo
določila od 41. člena od 44. člena OZ. Po določilih OZ je torej pravni posel, ki ga
sklene oseba, ki je omejeno poslovno sposobna, relativno neveljaven, izpodbojen.
Pravni posel, ki ga sklene omejeno poslovna sposobna oseba, ima pravni učinek le za
njegovega sopogodbenika, dokler zakoniti zastopnik posla ne odobri. Gre za t.i.
šepajoče pravne posle (negotium claudicans). Dokler taka odobritev ob sklenjenem
pravnem poslu ni podana, govorimo o visečnosti pravnega posla. Gre za varovanje
poslovno omejenega nad interesi pravnega prometa. Zato s predpisi obligacijskega
prava ni varovana dobra vera v poslovno sposobnost sopogodbenika.67

Po mojem mnenju je potrebno dati varstvu nesposobne osebe vselej prednost in ne
slediti drugačnim razlagam pogodbe. Volja strank pri takšni pogodbi namreč ni bila
popolna, temveč omejena na strani poslovno nesposobne ali poslovno omejeno
sposobne osebe. Poleg varstva pravnega prometa je imeti v vidu tudi varstvo šibkejše
stranke, ki pogosto ne ve razsoditi kakšen pravni posel sklene, prav tako pa se ne
zaveda posledic, ki jih takšen pravni posel prinaša.
Drugače pa je v primeru, če je pravni posel sklenila oseba, ki ob sklenitvi pogodbe ni
bila poslovno sposobna. V primeru, ko bi torej pogodbo o zaposlitvi sklenila oseba, ki
ob sklenitvi pogodbe ni bila poslovno sposobna (stara 15 let) ni bila izpolnjena
objektivna predpostavka poslovne sposobnosti in tako ni prišlo do soglasja volj strank
in pogodba ni nastala, vendar pa je ugotoviti, da je sodna praksa v teh primerih šla v
smer ničnosti. Pa tudi sicer je zakonodajalec v takšnih primerih kot sankcijo predpisal
ničnost pogodbe o zaposlitvi (2. odstavek 19. člena). To pomeni, da je v tem primeru
predvidena najstroţja civilnopravna sankcija.
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Končina Peternel Mateja, Poslovna sposobnost fizične osebe, Podjetje in delo, štev. 6/2003, str.
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Tako v primeru, če obstaja listina o obstoju pravnega posla (pogodba o zaposlitvi), ki
lahko ţe ima pravne učinke ali bi jih imela, jo je treba spraviti s sveta in mora sodišče
ugotoviti ničnost.68 Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju VSRS) je
namreč ţe poudarilo, da je predpis o zahtevani poslovni sposobnosti prisilne narave,
posledica kršitve pa njena ničnost. Po ZDR pa je dopolnjena starost 15 let absolutni
pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

4.4.4. Obveznosti pogodbenih strank

Po tem, ko poslovno sposobni stranki skleneta pogodbo imata ena proti drugi različne
pravice in obveznosti.

Pri pogodbi o zaposlitvi za delavca so le te, glede skrbnosti in vestnosti pri
izpolnjevanju obveznosti in izvrševanju pravic:
opravljanje dela,
upoštevanje delodajalčevih navodil in
spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu.
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Dopolnjena starost 15. let je torej absolutni pogoj, brez katerega pogodbe o zaposlitvi ni mogoče

zakonito skleniti. Načelno je delo otrok prepovedano. To zahtevajo mednarodne norme kot pravila
ZDR. Pogodba o zaposlitvi z osebo, ki ni dopolnila zakonsko določene starosti, je nična. Predvidena
je najstroţja civilnopravna sankcija in pogodba tudi ne more postati veljavna, tudi če prepoved oz.
kakšen drug vzrok ničnosti pozneje odpade. V tem primeru gre za domnevo (presumcijo), da taka
pogodba o zaposlitvi nikoli ni bila sklenjena. Ker pa je pogodba o zaposlitvi temelj za nastanek
delovnega razmerja, le to tudi ne obstaja. To pa pomeni, da mora vsaka stranka drugi stranki vrniti, kar
je na podlagi pogodbe prejela, če pa to ni mogoče, ji je dolţna dati ustrezno denarno nadomestilo. V
takšnem primeru ima otrok (zastopan po zakonitem zastopniku), s katerim je delodajalec sklenil
pogodbo o zaposlitvi zoper delodajalca denarni zahtevek, medtem ko sodišče po uradni dolţnosti
ugotovi ničnost pogodbe o zaposlitvi. Pri čemer pa se štejejo zahtevki delodajalca do delavca, ki je pri
sklepanju pogodbe o zaposlitvi ravnal malomarno in sklenil pogodbo o zaposlitvi z osebo mlajšo od 15.
let, kot nedopustni (2. odstavek 87. člena OZ).
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Izrednega pomena pa je tudi dolţnost obveščanja delavca o bistvenih okoliščinah, ki
vplivajo na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti,69 prepoved škodljivega
ravnanja, obveznost varovanje poslovne skrivnosti in prepoved konkurence.70
Pojem vestno opravljanje dela se lahko najlaţje razloţi z obveznostjo, ki jo pozna
običajno pravo, v skladu s katero mora delavec delo opraviti z običajno ali normalno
ravnijo svojega znanja, zmoţnosti in skrbnosti. Delavec se mora pri opravljanju
svojega dela vzdrţati vseh ravnaj, ki bi lahko materialno ali moralno škodovale
delodajalcu. Tako se mora delavec vzdrţati vseh ravnanj, ki bi lahko bila v škodo
delodajalcu. Pojem prepovedi zlorabe pravice opredeljuje tudi 7. člen OZ. Zloraba
pravice pomeni izvrševaje upravičenja (pravice) prek tiste meje, ki v kakovostno
enakem obsegu tudi drugemu dopušča, da uresničuje pravico, ki mu pripada. Delavec
je pri izpolnjevanju obveznosti dolţan ravnati s skrbnostjo, ki se od njega pričakuje,
glede na njegove osebne lastnosti in sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Skrbnost kot
merilo potrebnega ravnanja iz 6. člen OZ se uporablja v primeru, ko zakon ali stranke
same ne določijo potrebnega ravnanja. Skrbnost je merilo za presojo, ali je stranka
ravnala tako, da ji ni mogoče očitati, da je ravnala krivdno oz. merilo za določitev
stopnje krivde. Merilo za presojo skrbnosti je objektivnost. Zahteva se skrbnost,
kakršna se pričakuje od abstraktne osebe določenih povprečnih lastnosti. Od osebe, ki
ima določene povprečne lastnosti se pričakuje, da ima ta oseba določeno znanje,
izkušnje. Prav tako je delavec dolţan delo opravljati vestno. Načelo vestnosti in
69

V sodbi opr. št. Pdp 1309/2005 z dne 30.11.2006 je Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

ugotovilo, da je delavec zakonitemu zastopniku delodajalca na predhodnem zdravniškem pregledu
zamolčal podatek o svoji invalidnosti in zdravstvenih omejitvah, zamolčal torej pomemben podatek, ki
vpliva na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, da je do zamolčanja podatkov prišlo pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi in da zato opustitev dolţnosti obveščanja delodajalca ni mogoče opredeliti kot
kršitev pogodbenih obveznosti, ampak pomeni kršitev 27. člena ZDR, ki določa, da je kandidat pri
sklepanju pogodbe o zaposlitvi dolţan predloţiti delodajalcu dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dela in ga obvestiti o njemu znanih okoliščinah, ki ga kakorkoli onemogočajo ali bistveno
omejujejo pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe in ki lahko ogroţajo ţivljenje ali zdravje in oseb, s
katerimi pri izvrševanju svojih obveznosti prihaja v stik. Nespoštovanje tega člena po zaključku sodišča
omogoča delodajalcu kot toţeči stranki zahtevek po razveljavitvi sklenjene pogodbe zaradi napak volje
po obligacijskih pravilih.
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Meţnar Drago, Delovna razmerja: pogodba o zaposlitvi (II. del), Pravna praksa, štev. 39/2001, str.
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poštenja je prav tako opredeljeno v OZ, in sicer v 5. členu. Vestnost in poštenje terjata
od udeleţencev, da si pri sklepanju in izvrševanju pravic in izpolnjevanju obveznosti
ne prizadevajo zgolj za uresničitev svojih interesov, ampak tudi za interese nasprotne
stranke.71

Po naravi stvari so interesi delavca in delodajalca pri sklepanju pogodbe in kasneje pri
njenem izvrševanju nasprotni, kljub vsemu pa morata biti en do drugega lojalna.
Poleg lojalnosti med vestno ravnanje štejemo tudi medsebojno obveščanje,
preprečitev nelojalne konkurence, preprečitev oškodovanja interesov drugega, skrb za
varovanje zdravja in premoţenja, preprečevanje nevarnosti za nastanek škode in
medsebojno zaupanje.72

Kar pa zadeva obveznosti delodajalca pa so le te: zagotavljanje dela in zagotavljanje
vseh potrebnih sredstev za delo, zagotavljanje ustreznega plačila za opravljeno delo,
zagotavljanje pogojev za varnost in zdravje delavcev, varovanje in spoštovanje
delavčeve osebnosti in ščitenje delavčeve zasebnosti.

4.5.

VOLJA IN NAPAKA VOLJE PRI SKLENITVI POGODBE O

ZAPOSLITVI

4.5.1. Splošno o volji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Za nastanek delovnega razmerja in sklenitev pogodbe o zaposlitvi mora obstajati volja
obeh strank. Soglasje temelji na dveh izjavah volje. Pogodba je sklenjena, ko se izjavi
strank, ki sta namenjeni za sklenitev posla, krijeta. Krijeta se ponudba in sprejem
ponudbe. Ko se izjavi krijeta je nastal sporazum oz. konsenz. Če izjavam delavca ali
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Vesna Kranjc in Marijan Pavčnik v Plavšak Nina et al., Obligacijski zakonik s komentarjem, GV

zaloţba, Ljubljana, 2003, str. 93, 97, 100 in 105.
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Šinkovec Janez in Tratar Boštjan, Obligacijski zakonik s komentarjem in sodno prasko, Zaloţba

Oziris, 2001, Lesce, str. 8-9.
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delodajalca ni mogoče pripisati primernega pomena, je pogodba neučinkovita in ne
more privesti do soglasja. Gre za posel, ki ne obstoji-neobstoječ pravni posel. Ne gre
za posel z napako, zaradi katerega je absolutno neveljaven ali relativno neveljaven,
namreč za neobstoječe dejstvo, za neposel.73 Če pa je do sklenitve pogodbe prišlo
zaradi sile, prevare, groţnje, kar je imelo za posledico utemeljen strah ali bistvene
zmote, ki se mora nanašati na lastnosti predmeta ali zmoto v osebi ali na druge
okoliščine, ki so bile odločilne za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, lahko prizadeta
stranka zahteva razveljavitev pogodbe, saj stranki pogodbe ne bi sklenili, če bi vedeli
za dejansko stanje. Pogodba o zaposlitvi je konsenzualna pogodba, saj postane
popolna, ko pogodbeni stranki doseţeta sporazum o vsebini pogodbe in njenih
posameznih elementih.
Obligacijsko pravo določa, da je pogodba sklenjena, ko se stranki sporazumeta o
njenih bistvenih sestavinah (15. člen OZ). Volja za sklenitev pogodbe se lahko izjavi z
besedami, z običajnimi znaki ali z drugačnim ravnanjem, iz katerega se da zanesljivo
sklepati, da obstoji. Izjava volje mora biti svobodna in resna (28. člen OZ).

4.5.2. Svobodna volja strank pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi

V celotnem obligacijskem pravu odločilni princip svobode pri sklepanju pogodbe o
zaposlitvi velja načeloma tudi za pogodbeno svobodo. Vključuje svobodo sklenitve,
izbire partnerja, svobodno obliko in sestavo. Seveda pa je predpostavka, da delavci
potrebujejo posebno pravno varstvo pripeljalo do omejitve načela svobode pri
sklepanju pogodbe o zaposlitvi. Volji strank sta omejeni pri sklepanju in prenehanju
pogodbe o zaposlitvi z določili ZDR in drugimi zakoni, ratificiranimi in objavljenimi
mednarodnimi pogodbami, drugimi predpisi in splošnimi akti delodajalca. Poleg
upoštevanja omejitev, pa mora biti podan sporazum obeh strank za sklenitev pogodbe.
Brez soglasja volje obeh strank, konsenza, se pogodba o zaposlitvi ne more skleniti.
Pogodba nastane, kadar sta izjavi delodajalca in delavca soglasni.
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Meţnar Drago, Sklenitev pogodbe o zaposlitvi, Pravnik, Ljubljana, štev. 53/1998, str. 25.
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Pogodbeni stranki sta zlasti svobodni pri izbiri partnerja in pri sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi. Ko se pogodbeni stranki odločita, da bosta sklenili pogodbo o zaposlitvi,
sta obe, predvsem pa delavec svobodni. Svobodni sta pri izbiri konkretnega delavca
oz. delodajalca. Delavec lahko celo v primeru, ko se konkretni delodajalec po
opravljenem postopku izbire odloči zanj, zavrne sklenitev pogodbe o zaposlitvi, brez
pravnih posledic. Delavec namreč ne more biti prisiljen, da nastopi delo, če tega noče,
neodvisno od tega ali ima za takšno ravnanje upravičene razloge ali ne. To izhaja iz
narave in vsebine sprejetih obvez iz pogodbe o zaposlitvi, predvsem iz obveze
osebnega opravljanja dela. Vsaka prisila bi delovala na svobodo osebnosti delavca in
zahtevala prisilne ukrepe proti njemu, da bi bil fizično prisoten na delu in delal, četudi
tega dejansko noče.74 Delodajalec je v fazi izbire kandidata v določeni meri omejen z
omejitvami delovno pravne zakonodaje, ki so postavljene z namenom varstva delavca,
saj delodajalec ne sme ravnati diskriminatorno. To kaţe na prisotnost drţave, vendar
ima delodajalec še dovolj maneverskega prostora. Delodajalčeva volja je vse do
trenutka, ko izbira, povsem svobodna.75
Pogodba o zaposlitvi postane popolna oz. perfekta s samim doseţenim sporazumom
pogodbenih strank o vsebini pogodbe in posameznih sestavinah pogodbe.76
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To izhaja ţe iz 49. člena URS, ki prepoveduje prisilno delo oz. je z URS zagotovljeno varstvo zoper

katerekoli oblike prisilnega (nesvobodnega) dela, kar je posledica zgodovinskih prizadevanj za odpravo
najbolj skrajnih oblik prisilnega dela: suţenjstva in tlačanstva, ter seveda kakršnega koli prisilnega dela
iz ekonomskih razlogov.
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navedlo, da predstavlja pogodba o zaposlitvi dvostranski akt med delavcem in delodajalcem, na podlagi
katere se sklene delovno razmerje, zato jo je potrebno obravnavati kot pogodbo delovnega prava, vendar
pa je potrebno glede na določilo 11. člena ZDR dopustiti uporabo splošnih pravil civilnega prava. Tako
mora biti v skladu z določbo 1. odst. 41. člena OZ na strani pogodbenih strank izkazana poslovna
sposobnost, ki se zahteva za sklenitev pogodbe. V tej zvezi se šteje pravni posel za veljavnega, če odraţa
strankino pravo voljo pri njegovi sklenitvi, to je sposobnost pravilnega razsojanja njegovih pravnih
posledic, kar velja tudi za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Na tej pravni podlagi je potrdilo sodbo sodišča
prve stopnje, ki je ugotovilo, da delavec v času podpisa pogodbe o zaposlitvi ni bil zmoţen racionalno
razsojati in izraziti svoje prave poslovne volje.
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Volja strank se ponavadi izrazi s podpisom pogodbe o zaposlitvi, lahko pa se izrazi
tudi na druge načine, kot je na primer nastop dela ali dejansko opravljanje dela. V
primeru spora o obstoju delovnega razmerja se domneva, da delovno razmerje obstoja,
če obstajajo elementi delovnega razmerja, o čemer bo več napisanega v 6. poglavju
magistrske naloge.

4.5.3. Napake volje strank pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi

Če pride do napake volje, se ta presoja po pravilih civilnega prava. Izjava volje mora
biti prava, ne sme biti podana v zmoti ali dana v utemeljenem strahu zaradi fizičnih ali
psihičnih groţenj ali zaradi naklepnega ravnanja sopogodbenika ali tretje osebe. Če je
do sklenitve pogodbe o zaposlitvi prišlo zaradi prevare (49. člen OZ), groţnje (45.
člen OZ)77 ali sile, ki je imelo za posledico utemeljen strah ali bistvene zmote (46.
člen OZ), ki se mora nanašati na bistvene lastnosti predmeta ali zmoto v osebi ali na
druge okoliščine, ki so bile odločilne za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, lahko
prizadeta stranka zahteva razveljavitev pogodbe. Delavec oz. delodajalec pogodbo o
zaposlitvi ne bi sklenil, če bi vedel za pravo dejansko stanje. Delavec lahko izpodbija
pogodbo o zaposlitvi, če jo je podpisal z napako volje.78
Kar zadeva groţnje le ta deluje posredno, prek strahu, ki ga povzroča pri pogodbeni
stranki. Z groţnjo se razume naznanitev zla, ki bo nastopilo, če tisti, ki mu je groţnja
namenjena, ne bo ravnal na določen način. Groţnja je običajno izraţena z besedami, v
mnogih ţivljenjskih situacijah zadostuje tudi neverbalna komunikacija. V okvir te
komunikacije lahko sodi tudi fizično nasilje. Zato je marsikateri primer fizičnega
nasilja, postavljen v ustrezen ţivljenjski kontekst, mogoče obravnavati kot groţnjo. S
77

O pogodbi sklenjeni na podlagi groţnje, govorimo, če je pogodbena stranka ali tretja oseba z

nedopustno groţnjo povzročila pri drugi pogodbeni stranki utemeljen strah, tako, da je ta zaradi tega
sklenila pogodbo. Za poloţaj pri groţnji je torej značilno, da pogodbena stranka poslovne volje ni
oblikovala svobodno, temveč je oblikovanje te volje povzročila druga stranka z nedopustno groţnjo.
Poslovno obligacijsko razmerje sicer nastane, vendar ima pogodbena stranka pravico izpodbijati
pogodbo, ki jo je sklenila zaradi groţnje, tako Plavšak Nina et al., v delu pod opombo št. 51, str. 197.
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fizično silo je mogoče izsiliti zunanji izraz poslovne volje. Za tak primer bi šlo, če bi
nekdo tako vodil roko drugega, da bi iz tega nastal podpis pogodbe. V takem primeru
(vis absoluta) ne bi šlo za napako volje, ampak za njeno odsotnost. Pogodba ne bi bila
sklenjena in je ne bi bilo treba izpodbijati.79 V tem primeru je posel neobstoječ.80
Kot napaka volje pridejo pri pogodbi o zaposlitvi v poštev zmota, prevara, groţnja in
simulacija.

4.5.3.1.

Disenz

O nesporazumu81 oz. disenzu govorimo, kadar sta stranki prepričani, da se strinjata,
dejansko pa je med njima nesporazum o naravi pogodbe ali o podlagi ali o predmetu
obveznosti. Tudi v tem primeru ne gre za napako volje pri sklenitvi pogodbe, pač pa
le za neskladnost izjav-volja stranke je usmerjena drugam, vsaka v svojo smer.82

Kadar sta stranki podali izjavo o nameri, ki se vsaj na zunaj ujemata in ki sta jasni,
govorimo o konsenzu. Sprejem ponudbe ustreza dani ponudbi. V primeru, ko pa ni
soglasja volje, obstaja disenz in pravni posel ni nastal.
79

Mile Dolenc v Plavšak Nina et al., Obligacijski zakonik s komentarjem, Ljubljana, GV zaloţba,

2003, str. 338.
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razmerja I., II., Uradni list Republike Slovenije, ponatis, Ljubljana 1998, str. 121-122.
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Ločimo več primerov disenza:
disenz iz razloga nepopolnosti sporazuma. Pogodba je nepopolna takrat, ko sta
stranki pustili odprta vprašanja glede bistvenih sestavin pogodbe.
disenz iz razloga neskladja izjav volje. Ponudba in sprejem ponudbe sta pri tej
obliki disenza ţe v samem začetku v neskladju. Vendar pa je moţno, da v
zavrnilni izjavi volje sprejemnik ponudbe oblikuje novo ponudbo in jo
posreduje prejšnjemu ponudniku.
disenz iz razloga dvoma in nezmoţnosti razumevanja dogovorjenega. V tem
primeru se ponudba in sprejem ponudbe sicer krijeta, vendar so izjave volje
dvoumne in si jih obe pogodbeni stranki razlagata po svoje. Če je obema
strankama znano, da se njuni volji ne krijeta, je disenz »odprti«, v nasprotnem
primeru pa govorimo o »skritem« disenzu.
Disenz se nanaša na nesporazum med strankama. V vsakem posameznem primeru je
potrebno ugotoviti ali se dani izjavi skladata in ali sta dani izjavi zadostni za sklenitev
pogodbe. V kolikor se ponudba in sprejem ponudbe ne krijeta, ker sta nepopolni ali
nedoločni in če se te pomanjkljivosti ne dajo odpraviti, ne pride do sklenitve pogodbe.
V takem primeru tudi ni mogoče misliti na izpodbijanje pogodbe. Samo ko se izjavi
volje skladata, se lahko naprej vprašamo ali je katera od strank s svojo izjavo mislila
kaj drugega. V tem primeru pa potem govorimo ţe o zmoti.83

4.5.3.2.

Zmota

Za zmoto pri pogodbi o zaposlitvi gre, kadar vidno neskladne pravno poslovne
izjave temeljijo na neresničnih predstavah resničnosti. Če se izjave sploh ne ujemajo,
gre za nesoglasje. Zmota ne more povzročiti absolutne ničnosti brez potrebnega
uveljavljanja. Zmota se tudi ne ugotavlja po uradni dolţnosti. Po splošnem civilnem
pravu je posledica uspešnega uveljavljanja retroaktivnost. Lahko govorimo o relativni
neveljavnosti pogodbe, če nastopi primer pomanjkljivosti pristanka s strani ene od
83
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pogodbenih strank. Gre za tisto pogodbeno stranko, pri kateri obstaja pomanjkljivost
pristanka za sklenitev pogodbe in je druga stranka ne more prisiljevati na izvrševanje
pogodbe, ki je ni hotela. Če pa jo je na svojo škodo ţe izvršila, ji je priznati moţnost
njene razveljavitev.84

Pri nebistveni zmoti (to je zmoti, brez katere bi bila pogodba vseeno sklenjena) ne
zajema prilagoditev pogodbe samo prihodnosti, temveč ves čas od sklenitve pogodbe.
Če je bila zmota bistvena, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena (učinek ex
tunc). O bistveni zmoti pa govorimo, kadar predstava pogodbene stranke o kakšni
okoliščini ne ustreza resničnosti. Zmota v bistveni lastnosti predmeta in zmoto o
osebi, s katero se sklepa pogodba, zakon šteje za bistveni sami po sebi. Bistvenost in
odločilnost zmote, pa se presoja po namenu stranke. Tako se za bistveno zmoto šteje,
če stranka posla ne bi sklenila, ko bi za resnično stanje vedela in bi to resnično stanje
razumno presodila. Prizadeta stranka, če naj bo uspešna pri uveljavljanju
neveljavnosti pogodbe, mora dokazati, da je nasprotna stranka vedela za lastnost, ki
je zanjo odločilna. Bistvenost zmote sama po sebi še ne zadostuje za izpodbijanje
pogodbe. Po določilu 2. odstavka 46. člena OZ stranka ne more zahtevati
razveljavitev pogodbe, če pri njeni sklenitvi ni ravnala s skrbnostjo, ki se zahteva v
prometu. V načelu posel, sklenjen v zmoti, ni veljaven, je izpodbojen, razen če je
mogoče stranki, ki je v zmoti, pripisati krivdo v zvezi z njeno zmoto. Zmota mora
biti opravičljiva85 oz. nezakrivljena. Zmota mora torej biti opravičljiva in bistvena. V
neopravičljivi zmoti je stranka, ki je premalo skrbna in je bila zaradi tega v zmoti oz.
svoje zmote ni opazila. Odmik od zahtevane skrbnosti pomeni malomarnost. Ta zato
zadostuje, da se stranka ne more sklicevati na svojo zmoto. 86
Po določilu 1. odstavka 27. člena ZDR je kandidat dolţan delodajalca obvestiti o
vseh okoliščinah, ki bi lahko bile pomembne pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi in bi
kazale na to, da bi bil lahko onemogočen ali bistveno omejen pri opravljanju dela na
84

2. odstavek 46. člena OZ določa, da stranka, ki je v zmoti, lahko zahteva razveljavitev pogodbe

zaradi bistvene zmote, razen če pri sklenitvi pogodbe ravnala s skrbnostjo, ki se zahteva v prometu.
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Zmota ima značilnost opravičljive zmote, če je stranka, ki je v zmoti, ni mogla ugotoviti, čeprav je

ravnala z ustrezno skrbnostjo.
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Mile Dolenc v Nina Plavšak et al., Obligacijski zakonik s komentarjem, GV zaloţba, Ljubljana,

2003, str. 346-349
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delovnem mestu, za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi. ZDR ne sankcionira
kandidata, če ta ni obvestil delodajalca o dejstvih in okoliščinah, ki bi ga lahko
onemogočile pri opravljanju obveznosti, saj taka določba v ZDR ni potrebna, ker 1.
odstavek 11. člena ZDR napotuje na uporabo pravil obligacijskega prava in tako v
konkretnem primeru omogoča uporabo 46. člena OZ o razveljaviti pogodbe o
zaposlitvi v primeru, če je katera od strank sklenila pogodbo o zaposlitvi v bistveni
zmoti glede osebe ali okoliščin, ki so predmet pogodbe.

4.5.3.3.

Groţnja

Groţnja deluje posredno, prek strahu, ki ga povzroča pri pogodbeni stranki. Pri njej ne
povzroča zmote, tako kot prevara, pač pa jo omejuje v njeni svobodi pri sprejemanju
odločitve. Če je pogodbena stranka ali kdo tretji z nedopustno groţnjo povzročil pri
drugi stranki utemeljen strah, tako da je ta zaradi tega sklenila pogodbo, lahko druga
stranka zahteva razveljavitev pogodbe (1. odstavek 45. člena OZ). Groţnja mora biti
nedopustna oz. protipravna, mora izvirati od nasprotnika pogodbene stranke ali od
koga tretjega in mora pri pogodbeniku povzročiti utemeljen strah. Šele v primerih, če
ima groţnja vse naštete elemente, lahko govorimo, da je pogodba izpodbojna.87 Naša
sodna praksa88 pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi upošteva le resno groţnjo, ki mora
biti taka, da vpliva na delavčevo moţnost razumevanja pomena njegovega ravnanja, in
delavcu, ki je podpisal pogodbo o zaposlitvi brez napake volje, ne priznava pravice do
sodnega varstva.
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Glej opombo št. 12, str. 107-108.
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V sodbi VSRS opr. št. Ips 279/2006 z dne 21.11.2006, je bilo poudarjeno, da mora utemeljen strah

biti povezan z nedopustno groţnjo. Bistvena napaka volje, ki jo povzroči takšna groţnja, je povezana s
strahom in ne z groţnjo samo, saj ljudje na groţnjo različno reagirajo. Šele intenziven strah lahko
omejuje stranko pri njeni svobodi pri sprejemanju odločitev, zaradi česar lahko stranka zahteva
razveljavitev pogodbe o zaposlitvi. Prav takšen strah (pravno je mogoče upoštevati le utemeljen strah),
ki je podan v primeru, če se iz okoliščin vidi, da je grozila resna nevarnost ţivljenju, ali drugi
pomembni dobrini pogodbene stranke ali koga drugega (2. odstavek 45. člena OZ), lahko omejuje
stranko v njeni svobodi pri sprejemanju odločitve, zaradi česar lahko stranka zahteva razveljavitev
pogodbe.
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4.5.3.4.

Prevara

O napaki volje govorimo tudi v zvezi s prevaro oz. zvijačo. To je povzročitev zmote
zaradi naklepnega ravnanja sopogodbenika ali tretje osebe. Posledice prevare so
veliko teţje in stroţje kot pri zmoti, saj gre pri prevari za naklepno ravnanje. Prevara
je zavestna povzročitev zmote pri drugem. Prevaro je mogoče storiti z neresničnimi
trditvami, konkludentnim ravnanjem, pa tudi z zamolčanjem dejstev, ki jih stranka ne
sme zamolčati. Stranka, ki je sklenila pogodbo v prevari, ima pravico zahtevati
razveljavitev pogodbe. Tako lahko ravna tudi tedaj, ko zmota ni bistvena. Zadostuje
ţe vsak zmoten nagib. Poleg izpodbojnega zahtevka ima prizadeta stranko do
sopogodbenika še zahtevek za povrnitev storjene škode.89

4.5.3.5.

Druge napake volje

V zvezi z napakami volje obligacijska ureditev obravnava tudi poloţaje, ki so podobni
napakam volje. Kadar sta stranki prepričani, da se strinjata, dejansko pa je med njima
nesporazum o naravi pogodbe ali v podlagi ali predmetu obveznosti, pogodba ne
nastane. Kot ţe zapisano, v teh primerih govorimo o nesporazumu oz. disenzu. Pri
nesporazumu gre za soglasje, je pa to soglasje napačno, medtem ko pri nesoglasju za
soglasje sploh več ne gre in soglasje očitno ne obstaja. Tu ne gre za napako volje pri
sklenitvi pogodbe, pač pa za neskladje izjav, saj je volja strank usmerjena drugam,
vsaka v svojo smer.90 Po ţe citiranem določilu 15. člena OZ je pogodba sklenjena, ko
se pogodbeni stranki sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah, kar posledično
pomeni, da pomeni pravilo o nesporazumu le potrditev tega temeljnega pravila o
soglasju volj.
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Mile Dolenc v Plavšak Nina et al., Obligacijski zakonik s komentarjem, GV zaloţba, Ljubljana,

2003, str. 357-358.
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Glej opombo št. 72, str. 32.
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Kot napaka volje se obravnavajo tudi navidezne pogodbe oz. t.i. simulirani pravni
posli.91 Pri takšni pogodbi je podan le zunanji dejanski stan pogodbe. Stranki hočeta,
da pogodba velja le v očeh drugih, ne pa tudi zanju. Taka pogodba ne ustvarja
pravnega učinka med strankama.92 Navidezna pogodba predvideva strinjanje strank o
njeni navideznosti. Zato je pravno poslovna volja obeh pogodbenih strank le zaigrana.
Taka pogodba ne ustvarja pravnih učinkov med pogodbenima strankama. Navidezna
pogodba lahko prikriva kakšno drugo (disimulirano) pogodbo. V takem primeru se
uporabljajo pravila, ki zadevajo hoteno pogodbo (2. odstavek 50. člena OZ).93
Simulirana pogodba sodi v kategorijo poslov, katerih volja ni resnična. Stranka
oblikuje voljo, da bi nekaj izjavila, česar v resnici noče. Zaveda se, da izjavlja nekaj,
česar ne misli resno. Stranka zavestno izjavi nekaj neresničnega in tudi hoče tako
neresnično izjavo.94
Simulacija pogodbe je pravna operacija, v kateri se dve ali več pogodbenih strank
sporazume z namenom, da skupno pokaţejo določeno pravno razmerje, ki je le
navidezno oz. prikriva drugo pogodbeno razmerje. Ţe iz podane definicije, sledi, da
obstajata dve obliki simulacije pogodbe:
absolutna simulacija, o kateri govorimo takrat, ko se pogodbeni stranki
dogovorita, da bosta z namenom simuliranja sklenili le navidezno pogodbo.
Pri tej obliki simulacije si pogodbeni stranki ne ţelita vzpostaviti nikakršnega
pogodbenega razmerja.
relativna simulacija, o kateri pa govorimo, ko se pogodbeni stranki dogovorita,
da bosta prikrili neko drugo pogodbo ali le določene elemente pogodbenega
razmerja s sklenitvijo navidezne pogodbe. Pri tej obliki simulacije obstaja
91

V primerih simuliranih pravnih poslov, stranki hočeta, da posel nastane le na videz. Za stranki posel

ne velja. Dostikrat je smisel navideznega posla prikrivanje drugega posla. V kolikor je posel med
strankama navidezen, ne more veljati, ker ni volje strank. Simuliran pravni posel je ničen. Prikriti
(simulirani) posel pa velja, tako v delu pod opombo št. 22, str. 122.
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pogodbeno razmerje med strankama, vendar ostane prikrito. Relativna
simulacija ima dve glavni podskupini, in sicer: totalna (ali popolna) relativna
simulacija in parcialna (ali delna) relativna simulacija. Totalna relativna
simulacija je oblika simulacije pri kateri pogodbeni stranki simulirata tip oz.
pravno podlago pogodbe, parcialna relativna simulacija pa je simulacija, pri
kateri pogodbeni stranki prikrivata le določene sestavine pogodbe.95

Navidezni oz. simulirani pravni posli so dokaj pogosti tudi pri sklepanju pogodbe o
zaposlitvi.96 Tako se v praksi lahko sklene pogodba o zaposlitvi s svojcem zaradi
prihrankov pri davkih, pogodba o volonterskem delu, za katero se skriva prava
pogodba o zaposlitvi, itd. Vendar pa pride v tem primeru do uporabe 2. odstavka 50.
člena OZ, tako da simuliran pravni posel (pogodba o volonterskem delu) ne velja,
temveč velja disimulirana pogodba (pogodba o zaposlitvi). Stranki sta sklenili
simulirano pogodbo (relativno simulirano pogodbo), zato velja pogodba, ki sta jo
stranki dejansko hoteli.
Kot napaka volje se šteje tudi miselni pridrţek, ki pa pri sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi nima večjega pomena.97
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Varanelli Luigi, Simulacija pogodbe-komentar 50. člena obligacijskega zakonika, Pravna praksa,

letnik 2005/42, str. 23-24.
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Revizijsko sodišče je ugotovilo, da je toţnica sklenila delovno razmerje za določen čas, za delovno

mesto čistilke in to zaradi povečanega obsega dela, dejansko pa je, razen krajšega časa na začetku, ves
čas opravljala dela perice. Tako delo bi lahko bilo predmet druge pogodbe, kljub temu pa je toţnica v
času, ko je opravljala druga dela in naloge za določen čas, podpisala s toţenko še dve pogodbi za
opravljanje dela čistilke. Taka pogodba je navidezna pogodba, za katero velja, da nima učinka med
pogodbenima strankama. Tako je navidezna pogodba prekrivala drugo pogodbo, ki se je dejansko
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čas, je zaključilo, da je toţnici delovno razmerje za določen čas prenehalo z iztekom časa, za katerega
je bila ta dejanska (prikrita) pogodba o zaposlitvi sklenjena, tako sodba VSRS opr. št. Ips 310/2002 z
dne 18.11.2003.
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4.6.

NIČNOST IN IZPODBOJNOST POGODBE O ZAPOSLITVI

4.6.1. Na splošno o ničnosti in izpodbojnosti

Pri ničnosti in izpodbojnosti gre za vprašanje izpolnjevanje predpostavk za veljavno
sklenitev pogodbe o zaposlitvi in vprašanje pravnih posledic, napak ob sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi. Neveljavnost pogodbe o zaposlitvi se navezuje na fazo sklenitve
pogodbe o zaposlitvi in na vprašanja kršitev v tej pogodbeni fazi. Za presojo ničnosti
in izpodbojnosti pogodbe o zaposlitvi se smiselno uporabljajo splošna pravila
civilnega prava, če ZDR ne določa drugače. OZ je namreč v posebnem poglavju
sistematično uredil neveljavne pogodbe, ki jih deli na nične in izpodbojne. Tako OZ
kot tudi ZDR na podlagi načel avtonomije in dispozitivnosti, kolikor jo dopušča 7.
člen ZDR, prepušča urejanje pogodbenih razmerij samim strankam, za primer kršitve
veljavnosti predpostavk, pa določa sankcije neveljavnosti. Pri tem izhaja iz teorije o
stopnjevanju neveljavnosti in opredeljuje tako nične kot izpodbojne pogodbe.
V številnih normah je izraţeno načelo afirmacije pogodb, načelo, po katerem naj bo
neveljavnost ultima ratio in naj se pogodba, če je to le mogoče, ohrani v veljavi.
Stopnjevanje neveljavnosti98 ima svoje zametke ţe v rimskem pravu, vendar je
nadaljnji razvoj pripomogel, da sta bili v posameznih primerih dovoljeni konvalidacija
in konverzija, na tej podlagi pa sta se razvili kasnejši temeljni obliki neveljavnosti:
ničnost in izpodbojnost. Neveljavnost je torej skrajna sankcija, ki naj bo uporabljena,
če ni drugače mogoče doseči namena kršene norme. Posega namreč v načelo pravne
varnosti in lahko prizadene interese tretjih oseb.99
V primeru ničnosti pogodbe kakor tudi v primeru razveljavitve izpodbojne pogodbe o
zaposlitvi, nastane kot temeljna obveznost obojestranska restitucija, povrnitve tistega,
98

Ideja stopnjevanja sankcij za napake pri sklepanju pravnih poslov temelji na spoznanju, da imajo

napake različno teţo in pomen, tako glede udeleţencev pogodbenega razmerja kakor tudi glede na
splošne interese, tako Ada Polajnar Pavčnik v Plavšak Nina et al., Obligacijski zakonik s komentarjem,
GV zaloţba, Ljubljana, 2003, str. 505.
99
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kar je bil prejeto na podlagi nične oz. izpodbojne pogodbe. Če pa do tega ne pride, je
potrebno ustrezno denarno nadomestilo.100

4.6.2. Ničnost

Po določilu 1. odstavka 86. člena OZ je pogodba nična, če je v nasprotju z ustavo,
prisilnim predpisom ali moralnim načelom, razen če namen kršenega pravila ne
odkazuje na kakšno drugo sankcijo ali če zakon v posameznem primeru ne predpisuje
kaj drugega. Zakon torej ne določa absolutne ničnosti, ampak izhaja iz načela
afirmacije, po kateri naj se pogodba, če se le da, ohrani v veljavi. To pomeni, da ni
vsaka z napako obremenjena pogodba nična, ampak je odločitev prepuščena
sodišču,101 ki mora s pomočjo pravil in metod razlage pogodbe ugotoviti ali mogoče
namen kršenega pravila odkazuje na kakšno drugo sankcijo.102
Pravni posel (pogodba) je lahko ničen od začetka (sklenjena je bila pogodba, ki jo
pravni red prepoveduje-nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom)
ali postane pravni posel, ki je bil sklenjen, ničen pozneje.
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Novak Mitja v Bečan Irena et al., Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) s komentarjem, GV Zaloţba,

Ljubljana, 2008, str. 78.
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zakonik s komentarjem, GV zaloţba, Ljubljana, 2003, str. 508.
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Ničnost je teţja oblika neveljavnosti pogodbe. Urejena je v 13. členu ZDR, kjer je v 1.
odstavku določeno, da na ničnost pogodbe o zaposlitvi pazi sodišče po uradni
dolţnosti,103 nanjo pa se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba (enako določa 92.
člen OZ). Ničnost pogodbe o zaposlitvi se uveljavlja pred pristojnim delovnim
sodiščem za reševanje t.i. individualnih in kolektivnih sporov. Pravica pogodbene
stranke do uveljavljanja ničnosti pogodbe o zaposlitvi ne preneha (enako določa 93.
člen OZ), saj toţba na ugotovitev ničnosti ni vezana na rok.
Če je pogodba o zaposlitvi nična, mora vsaka pogodbena stranka vrniti drugi vse, kar
je prejela na podlagi take pogodbe, če to ni mogoče, pa dati ustrezno denarno
nadomestilo (1. odstavek 87. člena OZ). Če pa je pogodba o zaposlitvi nična iz
razloga, ker po svoji vsebini ali namenu nasprotuje temeljim moralnim načelom,
lahko sodišče v celoti ali deloma zavrne zahtevek nepoštene stranke za vrnitev tistega,
kar je dala drugi stranki (delo, plačilo za delo).104 Pri odločanju upošteva sodišče
poštenost ene oz. obeh strank ter pomen ogroţenih interesov (2. odstavek 87. člena
OZ).
Glede na 90. člen OZ nična pogodba ne postane veljavna, če prepoved ali kakšen drug
vzrok ničnosti pozneje odpade, po določilu 91. člena OZ pa je pogodbenik, ki je kriv
za sklenitev nične pogodbe, odgovoren sopogodbeniku za škodo, ki mu je nastala
zaradi ničnosti pogodbe, pri čemer pa je v 2. odstavku istega člena OZ določeno, da
če je prepoved manjšega pomena in je bila pogodba izpolnjena, se ničnost ne more
uveljavljati. Pri trajnih pogodbenih razmerjih je znano, da lahko veljajo toliko časa,
dokler ne nastopi ničnostni razlog. Zato se pojavlja tudi vprašanja, zakaj ne bi mogel
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sodišča prve stopnje razveljavilo in zadevo vrnilo v novo sojenje.
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Nična pogodba nima pravnega učinka, zato nobena od strank nima izpolnitvenega zahtevka. Kdor

pa je na podlagi nične pogodbe ţe izpolnil svojo obveznost, je izpolnil nekaj, česar ni bil dolţan, zato
ima na podlagi navedenega pravila s kondikcijskim zahtevkom pravico zahtevati nazaj kaj je dal.
Prikrajšanec ima pravico do naturalne restitucije, lahko pa zahteva denarno vrednost, tako Ada Polajnar
Pavčnik v Plavšak Nina et al., Obligacijski zakonik s komentarjem, GV zaloţba, 2003, str. 514.
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biti nasproten poloţaj, ko je trajno pogodbeno razmerje od začetka neveljavno,
pozneje, ko razlog odpade, pa postane veljavno, seveda pod pogojem, da izhaja iz
podlage pravnega razmerja in da stranki ţelita, da pravno razmerje nastane vsaj
kasneje, če ţe spočetka zaradi ničnostnih razlogov ne more nastati. V takih primerih je
potrebno priznati konvalidacijo.105 Navedeno pomeni, da je kljub kršitvi prisilnim
predpisom priznana veljavnost tistim pogodbam, ki so se izvršile, če je bila prepoved
manjšega pomena.106 Podobno zasledimo konvalidacijo v primeru izpolnitve pogodbe,
ki ji manjka oblika (58. člena OZ).107 Določba pomeni v bistvu teorijo o realizaciji, ki
je korektiv togega pravila o ničnosti zaradi kršitve predpisov o obličnosti.
Kadar nična pogodba izpolnjuje pogoje za veljavnost kakšne druge pogodbe, velja
med pogodbenikoma ta druga pogodba, če je to v skladu z namenom, ki sta ga
pogodbenika imela pred očmi ob sklenitvi pogodbe in če se lahko šteje, da bi bila
sklenila to pogodbo, ko bi bila vedela za ničnost svoje pogodbe (89. člen OZ). Ta
določba pomeni, ţe omenjeno načelo afirmacije pogodb, torej omogoča konverzijo.108
Pogodba, ki sta jo sklenili stranki ne izpolnjuje pogojev za veljavnost in je zato nična,
v primeru, da pa bi stranki ţeleli, da se njuno pravno razmerje prizna, jo ta določba
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Glej opombo št. 93, str. 372.
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Tako stališče je sprejelo VSRS v zadevi opr. št. Ips 162/2001 z dne 14.5.2002, ko je bila sklenjena

pogodba o zaposlitvi s tujcem, ki v času njene sklenitve ni imel veljavnega dovoljenja. Ker pa so se
medsebojne pravice in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi realizirale in je bilo med trajanjem delovnega
razmerja delavcu izdano delovno dovoljenje, je po stališču revizijskega sodišča odpadla ovira za
sklenitev in obstoj delovnega razmerja.
107

Pogodba, za katero se zahteva pisna oblika, je veljavna, čeprav ni bila sklenjena v tej obliki, če sta

pogodbeni stranki v celoti ali v preteţnem delu izpolnili obveznosti, ki so iz nje nastale, razen, če iz
namena, zaradi katerega je oblika predpisana, očitno ne izhaja kaj drugega.
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Po mojem mnenju se takšno določilo lahko smiselno uporablja zlasti v primerih ko pogodbeni

stranki skleneta pogodbo civilnega prava, delavec pa dejansko kontinuirano opravlja dela po navodilih
in nadzoru delodajalca za določeno plačilo, torej ne več samostojno, saj gre v teh primerih za pogodbo
delovnega prava in ne za pogodbo civilnega prava. Ker sta stranki na podlagi takšne pogodbe bili ţe
dalj časa v pogodbenem odnosu bi bilo nesmiselno, da se pogodba razglasi za nično, temveč je
smiselno, da se spremeni oz. konvalidira v pogodbo o zaposlitvi. Takšne odločitve v zadnjem času
sprejema tudi VSRS, ki poudarja, da je potrebno upoštevati vsebino pravnega razmerja med strankama
in ne samo zunanjo obliko tega razmerja.
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ohrani v veljavi. Pogoj za to pa je, da pogodba izpolnjuje predpostavke za veljavnost
tega razmerja in da je skupni namen strank s tako spremembo doseţen.109
ZDR na dveh mestih izrecno predpisuje ničnost kot posledico kršitve nekega pravila.
Tako določa ničnost v 2. odstavku 19. člena ZDR glede sklenitve pogodbe o
zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila 15 let starosti in v 2. odstavku 21. člena ZDR
glede sklenitve pogodbe o zaposlitvi s tujcem v nasprotju s predpisi. 110
Na številnih mestih pa ZDR kot posledico kršitve nekega pravila določa neveljavnost,
pri čemer ne opredeli, za katero vrsto neveljavnosti gre, ničnost ali izpodbojnost. Pri
tem pa je zlasti pomembno, da naj bo torej ničnost skrajna sankcija in da je treba
pogodbo, to velja še toliko bolj za pogodbo o zaposlitvi, ohraniti v veljavi ali jo sicer
sanirati. Sankcija ničnosti naj predstavlja zadnjo moţno rešitev. Najbogatejša sodna
praksa glede konvalidacije ničnih pogodb se je ravno oblikovala na področju
pomanjkanja pisne oblike. Tako je VSRS ţe v letu 1960 poudarilo, da izpolnitev
ozdravi oblično pomanjkljivost.

109

V sklepu opr. št. Ips 339/2006 z dne 25.10.2007 je VSRS v obrazloţitvi navedlo, da ZDR v 2.

odstavku 11. člena določa, da se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava, če obstajajo
elementi delovnega razmerja. Na podlagi 1. člena ZDR se delovna razmerja sklepajo s pogodbo o
zaposlitvi. Ker je toţnica postavila toţbeni zahtevek po ugotovitvi ničnosti avtorske pogodbe, je
sodišče obrazloţilo, da se tudi pri določanju posledic ničnosti upoštevajo pravila civilnega prava, ki v
86. členu OZ določa, da je pogodba nična, če nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim
načelom-razen, če namen kršenega pravila ne odkazuje na drugo sankcijo ali če zakon v posameznem
primeru ne predpisuje kaj drugega. Po ZDR namen prepovedi sklepanja civilnih pogodb, kadar
obstojijo elementi delovnega razmerja, ni ugotavljanje ničnosti civilnih pogodb s posledicami, ki jih
predpisuje OZ (87. člen). ZDR v takem primeru predpisuje konverzijo pogodbe, smiselno podobo (ne
pa enako) kot OZ v 89. členu.
110

Kresal Barbara et al., Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem in stvarnim kazalom, Ljubljana

2002, str. 90.
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4.6.2.1.

Delna ničnost

Delno ničnost (kadar je nično le posamezno pogodbeno določilo) ureja OZ v 88.
členu. Po določilu 1. odstavka 88. člena OZ zaradi ničnosti kakšnega pogodbenega
določila ni nična tudi sama pogodba, če lahko obstane brez ničnega določila in če to
določilo ni bilo ne pogodbeni pogoj ne odločilen nagib, zaradi katerega je bila
pogodba sklenjena. Tu je pomemben prav tako 2. odstavek, kjer je določeno, da
ostane pogodba v veljavi tudi, ko je bilo nično določilo zanjo sicer pogoj ali odločilen
nagib, če je namen ugotovitve ničnosti prav v tem, da bi se pogodba znebila tega
določila ter bi veljala brez njega.111
Ta moţnost je praviloma zelo pomembna pri pogodbi o zaposlitvi ter njenih
morebitnih ničnih določilih, pri čemer pa ne smejo biti nični tisti elementi pogodbe za
katere zakon (ZDR) določa kakšni morajo biti. V takem primeru je nično samo
pogodbeno pravilo, vsebina katerega je v nasprotju z vsebino, določeno s prisilnim
predpisom, druga pogodbena določila (torej pogodba) pa veljajo.
Namen, da se naj pogodba o zaposlitvi, če je v nasprotju s prisilnimi predpisi le
posamezno pogodbeno določilo, ohrani v veljavi, najdeno tudi v 1. odstavku 75. členu
ZJU, ki določa, da se pogodba o zaposlitvi in drugi akti, s katerimi se odloči o
pravicah in obveznostih javnega usluţbenca, lahko deloma razveljavijo, če so
posamezne določbe v škodo javnega interesa ali v neskladju z zakonom,
podzakonskimi predpisi in kolektivno pogodbo, ter nadomesti z določbami, ki so v
skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in kolektivno pogodbo.112
Če kogentno pravilo zapoveduje določeno vsebino pogodbene ureditve, je pogodbeno
pravilo, ki določa, drugačno vsebino pravnega razmerja, prav tako nično. Namesto
111

Glej opombo št. 51, str. 91.
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Kot pa je nadalje določeno, določbe tega zakona o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi ne vplivajo na

veljavnost določb zakona, ki ureja delovna razmerja, o sankcijah v primeru neskladnosti pogodbenih
določb s predpisi ali kolektivno pogodbo. V tem členu ZJU določa, da se tudi pri delni razveljavitvi
pogodbe o zaposlitvi za javnega usluţbenca uporablja pravilo iz 30. člena ZDR, ki omogoča
neposredno uporabo zakona, kolektivnih pogodb ali določb iz splošnega akta delodajalca, če
posamezno določilo pogodbe o zaposlitvi ni v skladu s splošnimi določbami o minimalnih pravicah.
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ničnega pravila pa se za pogodbeno razmerje uporabljajo kogentna pravila.113 Ob
presoji tega vprašanja je pomembna tudi volja strank. Ničnost je namreč skrajna
sankcija in je ravnanje pogodbenih strank treba presojati celovito, torej s stališča
prisilnih predpisov, s stališča moralnosti, poleg tega pa tudi s stališča intenzivnosti
posega v splošne in zlasti posamezne interese. Ugotovitev ničnosti naj ne bo sama
sebi namen.
Smisel pravila iz 88. člena OZ je v tem, da je lahko posel za eno osebo veljaven, za
drugo pa ne in lahko se zgodi, da je tudi del pogodbe sestavljen tako, da zoper njo
sicer ni pomislekov, medtem ko pa drugi del pogodbe vsebuje nepravilnosti, ki terjajo
ničnost. Zakon tako rešuje vprašanje ali ni primerno, da se pogodba vzdrţi v veljavi,
tako, da samo nični del pogodbe odpade, ob predpostavki, da ima ostali del pogodbe
še smisel oz. kavzo. Namen pravila je, da če nična določba pogodbe ne povzroči
ničnosti same pogodbe, je mogoče nično določilo nadomestiti z določbo, ki izhaja iz
soglasne volje strank, če bi vedele, da je pogodba nična. OZ v 2. odstavku 88. člena
omogoča celo prilagoditev pogodbe po zakonu zoper kavzo pogodbenega razmerja,
določeno po strankah. Tako določa za primer, ko je ravnanje strank nemoralno,
posebno vrsto kazni, ki je v tem, da pogodba velja, čeprav njegove veljavnosti stranki
ne ţelita. Gre za primer, ko sta stranki nedopustno klavzulo ţeleli in sta prav zaradi
nje sklenili dogovor. OZ določa sankcijo, da ostane dogovor v veljavi brez nične
klavzule. Pogodba brez dogovorjene klavzule ne bi bila več pogodba s kavzo, ki sta jo
stranki imeli za odločilno. Tako razmerje potem temelji na zakonski normi,
nedopustno določbo pogodbe pa nadomesti pravilo, ki ga določa zakon.114
V zvezi z delno ničnostjo je potrebno omeniti tudi določbo 30. člena ZDR.115 Če so
posamezne določbe pogodbe o zaposlitvi v nasprotju s prisilnimi predpisi to ne
pomeni, da je celotna pogodba o zaposlitvi neveljavna. V skladu s tem členom je
neveljavna samo tista pogodbena določba, ki ne dosega s predpisom določenega
113

Glej opombo št. 51, str. 380.
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Glej opombo št. 93, str. 369-370.
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Če je določilo v pogodbi o zaposlitvi v nasprotju s splošnimi določili o minimalnih pravicah in

obveznostih pogodbenih strank, določenimi z zakonom, kolektivno pogodbo oz. splošnim aktom
delodajalca, se uporabljajo določbe zakona, kolektivnih pogodb oz. splošnih aktov delodajalca, s
katerimi je delno določena vsebina pogodbe o zaposlitvi, kot sestavni del te pogodbe.
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minimalnega obsega. Če delavec in delodajalec pravice in obveznosti delavca uredita
za delavca manj ugodno kot je to določeno s prisilnimi predpisi, se namesto teh
določb, neposredno uporabljajo določbe teh predpisov.116 Smiselno enako določa tudi
2. odstavek 17. člen OZ, po katerem določbe predpisov, s katerimi je delno ali v celoti
določena vsebina pogodb, so sestavni del teh pogodb in jih dopolnjujejo ali pa stopajo
na mesto pogodbenih določil, ki niso v skladu z njo. Navedeno pravilo hkrati pomeni
omejitev pogodbene svobode strank in ţeli pokazati, da je neizogibno potrebno, da
pogodbeni stranki v pogodbo vneseta vsebino, ki jo zakon določa kot obvezno. Če sta
se stranki odločili za pogodbo, katere vsebina je obvezno predpisana, mora ta dobiti
vsebino, ki jo določa zakon. To je tudi v splošnem druţbenem interesu. Če zakon
določa obvezno vsebino, je najprimernejša ureditev, da takšna vsebina velja, čeprav
sta se stranki dogovorili drugače.117 Če sta stranki izbrali določeno razmerje, mora to
ustrezati zakonu. S tem določilom, se ohrani pogodba o zaposlitvi v veljavi, saj bi
sankcija neveljavnosti prizadela ravno delavca, ugodila pa delodajalcu, namen pravil
delovnega prava, pa je ravno varstvo delavca. Manj primerna bi bila torej ureditev, da
pogodba o zaposlitvi, ki ne ustreza normirani vsebini, ne velja.
Pri tem tudi ne gre spregledati določila 83. člena OZ, ki zasleduje namen, da če je bila
pogodba sklenjena po vnaprej natisnjeni vsebini ali je bila pogodba kako drugače
pripravljena in predlagana od ene pogodbene stranke, je treba nejasna določila
razlagati v korist druge stranke.118
Kadar so posamezne določbe v pogodbi o zaposlitvi nejasne, dvoumne, preširoke oz.
nenatančno zapisane, je potrebno pogodbo o zaposlitvi ustrezno razlagati v skladu s
pravili za razlago pogodb, ki je opredeljena v 2. odstavku 82. členu OZ, po določilu
katerega se pri razlagi spornih določil ni treba drţati dobesednega pomena
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Glej opombo, št. 49, str. 117.
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Glej opombo, št. 93, str. 129-130.
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Sodba VSRS opr. št. Ips 37/99 z dne 12.3.1996 s katero je bilo odločeno, da je potrebno nejasna

pogodbena določila razlagati v korist toţeče stranke oz. delavca, saj je bilo v pogodbi o zaposlitvi
nejasno zapisano, ali je pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen ali nedoločen čas .
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uporabljenih izrazov, temveč je treba iskati skupen namen pogodbenikov in določilo
razumeti tako, kot ustreza načelom obligacijskega prava.119
Povzamem lahko, da se tudi pri delni ničnosti uporabljajo pravila civilnega prava. V
primeru, da posamezno določilo pogodbe o zaposlitvi krši minimalno raven pravic
predpisanih v zakonu ali dogovorjenih v kolektivni pogodbi, ne pomeni neveljavnost
celotne pogodbe o zaposlitvi. Na tem mestu vstopi v veljavo določilo zakona ali
kolektivne pogodbe in se sporno določilo pogodbe o zaposlitvi ne uporablja. Enako
določa tudi 17. člen OZ, katerega lahko sodna praksa pri razlagi določila 30. člena
ZDR tudi smiselno uporablja. Za pogodbo o zaposlitvi, po mojem mnenju, še toliko
bolj velja pravilo, da naj se, če se le da, ohrani pogodba v veljavi in naj na mesto
neveljavnega določila vstopi v veljavno določilo zakona, kolektivne pogodbe ali akta
delodajalca. Če bi zaradi neveljavnosti posameznega pogodbenega določila pogodbo
o zaposlitvi v celoti razveljavili, bi utrpel največ neugodnih posledic ravno delavec,
kar pa ne bi bil v skladu s splošnim pravilom delovnega prava, da se naj upošteva
načelo: v dobro delavca.

4.6.2.2.

Konverzija in konvalidacija

Poleg delne ničnosti, ki je pomembna za pogodbo o zaposlitvi, saj namesto ničnega
določila v pogodbi o zaposlitvi na njeno mesto stopijo določbe zakona, kolektivne
pogodbe oz. splošni akt delodajalca in s tem pogodba ostane v veljavi in ne nastopi
najstroţja sankcija-ničnost, pomeni omilitev ničnosti tudi konverzija in konvalidacija.
Najbolj splošen tipični pogodbeni namen strank je, da skleneta veljavno pogodbo.
Zato se domneva, da sta stranki ob sklenitvi pogodbe imeli ta (tipični) namen, torej,
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Tako stališče je zavzelo Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani v odločbi opr. št. Pdp

1063/1997 z dne 2.9.1999, ko je med drugim zapisalo, da predmet razlage pogodbe o zaposlitvi ni
njena pravna analiza, pač pa ugotavljanje dejanskega stanja in da je potrebno tudi pri razlagi določb
pogodbe o zaposlitvi, kjer glede svobode sklepanja velja omejitev z namenom zaščite delavca, kadar so
določbe nejasne, konkradiktorne, netočne ali preširoke uporabljati pravila iz določb 82. in 83. OZ.
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da sta ţeleli skleniti veljavno pogodbo. Zato se po določilu 89. člena OZ120 nična
pogodba, ki izpolnjuje predpostavke za veljavnost kakšne druge pogodbe, preoblikuje
v to pogodbo, če je to v skladu s skupnim namenom pogodbenih strank in če se lahko
šteje, da bi sklenili to pogodb, če bi vedeli za ničnost svoje pogodbe. Če so izpolnjene
te predpostavke velja, kot da bi stranki sklenili drugo, veljavno pogodbo. Njuno
razmerje se presoja po pravilih, ki se uporabljajo za to drugo pogodbo.121

Do uporabe konverzije pride zlasti v primerih, ko stranke, ki prava ne poznajo dovolj
sklenejo pogodbo z napako, pri čemer pa bi se zadovoljile z veljavnostjo kakšnega
drugega posla, ki seveda ustreza njihovi izraţeni volji. V tem primeru se šteje, da
nična pogodba izpolnjuje elemente kakšne druge pogodbe, še zlasti, če ima neveljavna
pogodba v sebi elemente, ki so pogoj za veljavnost kakšnega drugega posla. Pri
presoji ali naj pogodba ostane v veljavi je potrebno razlagati voljo stranke in ugotoviti
ali bi se stranki zadovoljili s takšnim razmerjem ter upoštevati okoliščine, ki so veljale
ob sklenitvi pogodbe.122
Konverzija pa je izključena v primeru, ko ima posamezno določilo pogodbe, ki
povzroči ničnost prve pogodbe, hkrati takšno vlogo, da povzroči tudi ničnost druge
pogodbe. 123
Po splošnem pravilu določenem v 1. odstavku 90. člena OZ, pogodba ne postane
veljavna, če prepoved ali kakšen drugi vzrok ničnosti pozneje odpade. Od tega
splošnega pravila, je v 58. členu OZ določena izjema po kateri je pogodba, za katero
se zahteva pisna oblika, veljavna, čeprav ni bila sklenjena v tej obliki, če sta
pogodbeni stranki v celoti ali v preteţnem delu izpolnili obveznosti, ki so iz nje
nastale, razen, če iz namena, zaradi katerega je oblika predpisana, očitno ne izhaja kaj
drugega.
120

Navedena določba prav tako pomeni konkretizacijo načela afirmacije pogodb, saj se v primeru ko je

poslovni namen strank doseţen, kljub temu, da je pogodba nična, njuno razmerje obravnava in prizna
kot drugi pravni posel, saj je razumno, da potem drugega pravnega posla ne negiramo, še zlasti, če je s
spremembo doseţen namen strank.
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V praksi se pogosto zgodi, da se stranke ne drţijo obličnih pravil, pogodbo pa
vendarle izpolnijo. Zato je tudi vpeljano pravilo iz 58. člena OZ, ki omogoča
realizacijo pravnega posla.
V 1. odstavku 15. člena ZDR je določeno, da mora biti pogodba o zaposlitvi sklenjena
v pisni obliki. Vendar pisna oblika ni pogoj za veljavnost pogodbe o zaposlitvi, tako
da je pogodba o zaposlitvi veljavno sklenjena, čeprav pogodbeni stranki nista
podpisali pisne pogodbe. Tudi ustno sklenjena pogodba o zaposlitvi je veljavna.
Namen pisne oblike je zlasti zaščita delavca in je zato potrebno pravne posledice
kršitve pisne oblike interpretirati tako, da se delavcu zagotavlja ustrezno varstvo.
Zlasti sluţi pisna oblika za obveščanje delavca glede njegovega poloţaja, njegovih
pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, pa tudi kot dokaz v primeru spora med
delavcem in delodajalcem. Tako se določilo 58. člena OZ, ki omogoča realizacijo
pogodbe, če sta stranki izpolnili obveznosti iz pogodbe, uporablja tudi pri pogodbi o
zaposlitvi. Pri čemer je potrebno opozoriti, da je dokazno breme glede vsebine
pogodbenega razmerja na strani delodajalca. S tem, ko zakonodajalec ni določil
ničnosti pogodbe o zaposlitvi v primeru, ko le ta ni sklenjena v pisni obliki, je sledil
temeljnemu načelu delovnega prava, varstvo šibkejše stranke, saj mu (delavcu)
določitev ničnosti v primeru, če pogodba o zaposlitvi ne bi bila sklenjena v pisni
obliki, ne bi bila v korist. V posledici ugotovitve ničnosti bi prišel v poštev
kondikcijski zahtevek in bi tako delavec moral vrniti vse kar je pridobil na podlagi
pogodbe ali pa dati ustrezno denarno nadomestilo po cenah v času izdaje sodbe
sodišča. Poleg delovnih sredstev, ki jih je imel za opravljanje dela in nalog, bi tako
delavec moral vrniti tudi denarne zneske (plača, nagrade, izplačani stroški).

4.6.3. Izpodbojnost

V 14. členu ZDR je opredeljen pojem uveljavljanje izpodbojnosti pogodbe o
zaposlitvi. Ta člen uveljavlja izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi, tako glede
pristojnosti sodišč (delovno sodišče), kakor glede rokov za uveljavljanje izpodbojnosti
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(subjektivni rok-30 dni, objektivi rok-eno leto od sklenitve pogodbe). Pri
izpodbojnosti gre za milejšo obliko neveljavnosti, za manj intenzivne napake.
OZ v 94. členu določa, da je pogodba izpodbojna:
če jo je sklenila stranka, ki je poslovno omejeno sposobna;124
če so bile pri sklenitvi napake glede volje strank;
če je tako določeno v OZ kot tudi, če tako določa ZDR.
Za izpodbojnost gre, kadar je cilj kršene norme v interesu posameznika-torej
pogodbene stranke. Izpodbojni pravni posli niso neučinkoviti sami po sebi,
konvalidacija in konfirmacija sta vedno mogoči, krog subjektov, ki so upravičeni
uveljavljati izpodbojnost, je omejen (pri pogodbi o zaposlitvi delavec in delodajalec),
moţnost uveljavljanja pa je omejena s prekluzivnim rokom.125

Pravica do uveljavljanja izpodbojnosti v vsakem primeru preneha po preteku enega
leta, saj prekluzija nastopi po samem zakonu. ZDR v primerjavi s splošno
civilnopravno ureditvijo skrajšuje roke, v katerih mora stranka uveljavljati
izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi.

124

Poslovno sposobna oseba lahko zahteva razveljavitev pogodbe, ki jo je brez potrebnega dovoljenja

sklenila v času svoje omejene poslovne sposobnosti, vendar samo, če vloţi toţbo v treh mesecih po
pridobitvi popolne poslovne sposobnosti (44. člen OZ). V imenu omejeno sposobne osebe izpodbojno
pravico uveljavlja njen zakoniti zastopnik. Po tem, ko pa oseba pridobi poslovno sposobnost, zakoniti
zastopnik ne more več zahtevati razveljavitev pogodbe. Zakoniti zastopnik lahko v imenu omejeno
sposobne osebe izpodbija pogodbo o zaposlitvi v roku določenem v ZDR (torej v roku 30 dni, ko je
izvedel za razlog izpodbojnosti oz. najpozneje v roku enega leta od sklenitve pogodbe) in ne v roku
določenem v 99. členu OZ (torej v roku enega leta od dneva, ko je zvedel za razlog izpodbojnosti in
najpozneje v treh letih po sklenitvi pogodbe), saj ZDR določa roke izpodbojnosti in se uporablja
primarno ter ne pride v poštev smiselna uporaba OZ. Sklepam, da enako velja tudi za osebo, ki je
kasneje pridobila poslovno sposobnost. Tudi zanjo velja rok iz ZDR in ne rok iz 44. člena OZ.
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V sklepu opr št. Pdp 411/2007 z dne 10.1.2008 je Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

ugotovilo, da je toţnik izpodbijal pogodbo o zaposlitvi zaradi napake volje pri sklepanju, vendar je za
uveljavljane razloge izpodbojnosti izvedel več kot 30 dni pred vloţitvijo toţbe in s tem zamudil rok iz
1. odstavka 14. člena ZDR, bil je prekludiran. Navedena določba namreč določa, da pravica zahtevati
razveljavitev izpodbojne pogodbe preneha po preteku 30 dni od dneva, ko je upravičenec zvedel za
razlog izpodbojnosti oz. od prenehanja sile.
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V teh primerih ne pride v poštev smiselna uporaba pravil glede rokov iz 99. člena
OZ.126 Glede na zahtevo po sodnem uveljavljanju izpodbojnosti pogodbe o zaposlitvi
in predpisane krajše roke za izpodbijanje, tudi določila 95. člena OZ (2. in 3.
odstavek) ne pridejo v poštev.127
Ker je izpodbojnost določena zaradi varstva samih pogodbenih strank, je odvisno od
volje tiste stranke, v katerem interesu je določena izpodbojnost (delavca oz.
kandidata) in ali bo to sankcijo sploh uveljavljal, sicer bo ostala pogodba v veljavi. Z
iztekom roka, določenega v zakonu, ali z ugotovitvijo sodišča, da niso podani pogoji
za izpodbojnost, ostane pogodba v veljavi. V 4. odstavku ZDR je predpisana dolţnost
obeh pogodbenih strank, da izvršujeta dogovorjene ter predpisane pravice in
obveznosti. Dolţnost izpolnitev pogodbe je določena tudi v 9. členu OZ,128 ki je
podrobneje izpeljana v določilo 2. in 3. odstavka 95. člena OZ. Po omenjenih normah
lahko sopogodbenik stranke, v katere interesu je določena izpodbojnost, zahteva od
nasprotne stranke, da se v določenem roku (najmanj 30 dni) izreče, ali ostaja pri
pogodbi ali ne, ker bo sicer štel, da je pogodba razveljavljena. Če pogodbenika glede
razveljavitve soglašata, pa je njuna volja tista, ki ima za posledico razveljavite
pogodbe. Če pa izpodbojni upravičenec ne izkoristi moţnosti po mirni rešitvi spora
ima na podlagi 1. odstavka 95. člena OZ pravico zahtevati razveljavite pogodbe, ki je

126

Toţnik se neutemeljeno sklicuje na 99. člen OZ glede rokov, po preteku katerih preneha pravica

zahtevati razveljavitev izpodbojne pogodbe. ZDR v 1. odstavku 11. člena res določa, da se glede
sklepanja, veljavnosti, prenehanja in drugih vprašanj pogodbe o zaposlitvi smiselno uporabljajo splošna
pravila civilnega prava, če ni s tem ali drugim zakonom določeno drugače. Vendar pa 14. člen ZDR v
2. in 3. odstavku določa drugačne roke, po preteku katerih preneha pravica zahtevati razveljavitev
izpodbojne pogodbe, kot OZ, in sicer preneha pravica zahtevati razveljavite izpodbojne pogodbe po
preteku 30 dni od dneva, ko je upravičenec zvedel za razlog izpodbojnosti oz. od prenehanja sile, v
vsakem primeru pa preneha pravica zahtevati razveljavitev izpodbojne pogodbe po preteku enega leta
od dneva, ko je bila pogodba sklenjena. Iz navedenega izhaja, da ZDR skrajšuje roke, v katerih mora
stranka uveljavljati izpodbojnost pogodbe, glede na splošno civilnopravno ureditev, zato ne pride v
poštev smiselna uporaba pravil iz 99. člena OZ (sklep opr. št. Pdp 932/2006 z dne 30.11.2006 Višjega
delovnega in socialnega sodišča Ljubljana).
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Glej opombo 47, str. 93-94.
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V 1. odstavku 9. člena je določeno, da so udeleţenci obligacijskih razmerij dolţni izpolniti svojo

obveznost in odgovarjajo za njeno izpolnitev. V 2. odstavku pa je določeno, da obveznost ugasne samo
s soglasno voljo udeleţencev obligacijskih razmerij ali na podlagi zakona.
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obremenjena z napako volje ali s pomanjkljivo sposobnostjo stranke, katero je
smiselno uporabiti pri izpodbijanju pogodbe o zaposlitvi, v kolikor bi sledili napotilni
normi iz 12. člena ZDR, še posebej, če upoštevamo, da notifikacijkso moţnost 14.
člen ZDR ne določa, je pa pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi moţna smiselna uporaba
pravil civilnega prava, kar bi v primeru razveljavitev pogodbe o zaposlitvi gotovo bilo
smiselno, saj ena stranka, navadno delavec, s tem tudi ne bi bila izpostavljena pravni
negotovosti.129
OZ v 96. členu določa posledice razveljavitve: če je bilo na podlagi izpodbojne
pogodbe, ki je bila razveljavljena, kaj izpolnjeno, je treba to vrniti; če to ni mogoče ali
če narava tistega, kar je bilo izpolnjeno, nasprotuje vrnitvi, pa je treba dati ustrezno
denarno nadomestilo (1. odstavek 97. člena OZ); denarno nadomestilo se daje po
cenah ob vrnitvi oz. ob izdaji sodne odločbe (2. odstavek 96. člena OZ). Pogodbenik,
pri katerem je vzrok izpodbojnosti, je svojemu sopogodbeniku odgovoren za škodo, ki
nastane zaradi razveljavitve pogodbe, če ta ni vedel in ni bil dolţan vedeti za vzrok
izpodbojnosti pogodbe (97. člen OZ). Poslovno omejeno sposobna oseba odgovarja za
škodo nastalo z razveljavitvijo pogodbe, če je z zvijačo prepričala svojega
sopogodbenika, da je poslovno sposobna (98. člen OZ).

4.6.3.1.

Konvalidacija pogodbe o zaposlitvi

Pri izpodbijanju pogodbe OZ sicer ne določa konvalidacije, vendar je konvalidacija z
izpodbojnostnimi napakami obremenjene pogodbe dopustna, pri čemer je od volje
stranke odvisno ali bo pravico do vloţitve toţbe sploh izkoristila. Če je ne bo, bo
pogodba ostala v veljavi, saj s potekom prekluzivnega roka preneha pravica do
njenega izpodbijanja. Do konvalidacije pride tako z aktivnim kot s pasivnim
ravnanjem strank. Stranka vpliva na ozdravitev z izpodbijano napako obremenjene
pogodbe tako, da v zakonsko določenem roku svoje pravice, da vloţi toţbo, ne
uveljavlja, saj s potekom roka ta pravica preneha in pogodba konvalidira. Na drugi
129

Friedl Lilijana, Ničnost in izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi po novem zakonu o delovnih

razmerjih, Podjetje in delo, letnik 2003, štev. 1, str. 92-95.
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strani pa konvalidacija v širšem pomenu pomeni tudi prilagoditev posla
pričakovanjem prizadete stranke. V takih primerih prav ravnanje drugega
sopogodbenika odločilno vpliva na to, da pride do konvalidacije izpodbojne pogodbe.
V 4. odstavku 46. člena OZ je določeno, da se stranka, ki je v zmoti, nanjo ne more
sklicevati, če je druga stranka pripravljena izpolniti pogodbo tako kot da zmote ne bi
bilo. Stranka v katerem interesu je določena izpodbojnost lahko zahteva le
razveljavitev pogodbe, ne pa njene prilagoditve.130
Na prilagoditev kot konvalidacijo v širšem pomenu v teh primerih vpliva odločitev
druge stranke, saj te stranke ni mogoče prisiliti k pogodbi z drugačno vsebino. Če je
druga stranka pripravljena izpolniti pogodbo tako, kot da zmote ne bi bilo, torej v
skladu z resnično voljo stranke, ki je bila v zmoti, ni več razloga za izpodbijanje
pravnega posla. Tako je predvsem od njenega interesa za ohranitev veljavnosti
pogodbe odvisno ali bo prišlo do prilagoditve in s tem do konvalidacije pogodbe.
Kot ţe omenjeno, je 14. člen ZDR določil krajši subjektivni in objektivni rok za
vloţitev toţbe pred pristojnim delovnim sodiščem, kot ga določa 99. člen OZ. Vsi ti
roki pa ne pridejo v poštev, kadar pogodba konvalidira. Pred potekom roka je posel
konvalidiran, ko stranka na poziv druge stranke izjavi, da ga ne bo izpodbijala, ali
samostojno izjavi, da se izpodbijanemu zahtevku odreče, pogodba pa je seveda
konvalidirana, tudi če potečejo roki, ko ga stranka konvalidira z neuveljavljanjem
izpodbojnosti. Po poteku rokov za izpodbijanje postane pogodba veljavna. Molče
stranka konvalidira posel tudi z izpolnitvijo. Takšni so zlasti primeri, kadar ni
izpolnjen predpis o obliki, ki je določena samo za varstvo ene stranke, tako da je samo
njej treba priznati izpodbojni zahtevek.131

130
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Glej opombo št. 97, str. 7.
Friedel Lilijana, Neveljavnost pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih,

Pravosodni bilten, str. 133.
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4.7.

ČAS IN KRAJ SKLENITVE POGODBE O ZAPOSLITVI

4.7.1. Čas sklenitve pogodbe o zaposlitvi

Glede časa in kraja sklenitve pogodbe se šteje, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena, ko
jo podpišeta obe stranki pogodbe. Čas je pomemben za presojo poslovne sposobnosti,
od takrat naprej tečejo roki, čas določa katere zakone je potrebno uporabiti.132 Od časa
sklenitve pogodbe še štejejo roki za izpolnitev obveznosti, zastaralni roki, po trenutku
sklenitev pogodbe o zaposlitvi se presoja morebitna napaka volje strank, pravno
razmerje se presoja v času sklenitve pogodbe, vprašanje katero pravo ali zakon je
potrebno uporabiti, kadar se to spremeni v zvezi z urejanjem pravic in obveznosti
delavca in delodajalca, ipd. Kar se torej tiče časa sklenitve pogodbe o zaposlitvi, je le
ta sklenjena, kadar ponudnik, to je delodajalec, sprejme od druge stranke, to je delavca,
izjavo, da ponudbo sprejme, torej kadar podpiše pogodbo o zaposlitvi.
V javni objavi dela133 je izraţena le delodajalčeva volja, da sprejme delavca v delovno
razmerje. Torej je delodajalec tisti, ki ponudi delavcu pogodbo o zaposlitvi in ko
delodajalec kot ponudnik prejme od druge stranke, to je delavca kot naslovnika te
pogodbe o zaposlitvi, izjavo, da ponudbo sprejme, se šteje, da je bila pogodba
sklenjena. To je ponavadi podano iz razloga, ker sta delavec in delodajalec v delovnem
pravu omejena z pravili in normami in je tako nekako tudi logično, da je delodajalec,
ki angaţira delovno proces tisti, ki delavcu ponudi pogodbo o zaposlitvi. Prav tako
menim, da je bilo s tem, ko je novela ZDR določila objavo vrste del in/ali delovnega
mesta omogočila večjo proţnost zaposlovanja in s tem prilagoditev spremenjenim
razmeram na trgu.
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Glej opombo št. 17, str. 167
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Delodajalec po opravljeni javni objavi del opravi izbiro med prijavljenimi kandidati. Delodajalec je

prost, da izmed kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje objavljenih del, izbere tistega kandidata, ki mu
najbolj ustreza, lahko pa tudi ne izbere nikogar, čeprav en ali celo več kandidatov izpolnjuje pogoje.
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Datum nastopa dela mora biti določen v pogodbi o zaposlitvi zato, ker se pravice in
obveznosti na podlagi opravljenega dela začnejo uresničevati s tem dnem. Datum
nastopa dela ni nujno enak datumu sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Pogodbeni stranki
se lahko dogovorita o vsebini pogodbe o zaposlitvi in pogodbo tudi skleneta, delavec
pa začne delo opravljati pozneje.134
Če pa v pogodbi o zaposlitvi ni določen datum nastopa dela, se kot datum nastopa dela
šteje dan sklenitve pogodbe o zaposlitvi. 135

4.7.2. Kraj sklenitve pogodbe o zaposlitvi

Po splošnih pravilih obligacijskega prava se šteje, da je kraj sklenitve pogodbe kraj, v
katerem ima ponudnik svoj sedeţ oz. stalno prebivališče v trenutku, ko da ponudbo.
Namreč OZ v 2. odstavku 21. člena določa, da se šteje, da je pogodba sklenjena v
kraju, v katerem je imel ponudnik svoj sedeţ oz. prebivališče v trenutku, ko je dal
ponudbo. Kot kraj sklenitve pogodbe o zaposlitvi se torej šteje kraj delodajalčevega
sedeţa. Kljub temu ni ovir, da se kot kraj sklenitve pogodbe o zaposlitvi ne bi štel tudi
drug kraj. Pri tem pa je potrebno opozoriti na to, da v primeru spremembe kraja

134

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v zadevi opr. št. Pdp 976/2008 z dne 24.6.2009 to

tudi obrazloţilo in navedlo, da po določilu 15. člena OZ, ki določa, da je pogodba sklenjena, ko se
pogodbeni stranki sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah in je bilo v konkretnem primeru kot
nesporno ugotovljeno, da je bila pogodba sklenjena dne 23.9.2002. Obe pogodbeni stranki sta jo
podpisali in v postopku tudi nobena ni uveljavljala napak volje. Vendar pa je za veljavnost samih
pogodbenih določil bistveno, kakšno je bilo soglasje volj strank, konkretno, kakšen je bil dogovor
pogodbenih strank o tem, za katero obdobje veljajo pogodbena določila. OZ ne prepoveduje dogovora
o tem, da pogodbena določila veljajo oz. se uporabljajo tudi za obdobje pred sklenitvijo pogodbe, zato
je potrebno podlago za razlago konkretne pogodbe o zaposlitvi iskati v sporazumu strank. V okviru
pogodbene svobode je mogoče njuno medsebojno razmerje urediti tudi retroaktivno in je tako
zaključilo, da pogodba o zaposlitvi z dne 23.9.2002 ni nična, ker sta pravdni stranki v njej zapisali, da
pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporabljati pa se začne od 16.11.2001.
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Senčur Peček Darja v Bečan Irena et al., Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) s komentarjem, GV

Zaloţba, Ljubljana, 2008, str. 68, 153.
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opravljanja dela ZDR ne predvideva obvezno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi136, bo
pa v tem primeru potrebno pogodbo o zaposlitvi spremeniti, pri čemer pa mora
nasprotna stranka, delavec, dati o tem soglasje.137 Tako mora biti kraj opravljanja dela
v pogodbi o zaposlitvi izrecno naveden ali pa je to razvidno iz sedeţa delodajalčevega
predstavnika, ki je sklenil pogodbo in ki ni enak sedeţu samega delodajalca (sklepanje
pogodbe o zaposlitvi s strani vodje območne enote, dislocirane enote).138
Ob tem naj dodam, da ZDR-A določa sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi v primeru
spremembe kraja opravljanja dela (4. alineja 1. odstavka 29. člena ZDR). V praksi se
je namreč pokazalo, da lahko sprememba kraja opravljanja dela pomeni veliko
spremembo za obe pogodbeni stranki. Večji pomen kraju opravljanja dela daje novela
v zvezi z opredelitvijo ustrezne zaposlitve v primeru odpovedi ponudbe z novo
pogodbo o zaposlitvi (3. odstavek 90. člena ZDR).139
136

tako se med drugim sklene nova pogodba o zaposlitvi, če se sklene pogodba o zaposlitvi za

opravljanje dela na domu. V tem primeru je kraj opravljanja dela pomemben kriterij, saj je pri določitvi
prostorov kje se bo delalo pomembno: ali si jih delavec določi sam, ali pa mu jih izbere delodajalec ali
pa jih določita skupaj. Namreč podruţnice delodajalca, delovne enote, se ne štejete za delo na domu,
ker še vedno gre za prostore delodajalca. Če pa je delavec pri delodajalcu v delovnem razmerju in nima
določenega kraja dela in velja zakonska domneva, da je kraj opravljanja dela sedeţ delodajalca, morata
to v primeru, da delavec začne opravljati delo na domu, določiti v novi pogodbi o zaposlitvi, saj se
spremeni bistvena sestavina določena v 29. členu ZDR. Tudi pri sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi
zaradi spremenjenih okoliščin (nov kraj opravljanja dela) si pri odgovoru na vprašanje, kaj so sploh
spremenjene okoliščine, ki vplivajo na sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, lahko pomagamo z
določilom 112. člena OZ. Ta določa spremembo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin. Pravno
relevantna okoliščina, ki vpliva na spremenjen delovni proces, pa je vsekakor tudi sprememba kraja ali
lokacije opravljanja dela, ki vpliva na delovni proces.
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Šetinc Tekavc Martina in Tekavc Janez, Pogodba o zaposlitvi s komentarjem, Planet, GV,

Ljubljana, 2008, str. 66.
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Glej opombo 12, str. 121-122.

139

tako pri pogoju za odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe zakon določa, da se

lahko ponudi nova pogodba o zaposlitvi le za ustrezno delovno mesto, pri čemer je eno izmed meril
tudi, da kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure voţnje v obe smeri z javnim prevoznim
sredstvom ali organiziranim prevozom delodajalca do kraja bivanja delavca. Citirana zakonska
omejitev velja le glede ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi odpovedi dotedanje pogodbe o zaposlitvi.
Delo v kraju, oddaljenem več kot tri ure voţnje v obe smeri, se namreč ne šteje za ustrezno zaposlitev.
To pa ne pomeni, da delodajalec ne sme zaposliti delavca, ki bi se vozil na delo več kot tri ure, seveda,
če se oba s tem strinjata, tako v delu pod opombo št. 134, str. 69.
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Pomembno je navesti kraj opravljanja dela ţe pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi, saj
so kasnejše spremembe in dopolnitve tako procesni kot stroškovni problem za obe
stranki. Pri tem pa je potrebno tudi upoštevati, da delo ni vezano samo na en kraj, da
je v praksi fleksibilno, da je potrebno upoštevati delodajalčev delovni proces in zato je
potrebno, da pogodbeni stranki to upoštevata in določita ţe pri sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi, kjer potem lahko ţe z opisom delovnega mesta in narave poklica izhaja, kje
vse bo delavec opravljal delo in kako lokacijsko in fleksibilno bo le to.140
Kraj sklenitve pogodbe je pomemben tudi zaradi sodne pristojnosti. Po določilu a.
točke 1. odstavka 5. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (v nadaljevanju
ZDSS-1),141 je delovno sodišče, kot specializirano sodišče, pristojno za odločanje v
individualnih delovnih sporih o sklenitvi, trajanju in prenehanju delovnega razmerja.
Po določilu 1. odstavka 8. člena ZDSS-1 je določena krajevna pristojnost v
individualnih delovnih sporih in je med drugim določeno, da je za odločanje pristojno
tudi sodišče na območju katerega je bilo sklenjeno delovno razmerje.
ureditev v ZDSS-1 je sledila sprejeti materialno pravni ureditvi (ZDR), ki daje
delovnemu pravu v večji meri naravo obligacijsko-pogodbenega razmerja in
temelji na pogodbi o zaposlitvi. Delovno in socialno sodišče odloča v sporih o
sklenitvi delovnega razmerja. Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi
med delavcem in delodajalcem. Z njo so dogovorjene pravice in obveznosti
pogodbenih strank. Predmetni individualnih delovnih sporov v zvezi s sklenitvijo
delovnega razmerja oz. pogodbe o zaposlitvi, poleg ugotovitve datuma nastopa
dela ali sklenitve pogodbe o zaposlitvi (1. odstavek 29. člena ZDR) so še:
ugotovitev ali je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena (1. odstavke 9. člena ZDR);
ugotovitev elementov delovnega razmerja in da je bila torej sklenjena pogodba o
zaposlitvi (4. člen v povezavi z 11. členom, 16. členom in 20. členom ZDR);
izročitev pisne pogodbe o zaposlitvi delavcu (15. člen ZDR).142
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Meţnar Drago, Delovna razmerja: kraj opravljanja dela kot bistvena sestavina pogodbe o zaposlitvi,

Pravna praksa, letnik 2003, štev. 2, str. 15-17.
141

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih, Uradni list RS št. 2/2004.

142

Novak Janez, Delovni spori, 1. natis, GV zaloţba, Ljubljana 2004, str. 29-30.
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Vsi našteti razlogi, zakaj je kraj opravljanja dela bistvena sprememba pogodbe o
zaposlitvi, je uvidel tudi zakonodajalec, ki je z novelo ZDR-A uzakonil, da se sklene
nova pogodba o zaposlitvi tudi, če se spremeni kraj opravljanja dela. Opredelitev kraja
opravljanja dela v pogodbi o zaposlitvi je ustrezna za obe pogodbeni stranki, saj
delodajalcu omogoča večjo fleksibilnost, delavec pa se ţe na začetku ob sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi seznani z točno določenim krajem, kjer bo opravljal delo.

4.8.

PONUDBA IN SPREJEM PONUDBE O ZAPOSLITVI

4.8.1. Ponudba pri pogodbi o zaposlitvi

Po obligacijskih pravilih je ponudba določeni osebi dan predlog za sklenitev pogodbe,
ki vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe, tako, da bi se z njegovim sprejemom
pogodba lahko sklenila.143 Ponudba je izraţena iniciativa za sklenitev določene
pogodbe, seveda pa še ni vsaka iniciativa za sklenitev pogodbe tudi ponudba. Lahko
gre le za informacije, ki naj se rabijo za sklenitev bodoče pogodbe ali celo za
oblikovanje bodoče ponudbe, za pogajanja, ki bodo šele privedla do oblikovanja
ponudbe za sklenitev pogodbe. Ponudba mora izraţati voljo za sklenitev pogodbe, ker
je pač predlog za sklenitev pogodbe in obenem ţe tudi njen načrt, projekt pogodbe.
Ponudba mora biti dana tako, da z nasprotnikovim strinjanjem, nastane veljavna
pogodba.144

Kot vse druge pogodbe, nastane tudi pogodba o zaposlitvi s ponudbo in sprejemom, ki
sta odraz volje pogodbenih strank. Samo kadar se ponudba in sprejem vsebinsko
pokrivata, je posledica nastanek delovnega razmerja. Po splošnih načelih je ţe samo
molčanje privolitev, če druga stranka po okoliščinah, zlasti tudi po običajih pravnega
prometa in v dobri veri, ne bi mogla temu molčanju pripisati drugega pomena kot
privolitev. Če nekdo opravlja določeno delo in to delo drugi sprejme, praviloma pride
143

1. odstavek 22. člena OZ.

144

Glej opomba št. 79, str. 95.
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do konkludentne sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Pravna teorija je zavzela stališče, da
javna objava del, ki vsebuje predmet pogodbe, to je delo, za katero bi se naj sklenilo
delovno razmerje, čas trajanja te pogodbe, to je ali gre za delovno razmerje za določen
ali za nedoločen čas, ni pa določen bistveni element pogodbe, to je cena za plačilo
delavca, ne moremo šteti kot ponudbe, ki jo da delodajalec delavcu, ampak kot vabilo
k ponudbi pod objavljenimi pogoji. Enako določajo pravila civilnega prava v 1.
odstavku 24. členu OZ.145
Vabilo k ponudbi pod objavljenimi pogoji zavezuje tistega, ki takšen javni razpis
objavi, da sprejme te ponudbe, ki ustrezajo objavljenim pogojem. To pa v praksi ne
pomeni, da bo delodajalec izbral točno določenega kandidata, saj še vedno obstaja
diskrecijska pravica tistega, ki je javno objavil takšno ponudba za delo, da ponudbo
vseh, ki so se prijavili, sicer sprejme, vendar sklene pogodbo o zaposlitvi le z enim
izmed njih ali pa celo z nobenim in to kljub temu, da kandidat izpolnjuje objavljene
pogoje.146 V tem je bistvena razlika od pravil civilnega prava, kjer takšne ponudbe
ponudnik, ki ustreza pogojem poslanih v katalogih, cenikih, tarifah oz. drugih
ponudbah, ne more odkloniti. Po določilo 2. odstavka 24. člena OZ namreč pošiljatelj
takšnih vabil odgovarja za škodo, ki je nastala ponudniku, če brez neutemeljenega
145

po katerem poslani katalogi, ceniki, tarife in druga obvestila ter oglasi v tisku z letaki, po radiu,

televiziji ali kako drugače niso ponudbe za sklenitev pogodbe, temveč samo vabila k ponudbi pod
objavljenimi pogoji.
146

To pa ne velja za uradnike v nazivih. Za uradnike, ki na novo sklenejo pogodbo o zaposlitvi velja

poseben postopek. Kandidati se zaposlujejo z javnim natečajem. Vsebino objave javnega natečaja
določa 59. člen ZJU. Tisti kandidat, ki izpolnjuje natečajne pogoje se uvrsti v izbirni postopek, ki ga
lahko izvaja predstojnik ali natečajna komisija. Izbere se kandidat, ki se je v izbirnem postopku izkazal
kot najbolj strokovno usposobljen za uradniško delovno mesto. O izbiri oz. neizbiri uradnika se
vsakemu kandidatu, ki je sodeloval v izbirnem postopku izda in vroči sklep. Izbranega kandidata se
imenuje v naziv najkasneje v osmih dneh od dokončnosti odločbe o izbiri in se mu najkasneje v
nadaljnjih osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Posebni natečaj pa velja za poloţaje
generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev,
predstojnikov vladnih sluţb in načelnikov upravnih enot, ki ga izvaja posebna natečajna komisija, ki jo
za vsak primer posebej imenuje uradniški svet. Izbiro med kandidati opravi funkcionar, ki mu je
uradnik na poloţaju odgovoren, ne da bi mu bilo potrebno obrazloţiti svojo odločitev. O izbiri se
kandidate obvesti. Če funkcionar iz predloţenega seznama oceni, da noben kandidat ni primeren, lahko
zahteva od uradniškega sveta, da postopek ponovi ali pa sam imenuje natečajno komisijo (določila od
59. člena do 66. člena ZJU).
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razloga ne sprejeme njegove ponudbe. Kar zadeva vezanosti pogodbe o zaposlitvi, pa
lahko glede na to, da je v objavi delovnega mesta bil določen rok do katerega se mora
prijaviti kandidat sklepam, da delodajalca njegova ponudba veţe do preteka roka. Ta
vezanost je nadalje v tesni zvezi z zasedbo delovnega mesta. Iz objave del bo pogosto
razvidno, kdaj ţeli delodajalec, da se zasede delovno mesto oz. kdaj se podpiše
pogodba o zaposlitvi. Kolikor rok ne bo določen, se bodo uporabljala pravila civilnega
prava, glede primernega roka. V primeru, če bosta delavec in delodajalec navzoča na
istem kraju, bo trajala vezanost zelo kratek čas. Če stranki nista navzoči, mora
delodajalec čakati, da poteče čas, ki je potreben, da prispe pogodba o zaposlitvi k
nasprotni stranki, čas, ki je potreben za premislek in čas, ki je potreben da prispe
odgovor delodajalca glede pogodbe. Roki bodo tako kratki v primeru, ko bo
delodajalec zahteval, da delavec nastopi z delom takoj oz. čimprej. 147
Po določilu 2. odstavka 15. člena ZDR mora delodajalec delavcu izročiti pisen predlog
pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o
zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi. Pisni predlog delodajalca delavcu, bi prav tako lahko
šteli kot ponudbo delodajalca delavcu, pri čemer mora delodajalec pisni predlog
ponudbe podpisati, saj ga drugače ni mogoče šteti kot pisno ponudbo. Pogodba o
zaposlitvi bo tako sklenjena, če bo delavec ponudbo, predlog ponudbe, sprejel. Kar
zadeva dikcije tri dni pred predvideno sklenitvijo pogodbe, pa ga je potrebno razlagati
tako, da mora delodajalec v svojem predlogu ponudbe določiti rok tri dni za sprejem
njegovega predloga in da ga v tem času ta predlog tudi veţe (26. člen OZ). Delavec
lahko tako sprejme predlog ponudbe pogodbe o zaposlitvi do poteka najmanj
tridnevnega roka, saj OZ v 1. odstavku 28. člena uveljavlja prejemno teorijo, po kateri
je ponudba sprejeta, ko ponudnik (delodajalec) prejme izjavo naslovnika (delavca), da
sprejema ponudbo.148

147
148

Glej opombo št. 72, str. 38-39.
Kresal Barbara v Bečan Irena et al., Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) s komentarjem, GV,

Ljubljana, Zaloţba 2008, str. 88.

81

4.8.2. Sprejem ponudbe pri pogodbi o zaposlitvi

Ponudba je sprejeta, ko ponudnik sprejme izjavo naslovnika, da sprejema ponudbo (1.
odstavek 28. člena OZ). Sprejem ponudbe je tako kot ponudba enostranska izjava
volje. Sprejem ponudbe se vedno izjavi izrecno. Mogoče pa je ponudbo sprejeti tudi s
konkludentnimi dejanji. Sprejem ponudbe se lahko tudi umakne, če ponudnik prejme
izjavo o umiku pred izjavo o sprejemu ponudbe (3. odstavek 28. člena OZ).
Splošna obligacijska pravila, glede sprejema ponudbe, se lahko smiselno uporabljajo
tudi pri pogodbi o zaposlitvi. Pogodba je sklenjena, kadar ponudnik, to je delodajalec,
prejme izjavo delavca, da sprejema ponudbo oz. kadar sprejme podpisano pogodbo o
zaposlitvi.
Ne morejo pa se upoštevati splošna pravila obligacijskega prava v zvezi s sprejemom
delodajalčeve ponudbe s strani delavca, ki bi izrazil svojo voljo s konkludentnimi
dejanji.149 Tudi molk ene ali druge pogodbene strani, ob siceršnji izpolnitvi obveznosti,
brez sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ne pomeni sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Zato
se ne more šteti, da gre za konkludentni sprejem pogodbe, če začne delavec na
podlagi uspešno opravljenega razgovora in brez podpisa pogodbe o zaposlitvi delati.
Vsake ponudbe ni mogoče sprejeti s konkludentnim ravnanjem, četudi bi narava
149

Akcept oz. sprejem ponudbe je ponavadi izrecen, vendar lahko stranka ponudbo sprejme s

konkludentini dejanji, v določenih primerih pa tudi molče. Konkludentna ravnanja so tista, ki sama po
sebi ne pomenijo izjave volje za sklenitev pogodbe, toda glede na okoliščine, v katerih so izvedena, je
mogoče zanesljivo sklepati, da pomenijo voljo za sklenitev pogodbe. Za presojo učinkov ravnanja so
odločilna objektivna merila, ne pa vsebina, ki jo pripiše ravnanju tista stranka, ki je ravnanje izvedla. V
posameznih primerih konkludentno dejanje ne pomeni zgolj tega, da je izraţena volja za sklenitev
pogodbe, ampak dejstvo, da je izraţena volja za sklenitev pogodbe z določeno vsebino. Z molkom pa je
mišljena pasivnost naslovnika. Pri sprejemu s konkludentnim ravnanjem naslovnik ne izjavi sprejema z
besedami, toda z aktivnim ravnanjem izkaţe voljo za sklenitev pogodbe. Iz navedenega tako sledi, da
konkludentnih ravnanj ni mogoče subsumirati pod pravilo iz 30. člena OZ, ki opredeljuje molk
naslovnika, saj gre v primeru konkludentnih ravnanj za aktivno ravnanje, na podlagi katerega je
mogoče razbrati naslovnikovo voljo, da sprejema ponudbo in sklepa pogodbo. V primeru molka, pa se
naslovnik ne odzove na ponudbo, tako Kranjc Vesna v Plavšak Nina et al., Obligacijski zakonik s
komentarjem, GV zaloţba, Ljubljana, 2003, str. 210, 258.
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pogodbe to dopuščala. Moţnost sprejema ponudbe z določenim ravnanjem (brez
izrecne izjave o sprejemu) je treba razlagati restriktivno oz. je treba upoštevati
okoliščine konkretnega primera. Omejitev je določena tako v interesu ponudnika kot v
interesu naslovnika.150

Za veljavnost delovnega razmerja mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi. Lahko pa
sprejem pogodbe, ki je ţe podpisana, delavec prekliče, če delodajalec kot ponudnik
prejme izjavo o preklicu pred sprejemom podpisane pogodbe o zaposlitvi ali sočasno s
tem sprejemom. Če delavec izjavi, da sicer ponujeno pogodbo o zaposlitvi sprejme,
hkrati pa predlaga, naj se v nečem spremeni ali dopolni, se šteje, da je pogodbo zavrnil
in da sam daje nasprotno ponudbo svojemu prejšnjemu ponudniku, to je delodajalcu.
Vendar se mora tak nasprotni predlog nanašati na bistvene okoliščine, da lahko
govorimo, da pomeni novo ponudbo. Tudi če se ne nanaša na bistvene okoliščine, gre za
novo ponudbo, če iz volje strank ni videti, da štejeta pogodbo za sklenjeno ţe zato, ker
je sporazum doseţen glede bistvenih okoliščin, in da sta si glede nebistvenih okoliščin
sporazumevanje pridrţali za kasneje. Tako bi se pogodbeni stranki o pogodbi o
zaposlitvi sicer lahko dogovorili glede bistvenih elementov pogodbe, kot so na primer
predmet (delovno mesto), cena (plača) in čas trajanja (nedoločen čas), ne pa na primer
glede nebistvenih sestavin pogodbe, na primer o plačanem dopustu oziroma odsotnosti z
dela zaradi dodatnega izobraţevanja delavca ipd. V teh primerih se pogodba ne bi
štela za sklenjeno, če bi iz volje obeh pogodbenih strank razbrali, da si sporazumevanje
glede nebistvenih sestavin pogodbe nista pridrţali za kasneje, temveč sta ga hoteli
urediti ţe v pogodbi o zaposlitvi.151
Glede drugih vprašanj o sprejemu ponudbe s predlogom, naj se spremeni, se morajo tudi
za pogodbo o zaposlitvi uporabiti splošna obligacijska določila, ki v 1. odstavku 29.
členu OZ določajo, da če odgovor na ponudbo izraţa sprejem, hkrati pa predlaga, naj se
v nečem spremeni ali dopolni, se šteje, da je naslovnik ponudbo zavrnil in sam dal
ponudbo svojemu prejšnjemu ponudniku.

150

Vesna Kranjc v Plavšak Nina et al., Obligacijski zakonik s komentarjem, GV zaloţba, Ljubljana,

2003, str. 253.
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Glej opombo št. 12, str. 111-113.
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4.8.3. Soglasje tretjih

Kadar je za sklenitev pogodbe potrebno soglasje koga tretjega152, ga lahko ta da pred
sklenitvijo pogodbe kot dovoljenje ali po sklenitvi kot odobritev, če ni z zakonom
določeno kaj drugega.
V zvezi s pogodbo o zaposlitvi pride ta institut v poštev kadar se sklepa pogodba o
zaposlitvi s pomorščakom. Po določilu 218. člena ZDR delodajalec pogodbo o
zaposlitvi s pomorščakom predloţi v presojo zakonitosti in registracijo pristojni
upravni enoti v osmih dneh od dneva sklenitve. Za veljavnost pogodbe ne zadostuje
sklenitev, temveč mora upravna enota kot tretji, preden pogodbo registrira preveriti
njeno skladnost z zakonom. Tako je s strani upravne enote potrebna odobritev in to po
tem, ko sta delavec oz. pomorščak in delodajalec med seboj ţe dosegla soglasje volj. S
takšno zahtevo po odobritvi s strani pristojne upravne enote je zakonodajalec poskrbel
za pravno varnost pri sklepanju takšnih pogodb o zaposlitvi, saj so delovni pogoji za
pomorščake glede na specifičnost dela na ladjah bistveno razlikujejo od splošno
veljavnih delovnopravnih pogojev in zato zahtevajo posebno ureditev. Splošno
obligacijsko pravilo, da ni vaţno v katerem času je dano soglasje tretjega ali pred
sklenitvijo pogodbe ali po njem, ne pride v poštev v tem primeru, saj je izrecno
določeno, da se zahteva soglasje tretjega, upravne enote. Razloţeno velja izključno za
delavce pomorščake.

4.9.

SKLENITEV PREDPOGODBE

Primerjalnopravno obstajajo splošne rešitve obligacijskega prava glede sklenitve
predpogodbe, ki se uporabljajo tudi pri pogodbi o zaposlitvi. Pri tem se

152

Pravilo o soglasju tretjega je določeno kot dodatni pogoj k predpostavkam za nastanek pogodbe.

Norma zajema pogoje, ko mora tretja oseba soglašati s konkretno pogodbo.
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predpogodba153 o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi razlikuje od punktacije,154 ki obstaja
takrat, kadar ţelita stranki kot takoj obvezujočo uveljaviti pisno dogovorjeno, ampak
še nepopolno pogodbo o zaposlitvi (ki pa mora vsebovati vse bistvene sestavne točke
pogodbe).155 Pod pojmom punktacija razumemo začasni pisni sporazum, kateremu bo
sledil formalni zapis pogodbe. Punktacija je veljavni pravni posel, če vsebuje glavne
sestavine pogodbe in če je podpisana s strani obeh strank. Na podlagi sklenjene
punktacije je, v primerjavi z predpogodbo, moţna direktna toţba na izpolnitev
dogovorjene obveznosti.156
Tudi pri nas se v skladu z 11. členom ZDR uporabljajo za sklenitev predpogodbe
določila OZ, in sicer je v 33. členu OZ določeno, da je predpogodba (preliminirana
pogodba) takšna pogodba, s katero se prevzema obveznost, da bo pozneje sklenjena
druga, glavna pogodba. Za predpogodbo veljajo predpisi o obliki glavne pogodbe.
Predpogodba veţe, če vsebuje bistvene sestavine glavne pogodbe. Sklenitev glavne
pogodbe (v našem primeru pogodbe o zaposlitvi) se lahko zahteva v šestih mesecih od
izteka roka določenega za njeno sklenitev, če ta rok ni določen, pa od dneva, ko bi po
naravi posla in okoliščinah pogodba morala biti sklenjena. Razlog zakaj stranki
sklepata predpogodbo je, da v času, ko se sklepa, stranki še nimata zadosti podatkov,
ki so vaţni za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Stranka lahko torej iztoţi predpogodbo
153

V avstrijskem pravu velja, da predpogodba za pogodbo o zaposlitvi nima pomena. Razlog za to je,

da pogodbeni stranki ne moreta predvideti vseh okoliščin v prihodnosti. Gre lahko za dogovor med
strankama pogodbe o zaposlitvi, da bosta v bliţnji prihodnosti sklenili pogodbo o zaposlitvi.
Predpostavka za pravno veljavnost je, da sta določena tako čas sklenitve glavne pogodbe kot tudi
bistvena vsebina le te. Poleg tega se v vmesnem času ne smejo spremeniti okoliščine, ki bistveno
vplivajo na namen pogodbenih strank ali na medsebojno zaupanja, da bo kasneje sklenjena glavna
pogodba. V primeru spora bo vsebina predvidene glavne pogodbe določena s strani sodnika, zato
predpogodba ne sme pustiti odprto, kar bi glavna pogodba lahko določila. Kot je ţe bilo navedeno, pa
za pogodbo o zaposlitvi velja, da sklenitev predpogodbe ni priporočljiva, ker ne moreta določiti
bistvenih sestavih predpogodbe, ki bi jih naj v prihodnosti vsebovala glavna pogodba, tako Lösching
Günter, Schwarz Walter, Arbeitsrecht, Wien Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, 2000,
str. 222.
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tako, da sodišče naloţi sopogodbeniku, naj sklene pogodbo v določenem roku. Če je
vsebina pogodbe določena v predpogodbi, sodba nadomesti pogodbo, ki bi se morala
skleniti. Če pa nobena stranka ne zahteva sklenitve, do pogodbe ne pride in tudi ni
pravnih posledic pogodbe.157 V zadnjem odstavku 33. člena OZ pa je še določeno, da
predpogodba ne veţe, če so se okoliščine od njene sklenitve toliko spremenile, da niti
ne bi bila sklenjena, če bi bile okoliščine takrat takšne.

S predpogodbo se torej prevzema obveznost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Ta
institut je uporabljiv v primerih, ko se za posamezne pravice, obveznosti in
odgovornosti stranki še nista dokončno dogovorili in bosta točno vsebino pogodbe
dorekli naknadno.158
Načeloma lahko rečem, da je sklenitev predpogodbe v delovnem pravu, brez objave
ali javnega natečaja, izjema. V posameznih primerih iz 24. člena ZDR pa jo je
mogoče dopustiti.
Pri tem pa je potrebno zlasti upoštevati, da ima dogovor, ki ga skleneta delavec in
delodajalec elemente predpogodbe, s katero delodajalec priznava obveznost, da bo
pozneje sklenil glavno pogodbo. Predpogodba lahko vsebuje vse bistvene elemente
pogodbe o zaposlitvi kot glavne pogodbe: dogovor glede delovnega mesta, za
katerega bi se sklenila pogodba, dogovor glede plačila, trajanje pogodbe, saj bo na
podlagi teh elementov delavec v primerih, ko delodajalec pozneje ne bi hotel skleniti
pogodbe o zaposlitvi, od njega zahteval sklenitev pogodbe o zaposlitvi in to na
podlagi sklenjene predpogodbe. V kolikor pa bi se okoliščine od njene sklenitve toliko
spremenile, da ta pogodba ne bi bila sklenjena, če bi bile okoliščine takrat takšne,
takšna predpogodba delodajalca ne bi vezala. Razlog spremenjenih okoliščin je lahko
različen. Tako je mogoče, da bi se namen, ki je bil sicer določen v predpogodbi
izjalovil, ali da predpogodba več ne ustreza pričakovanjem pogodbenih strank, ali bi
ena stranka izgubila zaupanje v drugo stranko (delodajalec bi ugotovil, da delavec
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dejansko nima takšne izobrazbe, za katero se je izdajal in katero je iskal delodajalec
pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi).
Vezanost dogovora in njegova iztoţljivost je zlasti pomembna zaradi varstva
pogodbeno šibkejše stranke, saj lahko v praksi pride do primerov, ko delavcu, po tem
ko mu je bila obljubljena pogodba o zaposlitvi in je iz tega razloga pri svojem
obstoječem delodajalcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi, v primeru nesklenitve
pogodbe o zaposlitvi pri novem delodajalcu nastane ogromna škoda (ostal bi brez dela
in tudi brez socialnega varstva). V primeru če se pogodba o zaposlitvi ne sklene,
ostane delavcu odškodninski zahtevek zoper delodajalca.

4.10.

POGAJANJA IN SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI

Preden doseţeta stranki soglasje, skušata svoje predloge za sklenitev pogodbe
prilagoditi medsebojnim interesom. Ena stranka daje drugi stranki predlog, kako
naj se sklene pogodba. Takšno dajanje predlogov imenujemo pogajanje. Predlogi,
ki jih ena stranka daje drugi imenujemo ponudba (oferta) in kadar druga stranka
odgovori na dani predlog gre za sprejem ponudbe (akcept).
Pogajanja so predpogodbena faza, to je faza, v kateri bodoča pogodbenika
oblikujeta svojo pravno relevantno pogodbeno voljo. Ni pa ţe vsako zbiranje in
iskanje informacij, podatkov, dogovarjanje in podobno, mogoče označiti za
pogajanja.159
Splošna obligacijska pravila glede pogajanj se lahko deloma uporabljajo tudi pri
sklepanju pogodbe o zaposlitvi. Pogajanja glede vsebine pogodbe o zaposlitvi so sicer
omejena z javnopravnimi interesi, ki jih je zakonodajalec opredelil ţe z minimalnimi
pravicami in obveznostmi pogodbenih strank v delovnopravni zakonodaji in
glede posameznih vprašanj tudi v sklenjenih kolektivnih pogodbah. Ker stranki nimata
moţnosti, da bi dosegli soglasje glede predmeta in vsebine, saj je vse ţe vnaprej
159
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določeno, tudi ni pogajanj in se dejansko le pristopi k (adhezijski)160 pogodbi. Vendar
je to stališče le deloma sprejemljivo, saj zanemarja dejstvo, da kljub temu obstaja
moţnost dogovarjanja kvalitativno novih pravic, ki so konkretizacija minimalnih
pravic, določenih s heteronomnimi oz. avtonomnimi pravnimi viri.161 Pri čemer bi to
lahko zlasti veljalo za poslovodne delavce, ki imajo več moţnosti za pogajanja, kot pa
za delavce, ki najpogosteje sklenejo ţe vnaprej pripravljeno tipsko pogodbo in se
načeloma ne pogajajo. Poudarek je na načeloma.
Vzorčna pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas se lahko uporabi tudi kot podlaga za
pripravo pogodbe o zaposlitvi, seveda pa je potrebno upoštevati, da vzorčne pogodbe
niso vedno uporabne za vse primere. Pri tem je namreč potrebno upoštevati različne
variante uporabe zakonskih določil, kolektivnih pogodb in seveda oblikovano sodno
prakso. S tem pa se spet razširja moţnost in pravica delavca in delodajalca do
pogajanj pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi in se povečuje moţnost ugodnejšega
urejanja pravic v korist delavca.
Splošno določilo, da pogajanja pri sklenitvi pogodbe ne zavezujejo in da jih lahko vsaka
stranka ustavi, kadarkoli hoče, delno velja pri pogodbi o zaposlitvi. Po prej veljavni
zakonodaji je bilo v določilu 10. in 11. člena Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega
razmerja
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iz leta 1989 (v nadaljevanju ZTPDR) določeno, da je delodajalec pri izbiri

kandidata s katerim bo sklenil pogodbo o zaposlitvi izdal sklep o izbiri, katerega pa ZDR
več ne predvideva. S sklepom o izbiri sta se pogodbeni stranki na nek način zavezali, da
bosta sklenili tudi pogodbo o zaposlitvi. Delodajalec je s tem sklepom ţe izrazil
resnost svoje volje, da ţeli sprejeti v delovno razmerje tega delavca. Zato so lahko
šteli, da pogajanja med delodajalcem in delavcem pri sklepanju pogodbe zavezujeta
obe stranki in jih ne moreta enostransko ustaviti, kadarkoli bi hoteli. Iz tega razloga je
prihajala v poštev tudi odgovornost za škodo, nastalo s pogajanji, kadar katerakoli
stranka, ki se je pogajala, in ni imela namena skleniti pogodbe oz. je imela namen
skleniti pogodbo, vendar je ta namen brez utemeljenega razloga opustila (2. in 3. člen
160

Značilno za te pogodbe je, da se morajo pogajanja omejiti samo na to, da ena stranka sprejme

ponudbo druge stranke, ker praktično ne more dati spreminjevalnih proti predlogov. Ponudba je ţe
vnaprej natančno pismeno izdelana, tako delo pod opombo št. 58, str. 147.
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OZ). In ker je pogodba o zaposlitvi temelj delovnega razmerja, se tako poudarja tudi
dvostranskost delovnega razmerja. Odgovornost v zvezi s pogajanji izhaja v teh
primerih ţe iz samega formalnega akta sklepa o izbiri, iz katerega je izhajala obveznost
za obe pogodbeni stranki, da se resno lotita pogajanj in sklenitve pogodbe o
zaposlitvi.163
V praksi se nemalokrat dogaja, da je delodajalec tisti, ki pravzaprav na nek način
enostransko oblikuje pravno razmerje med obema pogodbenima strankama, ko tako
določa vsebino pogodbe, ki naj bi jo sklenil z delavcem. Glede nekaterih določenih
sestavih pogodbe o zaposlitvi se delavec sicer lahko pogaja, saj načeloma velja,
pogodbena svoboda (pravica do izobraţevanja, študijski dopust za izobraţevanje, itd).
Takšna in podobna vprašanja so stvar dogovora in pogajanja obeh pogodbenih strank
in so lahko ena izmed faz pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi. Nesporno je, da je
pogodba sklenjena, ko se izjavi obeh pogodbenih strank krijeta, preden pa pogodbeni
stranki doseţeta soglasje, skušata svoje predloge za sklenitev pogodbe prilagoditi
medsebojnim interesom. V ta namen se potencialni pogodbeni stranki pogajata in si
izmenjujeta različne predloge glede vsebine pogodbe ali njenih posameznih določil.
Pogajanja sicer ne zavezujejo, lahko pa pripeljejo do nekaterih, tudi pravnih, posledic.
Namen pogajanj je zlasti, da se obema pogodbenima strankama omogoči uveljavljanje
svojih interesov pri oblikovanju pravnega razmerja, dejanja med pogajanji, ki sicer ne
postanejo sestavni del pogodb, pa vendarle niso povsem brez pravnega učinka, saj se
lahko v primerih nejasnih določil v pogodbi uporabljajo kot sredstvo interpretacije.
Lahko se zgodi, da so pri pogajanju nekateri izmed delavcev bolj uspešni od drugih
in si tako nekdo zase zagotovi zelo ugodne pogoje, medtem ko nekomu drugemu kaj
takega ne uspe in je njegova pogodba o zaposlitvi oz. del, ki se nanaša na
izobraţevanje sklenjen pod bistveno stroţjimi pogoji kot pa pogodba uspešnega
pogajalskega delavca.164
Zaključim lahko, da imajo, kljub vsemu, delavci moţnost pogajanja in da si lahko
zase, vsaj tisti, ki so bolj iznajdljivi zagotovijo boljšo vsebino pogodbe o zaposlitvi,
163
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saj je nenazadnje tudi tisti delavec, ki ni ravno pogajalsko spreten, zavarovan z
določbami ZDR o upoštevanju minimalnih zakonskih norm.165 Tako ne morem
potrditi tistim, ki navajajo, da je sklenitev pogodbe o zaposlitvi podobno kot pristop k
adhezijski pogodbi. Delavcu so sicer pravice, ki so določene z avtonomnimi in
heteronomnimi akti priznane, vendar se lahko pogaja za večji obseg pravic, za večjo
kvaliteto pravic. Prav tako se lahko pogaja o konkretizaciji priznanih pravic nad tistim
minimumom, ki mu je priznan (melius), nikoli pa o zmanjšanju teh pravic (in peus).

4.11.

POGOJ IN SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI

V pogodbi o zaposlitvi se delavec in delodajalec lahko dogovorita o poskusnem delu
(1. odstavek 125. člena ZDR). Institut poskusnega dela je poseben pogoj, določen v
pogodbi o zaposlitvi in pomeni poskus znanja in sposobnosti delavca za opravljanje
del, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi in mora biti med strankama pogodbe o
zaposlitvi posebej dogovorjen. Smisel poskusnega dela je v tem, da se v določenem
časovnem obdobju pokaţejo znanje in sposobnosti, ki so potrebna za opravljanje
določenega dela. S stališča delavca je smisel poskusnega dela, da ugotovi, ali mu
določeno delo ustreza.166
Pogoj je negotovo dejstvo, ki ga pogodbeni stranki s pogodbo določita kot
predpostavko za začetek učinkovanja pogodbe (odloţni pogoj) oz. kot predpostavko
za prenehanje učinkovanja pogodbe (razvezni pogoj).
165
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Pozitivnih pravnih predpisov, ki bi prepovedovali sklepanje pogodb o zaposlitvi pod
pogojem, pri nas ni. Zato so načeloma dopustni odloţni in tudi razvezni pogoji. Lahko
pa so v nasprotju z običaji in zato neopazni, le delavca postavljajo v slabši poloţaj in
ne ustrezajo delovnopravnim zaščitnim predpisom. Zato so problematični odloţni
pogoji, ki puščajo delavca neprimerno dolgo v negotovosti glede njegove prihodnje
zaposlitve (da jo pogojujejo z bodočim obsegom naročil). Odloţna določitev roka je
načeloma dopustna. Posledica razvezne določitve roka pogodbe o zaposlitvi je, da se s
pogodbo ustanovljeno delovno razmerje konča ob določenem ali določljivem roku.
Institut odloţnega pogoja (2. odstavek. 59. člena OZ)167 je uporabljiv pri poskusnem
delu (delovno razmerje se bo nadaljevalo, če delavec uspešno opravi poskusno delo).
S splošnim aktom je lahko določeno poskusno delo kot poseben pogoj za delo delavca
na določenem delovnem mestu. Namen tega, da se pogodbeni stranki dogovorita za
poskusno delo, je preizkus delavčevih strokovnih in drugih delovnih sposobnosti.
Poskusno delo je torej delovno razmerje z razveznim pogojem. Če delodajalec med
poskusnim delom delavca ne oceni negativno, se šteje, da je uspešno opravil poskusno
delo. Delovno razmerje se v teh primerih nadaljuje. Pri poskusnem delu v pogodbi o
zaposlitvi govorimo o razveznem pogoju.168 Pogodba o zaposlitvi bo nehala veljati, če
bo izpolnjeno neko negotovo dejstvo, ko bo uspešno opravljeno poskusno delo oz. ko
bo sprejeta pozitivna ocena poskusnega dela. Ker je pogodba sklenjena pod razveznim
pogojem velja, da pogodba velja ţe od trenutka sklenitve. Pri poskusnem delu pride v
poštev zakonska domneva obligacijskega prava, da se šteje, razvezni pogoj za
uresničenega, če njegovo uresničitev ni v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja
prepreči stranka, v katere breme je določen.169 To bi bilo na primer, če bi bil
delodajalec tisti, ki bi v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja kakorkoli preprečil,
da poskusno delo kljub delavčevi sposobnosti ne bi moglo biti uspešno opravljeno oz.
167
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uspešno ocenjeno170 ali pa na primer, da bi delodajalec kot tisti, v katerega korist je bil
takšen pogoj določen, v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja povzročil, da bi
prišlo do takšne pozitivne ocene (na podlagi neresničnih podatkov), ki vplivajo na
neobjektivno oceno komisije oz. delavca, ki ocenjuje poskusno delo.
Ker je razvezni pogoj dejstvo, ki sta ga stranki s pogodbo določili za predpostavko za
prenehanje učinkovanja (razvezo) pogodbe, povzroči njegova uresničitev, da preneha
pogodba in s tem medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki so s
sklenitvijo nastale. Razvezni pogoji določeni v pogodbi o zaposlitvi imajo lahko
negativne posledice zlasti za delavce, še posebej, če upoštevamo, da se lahko kot
razvezni pogoj določi, da se bo pogodba o zaposlitvi razvezala, če druţba dve
četrtletji zapored ne bo ustvarila dobička. ZDR sicer določa obvezne zakonske pogoje
za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Odpoved pogodbe o zaposlitvi je
delovnopravni ekvivalent odpovedi pogodbe, ki jo poznamo tudi v civilnem
(obligacijskem) pravu za pogodbe, ki so sklenjene za nedoločen čas oz. izjemoma tudi
za določen čas. Gre za pravni akt, lahko bi celo rekli izrabo oblikovalne pravice, s
katerim se razveţe pravno razmerje. Kadar pa pogodba preneha veljati na podlagi
razveznega pogoja, potem poseben akt, s katerim se pogodbeno razmerje razveţe, ni
potreben. Ne moremo torej govoriti o odpovedi pogodbe o zaposlitvi, saj pogodba
preneha veljati sama po sebi. Na nek način je to prenehanje, ki je med prenehanjem po
zakonu (saj učinke razveznega pogoja določa OZ) in sporazumnim prenehanjem (saj
so stranke same sporazumno in pisno določile pogoj), to pa sta oba načina, ki jih za
prenehanje pogodbe o zaposlitvi pozna 75. člen ZDR.171 V danem primeru
neustvarjanje dobička ni poslovni razlog za odpoved, temveč zgolj razvezni pogoj za
razvezo pogodbe. Ker je bil pogoj sporazumno dogovorjen med delavcem in
delodajalcem, opisana situacija spominja na sporazumno razvezo, ne na odpoved
pogodbe o zaposlitvi.
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4.11.1. Pogoj in pripravništvo

Podobno lahko govorimo o razveznem pogoju v zvezi s pripravništvom, ko je
sklenjena pogodba o zaposlitvi s pripravnikom glede na planirane potrebe delodajalca.
Tudi pri pripravniku lahko govorimo o splošnem obligacijskem pravilu razveznega
pogoja, saj pogodba prične veljati, takoj, njena veljavnost pa preneha, ko bo
izpopolnjeno neko, ob njegovi sklenitvi še negotovo dejstvo (neuspešno opravljen
izpit). Ugotovitev velja za sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas. V kolikor
se namreč sklene pripravništvo za določen čas, ne moremo govoriti o razveznem
pogoju, saj je v teh primerih, četudi se po uspešno opravljenem pripravništvu sklene
pogodba o zaposlitvi, ta pogodba o zaposlitvi sklenjena na novo in ne gre za trajnost
delovnega razmerja ob predpostavki izpolnjenega razveznega pogoja.172
Pripravništvo je danes aktualno zlasti na nekaterih področjih javnega sektorja. 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 (1. odstavek
106. člena ZJU). Po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu se lahko s
pripravnikom sklene delovno razmerje za uradniško delovno mesto za nedoločen čas
brez javnega natečaja, če je bil pripravnik izbran na javnem natečaju ali če gre za
pripravnika - štipendista, ki je bil izbran na javnem natečaju (2. odstavek 109. člena
ZJU). S pripravnikom, ki je uspešno opravil strokovni izpit, se lahko sklene pogodba
o zaposlitvi za nedoločen čas, kar pomeni, da tudi v tem primeru ne moremo govoriti
o izpolnitvi razveznega pogoja, saj se pogodba s pripravnikom sklene na novo in ne
gre nadaljevanje trajajočega delovnega razmerja.173 Enako sem ugotovila tudi v
primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi s pripravnikom v zasebnem sektorju.

172

Glej opombo št. 72, str. 51.
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Izjema velja glede sklepanje pogodbe o zaposlitvi s štipendistom po ZJU. Štipendisti se namreč

izbirajo na javnem natečaju in se z njim, po dokončnosti odločbe o izbiri, sklene pogodba. Po
opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu pa se lahko s pripravnikom, ki je hkrati štipendist in je
bil izbran na javnem natečaju, sklene pogodba o zaposlitvi.

93

4.12. OBLIČNOST POGODBE O ZAPOSLITVI

4.12.1. Splošno o obličnosti pogodbe o zaposlitvi

Obličnost pogodbe je določena v ZDR. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v
pisni obliki (15. člen ZDR). Vendar, če stranki kršita omenjeno normo ali če pogodba
o zaposlitvi ne vsebuje vseh sestavin, kljub temu velja, delodajalec pa se lahko
kaznuje za prekršek. Tudi avstrijsko delovno pravo izhaja iz tega, da sklenitev
pogodbe o zaposlitvi ni vezana na določeno obliko. Lahko se sklene ustno, pisno ali s
konkludentnimi dejanji. Vendar pa je zaradi varstva delavca priporočljiva pisna
pogodba, ki pa jo lahko pogodbeni stranki skleneta na različnem obrazcu oz. vrsti
pogodbe.174
Potreba po pisnosti pogodbe izhaja iz direktive EU št. 91/533 EEC o delodajalčevi
dolţnosti obveščanja delavca o pogojih, ki se nanašajo na pogodbena ali zaposlitvena
razmerja. Ustni dogovor torej ne pomeni neveljavnosti pogodbe. V 3. členu te
direktive so določene oblike sklenitve zaposlitve: pisna pogodba o zaposlitvi, pismo o
zaposlitvi in pisni dokument, ki vsebuje sestavine pogodbe o zaposlitvi ali
zaposlitvenega razmerja.175 ZDR gre tako v favoriziranju delovnega razmerja še dlje.
Predvideva se domneva o obstoju delovnega razmerja, če obstajajo elementi
delovnega razmerja in delavec opravlja delo in pri tem ne dvomi, da je zaposlen pri
delodajalcu po pogodbi o zaposlitvi. Pri tem ZDR ne izhaja iz predpostavke obstoja
pogodbe o zaposlitvi, temveč obstoja delovnega razmerja. Pisno obliko pogodbe o
zaposlitvi je sicer dolţan zagotoviti delodajalec, tako da delavcu ob njeni sklenitvi
izroči izvod pisne pogodbe. Seveda mora pri tem tudi delavec aktivno sodelovati, saj
174

Od dogovorjene oblike pa lahko stranki soglasno kadarkoli odstopita in v skladu z 863. paragrafom

ODZ tudi s konkludentim ravnanjem. Samo izjemoma delovno pravna zakonodaja predpisuje določeno
obliko pogodbe o zaposlitvi (npr. vajeniška pogodba, ki mora biti sklenjena v pisni obliki, vendar pa
vajeniška pogodba, če ni sklenjena v pisni obliki, zaradi tega ni nična). Posamezne določbe v pogodbi o
zaposlitvi pa vplivajo na veljavnost same pogodbe. To velja zlasti za odškodninske zahtevke zoper
delodajalca in za prepustitev izumov delavca delodajalcu, tako v delu pod opombo št. 149, str. 226.
175

Glej opombo št. 127, str. 118.

94

mora biti pogodba obojestransko podpisana. V praksi bo delodajalec dolţan pripraviti
potrebno število izvodov s svoje strani podpisane pogodbe o zaposlitvi v dogovorjeni
vsebini, ki jo z druge strani podpiše delavec, tako da vsak razpolaga vsaj z enimi
izvodom podpisane pogodbe.

Pisnost pogodbe je pomembna predvsem zaradi dokazovanja o obstoju in vsebini
pogodbe o zaposlitvi (obličnost ad probationem),176 ne predstavlja pa konstitutivnega
elementa za sklenitev pogodbe. ZDR zavezuje delodajalca, da mora delavcu izročiti
pisen predlog pogodbe o zaposlitvi. Norma je smiselna zaradi varstva šibkejše
stranke, da se pred odločitvijo sklenitve pogodbe o zaposlitvi seznani z njeno vsebino
oz. s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih bo prevzela s pridobitvijo
statusa delavca in ga tako tudi v primeru, če niso upoštevane neugodne posledice pač
ne smejo prizadeti.177 V našem pravu ima načelo konsenzualnosti prednost pred
zahtevo po pismenosti pogodbe o zaposlitvi, vendar pa je kljub temu pisna oblika
pogodbe o zaposlitvi za obe stranki smiselna, še zlasti za delavca. Tudi ZDR v 3.
odstavku 15. člena sili delodajalca, da se sklene pogodba o zaposlitvi v pisni obliki,
saj ima v nasprotnem primeru delavec pravico zahtevati pisno izročitev pogodbe o
zaposlitvi in sodno varstvo. Namen pisne oblike pogodbe o zaposlitvi sluţi nenazadje
kot dokaz v sodnih postopkih, saj so v pogodbi o zaposlitvi pravice in obveznosti
obeh strank opredeljene, prav tako pisna pogodba olajša dokazovanje v postopku, zato
je tudi pisnost pogodbe o zaposlitvi določena predvsem v interesu delavca. Predvsem
pa menim, da je pisna oblika potrebna, da se delavec seznani z vsemi sestavinami
pogodbe o zaposlitvi in da s tem prepreči negotovost glede njegovega delovnega
poloţaja. Pa tudi v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi, bo delavec laţje dokazal
obstoj delovnega razmerja s pisno obliko pogodbe kot pa ustno sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi in na tej osnovi laţje uveljavljal pravice iz socialnega zavarovanja.

176

Če sta se pogodbeni stranki dogovorili za posebno obliko samo zato, da bi si zagotovili dokaz o

sklenitvi pogodbe oz. o vsebini pogodbe ali dosegli kaj drugega, je pogodba sklenjena, ko je doseţeno
soglasje o njeni vsebini, za pogodbeni stranki pa hkrati nastane obveznost, da dasta pogodbi
dogovorjeno obliko (3. odstavek 54. člena OZ), gre za obličnost zaradi dokazovanja. Kršitev te norme
ne more vplivati na veljavnost pogodbe, saj le ta nastane s soglasjem volje strank, vsaka pa lahko
zahteva, da se o sklenjeni pogodbi izda ustrezna listina.
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Meţnar Drago, Pogodbeni princip delovnega razmerja, Pravna praksa, štev. 15/2002, str. 3-4.
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4.12.2. Obličnost pogodbe po določilih civilnega prava

Po določilu 57. člena OZ je potrebno za sklenitev pogodbe napraviti listino in je tako
ta pogodba sklenjena, ko listino podpišejo vsi, ki se z njo zavezujejo. To pomeni, da je
pisna pogodba o zaposlitvi sklenjena, ko jo podpišeta delavec in delodajalec. Za
pogodbo o zaposlitvi je nadalje pomembna smiselna uporaba pravila iz 56. člena OZ,
glede domneve o popolnosti listine in glede ustnih dogovorov v pisni obliki. 1.
odstavek 56. člena OZ določa, da če je pogodba sklenjena v posebni obliki, potem
velja samo tisto, kar je v tej obliki izraţeno. Vendar so veljavni sočasni ustni dogovori
o stranskih točkah, o katerih v oblični pogodbi ni nič rečeno, če niso v nasprotju z
njeno vsebino ali če niso v nasprotju z namenom oblike (2. odstavek 56. člena OZ).
Prav tako so veljavni sočasni in kasnejši ustni dogovori, s katerimi se zmanjšujejo ali
olajšujejo obveznosti ene stranke ali obeh strank, če je posebna oblika predpisana
samo v interesu pogodbenih strank (3. odstavek 56. člena OZ in 4. odstavek 51. člena
OZ). Ker je pisna oblika pogodbe o zaposlitvi predpisana v interesu delavca, so lahko
ob izpolnjevanju drugih pogojev veljavni le ustni dogovori, ki zmanjšujejo ali
olajšujejo obveznost delavca, ne pa tudi ustni dogovori, ki bi zmanjševali obveznost
delodajalca.178
Obliko pogodbe, kot eno od vprašanj sklenitve pogodbe ureja tudi OZ. V OZ je
uveljavljeno načelo konsenzualnosti pogodb, kar pomeni, da se za veljavno sklenitve
pogodbe praviloma ne zahteva posebna oblika. V skladu s 15. členom OZ je pogodba
sklenjena, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah. Za
sklenitev pogodbe se ne zahteva nikakršna oblika, razen če zakon drugače določa (1.
odstavek 51. člena OZ). Če se zahteva posebna oblika pogodbe, se to nanaša tako na
sklenitev pogodbe, kot tudi na kasnejše spremembe in dopolnitve pogodbe (2.
odstavek. 51. člena OZ).
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Kresal Šoltes Katarina v Bečan Irena et al., Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) s komentarjem, GV

Zaloţba, Ljubljana 2008, str. 87.
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V skladu s 55. členom OZ pa je pogodba, ki ni sklenjena v predpisani obliki nična, če
iz namena predpisa, s katerim je določena oblika, ne izhaja kaj drugega; v primeru
dogovorjene oblike, pa je pogodba nična, če sta stranki dogovorili, da je posebna
oblika pogoj za veljavnost pogodbe. OZ torej uveljavlja teorijo o realizaciji: pogodba,
ki ni bila sklenjena v zahtevni pisni obliki, je veljavna, če sta pogodbeni stranki v
celoti ali v preteţnem delu izpolnili pogodbene obveznosti, razen, če iz namena
pogodbe ne izhaja kaj drugega (58. člen OZ). O realizaciji oz. konvalidaciji pogodbe
je bilo napisanega v poglavju 4.6.2.2. in v poglavju 4.6.3.1.

4.12.3. Pisnost pogodbe o zaposlitvi

ZDR glede oblike v posameznih vprašanjih odstopa od splošne civilnopravne ureditve
v OZ, zato bodo prišle v poštev, za smiselno uporabo, le nekatere od njih. Glede
bistvenih vprašanj oblike, predvsem glede pravnih posledic njene kršitve, pa je treba
upoštevati izrecne določbe ZDR. Tako je tudi v 2. odstavku 15. člena ZDR določeno,
da mora delodajalec delavcu posredovati pisni predlog pogodbe o zaposlitvi, saj to
izhaja iz običajnega poloţaja v praksi, ko je praviloma delodajalec tisti, ki pripravi
predlog pogodbe o zaposlitvi, in jo kot stranka z močnejšo pogajalsko pozicijo,
ponudi delavcu v sprejem. Pogosto se sklepajo tipske pogodbe o zaposlitvi oz.
pogodbe o zaposlitvi kot adhezijske pogodbe, ko ima delavec na voljo le, da s strani
delodajalca pripravljen predlog pogodbe sprejme ali ga zavrne, nima pa moţnosti,
vplivanja na samo pogodbo o zaposlitvi v pogajanjih.

Pogodba o zaposlitvi mora biti izdelana v pisni obliki ob sami sklenitvi pogodbe.
Glede vsebine in zunanjega izraza pogodbe, pa je potrebno upoštevati 29. člen ZDR,
ki določa obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi. V 3. odstavku 15. člena ZDR pa je
opredeljeno vprašanje pravnih posledic kršitve pravil o pisni obliki pogodbe o
zaposlitvi.
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Tako lahko delavec kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva od
delodajalca izročitev pisne pogodbe o zaposlitvi in sodno varstvo.179 Navedeno
pomeni, da če delodajalec ne izroči pisne pogodbe o zaposlitvi, ima delavec pravico
postaviti ugotovitveni toţbeni zahtevek, da med strankama obstoji delovno razmerje
in dajatveni oz. izpolnitveni zahtevek, da je delodajalec (toţenec) delavcu (toţniku)
dolţan izstaviti v podpis pisno pogodbo o zaposlitvi. Če pa bo delavec od sodišča
zahteval, da določi sicer sporno vsebino delovnega razmerja, ki je predmet zahtevana
pogodbe o zaposlitvi, bo v tem delu delavčev toţbeni zahtevek oblikovalne narave.
V 4. odstavku 15. člena ZDR je izrecno poudarjeno, da kršitev oblike ne vpliva na
veljavnost in obstoj pogodbe o zaposlitvi. Pisni obliki pogodbe o zaposlitvi torej ni
mogoče pripisati konstitutivnega pomena. Obstoj in vsebina sklenjene pogodbe se
lahko dokazujeta z vsemi ustreznimi razpoloţljivimi sredstvi in ne zgolj s pisno
redakcijo sklenjene pogodbe o zaposlitvi. V praksi tako obstajajo spori, ko delavec
toţbi na izročitev pisne oblike pogodbe o zaposlitvi, do katerih ponavadi pride, ko
delodajalec delavcu niti ob (ustni) sklenitvi in niti ob nastopu dela ne izroči pisne
pogodbe o zaposlitvi. Če pa bo delavec menil, da delodajalec nasprotuje sami
sklenitvi pogodbe ali da je sporna določena bistvena sestavina, tedaj bo delavec hkrati
zahteval, da sodišče ugotovi obstoj pogodbe o zaposlitvi in opredeli njeno bistveno
vsebino. Kadar pa bo med delavcem in delodajalcem prišlo do spora o vsebini
pogodbe o zaposlitvi glede vprašanj, ki ne bodo zajeta v pisni obliki, bo delavec v prvi
vrsti uveljavljal uresničitev ţe zapadlih pravic. Problem pa nastane, če delavec meni,
da je bil dogovorjen višji obseg pravic, delodajalec pa to zanika. Stvar uspešnosti
dokazovanja takšnega dogovora bo, ali bo delavec z višjimi zahtevki oz. ugotovitvijo
takšne vsebine pogodbe pred sodiščem uspel.180
179

VSRS je v sklepu opr. št. Ips 304/2007 z dne 23.3.2009 ugotovilo, da je delovno razmerje med

strankama sklenjeno in da se je opravljalo brez pisne pogodbe o zaposlitvi med pogodbenima
partnerjema. Ker je s tem ostalo odprtih več vprašanj je bil toţnik v negotovosti glede svojega pravnega
poloţaja. Negotovost pa lahko odstrani sodišče z ustrezno sodbo. Zato po prepričanju revizijskega
sodišča ni mogoče zaključiti, da toţnik ni imel pravnega interesa oz. pravne koristi za vloţitev toţbe,
kot je to storilo sodišče prve stopnje. To pa še posebej zaradi določbe 15. člena ZDR, ki v 3. odstavku
izrecno določa, da lahko delavec kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva izročitev
pogodbe o zaposlitvi od delodajalca in ima glede tega tudi sodno varstvo.
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Robnik Ivan, Delovni spori po novem ZDR, Pravna praksa, štev. 15/2004, str. 21-22.
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V določenih primerih, za določena pogodbena določila pa je pisna oblika predpisana
tudi kot pogoj za veljavnost. Običajno gre za zavezujoče določbe za delavca, kjer je
varstvo delavca mogoče doseči le tako, da se za kršitev pisnosti predvidi strogo
sankcijo neveljavnosti, ničnost takšnih določil pogodbe (npr. konkurenčna klavzula).
Prav tako se zahteva pisna oblika pogodbe o zaposlitvi pri sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi za določen čas, pogodbo o volonterskem pripravništvu, pri spremembi
pogodbe o zaposlitvi ali pri sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi.181

4.13. PREDMET POGODBE O ZAPOSLITVI

Predmet pogodbe o zaposlitvi je delo za plačilo. Gre za organizirano in določeno delo
za delodajalca. Opravlja se po delodajalčevih navodilih in praviloma z njegovimi
sredstvi. Opravljanje dela mora biti dopustno, mogoče, določeno, določljivo (2.
odstavek 34. člen OZ). Pogodbena obveznost pa je lahko v tem, da nekdo nekaj da,
stori, opusti ali trpi (1. odstavek 34. člena OZ). Po pogodbi o zaposlitvi je delodajalec
upravičen zahtevati od delavca samo s pogodbo o zaposlitvi dogovorjeno obveznost, ni
pa ga dolţan sprejeti. Če ga ne sprejme, ga zadenejo posledice upnikove zamude.
Razlog za zavrnitev je lahko zaradi osebnih lastnosti delavca (bolezen) ali pa je v zvezi
z delodajalcem (zapostavljanje delavca in s tem oškodovanje delavca v njegovem
napredovanju).

Delo po pogodbi o zaposlitvi se opravlja v organiziranem delovnem procesu
delodajalca.

Pri pogodbi o zaposlitvi gre za pozitivno obligacijo. Delavca kot

dolţnika, veţe da nekaj stori, v nasprotju z negativno obligacijo, pri katerih se zahteva,
da dolţnik nečesa ne da ali ne stori oz. da nekaj trpi ali opusti. Upnik oz. delodajalec
ima pri pozitivnih obligacijah izpolnitev tudi po tem, ko je obveznost kršena in lahko
vztraja pri izpolnitvi obveznosti (po določilu 1. odstavka 9. člena OZ so udeleţenci
obligacijskih razmerij dolţni izpolniti obveznost in odgovarjajo za njeno izpolnitev v
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Glej opombo št. 51, str. 94-99.
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zvezi s 239. členom OZ).182 Pri pogodbi o zaposlitvi je delodajalec nosilec posla, ki
prevzame njegovo tveganja, vendar pa ima tudi delavec obveznosti za dejanja, ki so
pod njegovim nadzorstvom in ki naj ne preprečujejo izpolnitve obveznosti. V
delovnem pravu je tako kopica institutov, ki so neposredno povezani z delom, ki ga
delavec opravlja za delodajalca in, ki naj bo opravljeno z njuno skupno voljo. Pri
izvrševanju pogodbe o zaposlitvi delavec da na voljo svoje delo oz. storitev. Kako se ta
dejansko uporablja pa določajo delodajalčeva pravila. Za pogodbo o zaposlitvi je zato
še posebej značilno, da se delavec v pogledu načina opravljanja in v okviru določenih
meja, tudi glede na vrsto dela, ki ga opravlja, podreja navodilom delodajalca. V zvezi s
predmetom obveznosti in vrsto obveznosti glede na izpolnitev ravnanja je za pogodbo
o zaposlitvi pomembno razlikovanje izpolnitve po času ravnanja. Izpolnitev je lahko
enkratna, trenutna, trajna, pri čemer je treba razlikovati nepretrgano trajno
izpolnjevanje in pretrgano ali ponavljajoče se izpolnjevanje.
Pogodba o zaposlitvi je nična, če je predmet te pogodbe opravljanje nemogočega dela,
če gre za nezmoţnost izpolnitve dela, če je izpolnitev dela nedoločena ali nedoločljiva,
če je vsebina predmeta obveznosti osebnega opravljanja dela pravno ali moralno
nedopustna zaradi kršitve javnega reda, dobrih običajev, prepovedi vsebovane v
zakonu, zaradi moralne nedopustnosti oz. nedopustnosti drugih obveznosti. Dopustno
delo je tedaj, če je v skladu z ustavo, prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli. Dela ne
sme opravljati otrok (razen v zakonu določenih izjemnih primerih), za delo nezmoţna
oseba ali druge varovane osebe, glede na naravo ali čas dela (npr. prepoved nočnega
dela ţensk, mladine). Delodajalec je dolţan razpisati delovno mesto, ki predstavlja
skup del iz njegove registrirane dejavnosti ali, ki je potrebno za opravljanje dejavnosti.
Delovna mesta morajo biti določena v splošnem aktu delodajalca.183
Temeljna obveznost delavca je opravljanje dela. Delo, ki pa ga delavec dolţan
opravljati mora biti dopustno, mogoče, določeno in določljivo. Delavec mora vnaprej
182

Po določilu 1. odstavka 239. člena OZ je upnik upravičen zahtevati izpolnitev obveznosti, dolţnik

pa jo je dolţan izpolniti pošteno v vsem, kot se glasi. S sklenitvijo pogodbe kot dvostranskega
zavezovalnega pravnega posla nastane pravica pogodbene stranke zahtevati izpolnitveno ravnanje od
druge stranke, katero se je zavezala opraviti s sklenitvijo pogodbe. Vsaka pogodbena stranka je hkrati
upnik enega izpolnitvenega ravnanja in dolţnik glede drugega (nasprotnega) izpolnitvenega ravnanja.
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vedeti, kakšno delo bo opravljal, zato je v pogodbi o zaposlitvi treba navesti naziv
delovnega mesta oz. vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga je delavec dolţan
opravljati. Delo je dopustno tedaj, ko je skladno z ustavo, prisilnimi predpisi in
moralnimi načeli. Zato delavec ne krši svoje obveznosti, če na primer noče izdati
laţnega računa. Dolţan je izpolnjevati zakonite in razume ter dopustne zahteve.184 Delo
mora biti takšno, da ga je mogoče opraviti (delavec ne more raztovoriti blaga, če blago
ni prispelo).185
Pogodba o zaposlitvi je nična tudi, če (ne)obstajajo določene lastnosti, tako pri delavcu
kot pri delodajalcu, odvisno od tega, ali jih pravna ureditev priznava oz. zahteva kot
pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi ali pa jih prepoveduje za pravno veljavnosti
sklenitve delovnega razmerja. V prvem primeru govorimo o splošnih in posebnih
pogojih, kot so starost, zdravstveno stanje, drţavljanstvo, ipd., v drugem pa o
določenih kaznih,varnostnih ukrepih, ipd.186

4.13.1. Kavza pogodbe o zaposlitvi

Po določilu 1. odstavka

39. člena OZ mora imeti vsaka pogodbena obveznost

dopustno podlago (razlog). Glede na to, da je pogodba o zaposlitvi dvostranski
zavezovalni in odplačni pravni posel, je za nastanek potrebna volja obeh pogodbenih
strank. Razlogi (interesi) zaradi katerih delavec in delodajalec sklepata pogodbo o
zaposlitvi so večinoma povsem različni. Dvostranski posli so tisti v katerih sta obe
stranki hkrati dolţnika in upnika, torej v katerem je vsaka stranka zavezana opraviti
določeno izpolnitveno ravnanje in hkrati upravičena od druge stranke zahtevati, da
opravi drugo izpolnitveno ravnanje. Interes zaradi katerega stranke vstopajo v

184

Pogodba je namreč nična, če je predmet obveznosti nemogoč, nedopusten, nedoločen in nedoločljiv

(35. člen OZ).
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Belopavlovič Nataša et al., Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, Ljubljana, GV zaloţba

2003, str.149.
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dvostransko poslovno razmerje, je interes po izpolnitvenem ravnanju, ki ga ponuja
nasprotna stranka.187
Klasična teorija vidi kavzo v namenu, ki izhaja iz tipa pogodbe. Pri sinalagmatičnih
pogodbah je kavza zaveza nasprotne stranke. Prejem protidajatve je temelj zaveze. Ta
posel so zato največkrat imenovali causa credenti oz. causa acuiredni. Pomen kavze je,
da se kdo zaveţe zato, da dobi nasprotno zavezo. Vzajemnost je v tem, da vsebuje
pogodba pogoj, po katerem je izpolnitev ene stranke odvisna od izpolnitve druge
stranke. Pri vzajemnih pogodbah se dajatev opravi zato, da se prejme nasprotna
dajatev.188
Praviloma imata tako delavec kot delodajalec primarni-predvsem premoţenjski interes,
kar nenazadnje izhaja tudi iz načela enake vrednosti dajatve. Opravljanje določenega
dela za plačilo je torej tipična, tradicionalna kavza pogodbe o zaposlitvi. Plačilo za
delo je kavza, temelj pogodbe o zaposlitvi. Plača je pravica delavca in hkrati glavna
obveznost delodajalca. Plača pripada delavcu na temelju njegove pravno poslovne,
pogodbene zaveze delodajalcu, da bo zanj (za drugega) opravljal delo. Gre za
pogodbeno razmerje med delavcem in delodajalcem. Plača je torej bistveni in nujni
element pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi je vedno odplačna pogodb, saj je
delavec upnik delodajalca in delodajalec je dolţnik, ki je zavezan delavcu izpolniti
svojo obveznost plačila, za katerega se je zavezal.189 Plačilo delavcu pa ne zajema
samo plačo, ampak tudi druge prejemke. Pri čemer pa je značilno, da mora delavec po
pogodbi o zaposlitvi svojo obveznost-opraviti delo izpolniti prej kot pa delodajalec, saj
se plačilo za delo opravi pozneje. Tu se pokaţe razlika do drugih pogodb civilnega
prava, kjer velja pravilo, da morata pogodbeni stranki hkrati (sočasno) izpolniti svojo
obveznost.190 To je izraz načela enakopravnosti strank, saj nobena stranka ne prevzame
rizika neizpolnitve druge. Sočasna izpolnitev pa je povezana tudi s kavzo pri
vzajemnih pogodbah, saj pogodbena stranka prevzame obveznost izpolnitve z
187

Glej opombo št. 51, str. 229, 236.
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Glej opombo št. 22, str. 41.
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Kresal Barbara, Pravna ureditev plače, Bonex zaloţba, Ljubljana 2001, str. 13, 144.
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stranka ne izpolni ali ni pripravljena sočasno izpolniti svoje obveznosti, razen če je dogovorjeno ali z
zakonom določeno kaj drugega ali če kaj drugega izhaja iz narave posla (1. odstavek 101. člena OZ).
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razlogom, da bo njej sočasno izpolnjeno. To načelo je tipično dispozitivno načelo
obligacijskega prava in nima absolutnega učinka na vse dvostranske pogodbe. Za
delovno pravo pa velja, da tudi če delavec določen čas ne opravlja dela prejme plačilo
(nadomestilo) in pogodba se ne razveţe, delavec ne izgubi statusa delavca
(nadomestilo plače v primerih koriščenja letnega dopusta, bolniške, izobraţevanja).191
Gre za odstop od klasičnega civilnopravnega pravila plačila za opravljeno storitev.
Obstajajo še druge okoliščine in razlogi, ki pogojujejo sklenitev podobe o zaposlitvi.
Za delavca je značilno, da kot stranka pogodbe o zaposlitvi ne nastopa vedno kot
hipotetična figura homo economicus, saj se poleg ekonomskega interesa kot motiva za
sklenitev pogodbe pojavljajo tudi strokovni in drugi motivi. Zato je treba pri določanju
podlage obveznosti (kavze) upoštevati tudi subjektivna in objektivna merila. Teorija o
subjektivni kavzi izhaja iz psiholoških razlogov in namenov, motivov pogodbenih
strank, teorija o objektivni kavzi pa poslovno podlago opredeljuje z ekonomskimi
interesi, nameni za sklenitev pogodbe. Gre torej za okoliščine, ki jih določita stranki,
ali okoliščine, ki jih je pričakovati po relativnih ali splošnih merilih. V nasprotju z
ekonomskimi cilji kot opredelitvijo kavze na podlagi klasične teorije, ki izvira ţe iz
narave pogodbe o zaposlitvi, se subjektivna in objektivna kavza ugotavljata v vsakem
primeru posebej.192
Kot pri pogodbah na splošno je tudi pogodba o zaposlitvi nična, če je kavza pravno ali
moralno nedopustna. Drugače je, če pogodbi v posameznih primerih manjka njena
vzajemnost in ni prejema protidajatve kot temelja zaveze. Značilen za pogodbo o
zaposlitvi in njeno tipično kavzo je namreč odmik, kadar se dela za plačilo ne opravlja,
vendar ne pride do razveljavitve pogodbe in prenehanja delovnega razmerja. To so
primeri mirovanja pravic iz delovnega razmerja, plačanega dopusta, ipd. Če štejemo, da
je tradicionalna kavza pogodbe o zaposlitvi opravljanje določenega dela za plačilo,
lahko zato v navedenem primeru obstaja tudi (delna) nezmoţnost v kavzi sami.
Kavza in motiv sta cilj oz. razlog, ki bistveno vplivata na določeno osebo pri sklepanju
pogodbe o zaposlitvi. Zato je treba pri pogodbi o zaposlitvi upoštevati nagib in njegovo
191
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nedopustnost, kadar bistveno vpliva na odločitev katerekoli pogodbene stranke za
sklenitev pogodbe in kadar druga stranka ve ali bi morala vedeti, da gre za nedopusten
nagib.193

4.14. ROK IN SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI

Časovni trenutek, v katerem nastopi določena pravna posledica je lahko določen na
dva načina:
tako, da je določen neodvisno od drugih pravnih dejstev, torej z določenim
datumom in
tako, da je določen glede na nastop drugih pravnih dejstev. Kadar mora od nastopa
prvega dejstva do nastopa drugega pravnega dejstva preteči določeno časovno
obdobje, govorimo o roku. Rok je zato časovno obdobje, ki mora preteči od
nastopa enega pravnega dejstva do nastopa drugega pravnega dejstva.194
ZDR ureja tudi pomembna vprašanja, ki se nanašajo na roke. Značilnost in vrste
rokov je presojati po splošnih načelih civilnega prava. Bistveno je razlikovanje med
zastaralnimi in izključevalnimi (prekluzivnimi) roki. Za njuno razlikovanje je
pomembna določba 345. člena OZ, po kateri se pravila o zastaranju ne uporabljajo v
primerih, ko je v zakonu določen rok, v katerem je treba vloţiti toţbo, ali opraviti
določeno dejanje, ker bi bila sicer pravica izgubljena. S potekom zastaralnega roka
preneha pravica zahtevati izpolnitev obveznosti (1. odstavek 335. člena OZ), s
potekom prekluzivnega roka pa preneha pravica sama (345. člen OZ). Pri
prekluzivnih rokih je z zakonom določen čas, znotraj katerega je treba izvršiti
določeno pravico (obveznost), ker s potekom roka pravica preneha v celoti. Za
zastaralne roke pa je značilno, da jih ne štejemo med načine prenehanja pravice
(obveznosti), ker z iztekom roka obveznost ne preneha.
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Glede štetja rokov se je v našem pravu uveljavilo t. i. civilno štetje, to je štetje od
dneva do dneva (a die ad diem), ne pa od določenega trenutka dalje (a momento ad
momentum). Roki se računajo po dnevnih, mesecih in letih. Roki, ki so določeni po
mesecih oz. po letih, se končajo s pretekom tistega dne v zadnjem mesecu oz. letu, ki
se po svoji številki ujema z dnem, ko je rok začel teči. Če tega dne v zadnjem mesecu
ni, se koča rok zadnji dan v tem mesecu.195 To načelo poenostavljeno pomeni, da rok,
ki ga določa ZDR začne teči dan po dnevu, ko je nastalo določeno dejstvo (npr.
seznanitev z razlogi za izpodbijanje pogodbe o zaposlitvi).

Glede sklenitve pogodbe o zaposlitvi so pomembni predvsem naslednji roki:
roki za uveljavljanje pravic (gre predvsem za roke, ki so povezani z vloţitvijo
toţbe. Ta rok je prekluziven, saj z njegovim potekom preneha pravica in je toţbo
potrebno kot prepozno zavreči. Tak rok je predvsem rok za uveljavljanje
izpodbojnosti (14. člen ZDR).196 Od primera do primera je potrebno ugotoviti, kdaj
je upravičenec zvedel za razlog izpodbojnosti oz. kdaj je prenehala sila. V tem
primeru gre za prekluzivni rok, kar izhaja tako iz določbe 14. člena ZDR kot iz
določbe 345. člena OZ. Dan po dnevu, ko je prišlo do dogodka, začne teči 30
dnevni ali enoletni rok).
zastaralni roki (so roki s potekom katerih preneha pravica zahtevati izpolnitev
obveznosti-335. člen OZ. Za zastaranje veljajo predvsem splošna pravila civilnega
prava, če ni v ZDR drugače določeno, kot je bilo ţe obrazloţeno v poglavju 4.6.3.)
druga časovno opredeljena obdobja (ki sicer niso roki v pravem pomenu besede,
vendar imajo nekatere njim podobne značilnosti. Takšen je rok za obvestila. Rok
za prijavo in objavo del in za obvestilo kandidatom. Ta rok ima naravo nepravega
oz. podaljšljivega roka, ker ni mogoče reči, da bi delodajalcu nastale posledice, če
bi ta rok skrajšal, kandidati pa temu ne bi ugovarjali.197 Pomemben je tudi rok v
katerem mora biti katera od strank pogodbe o zaposlitvi seznanjena o določenih
pravdnih dejanjih nasprotne stranke. Tako mora delodajalec najmanj tri dni pred
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Ude Lojze, Civilno procesno pravo, Ljubljana, Uradni list Republike Slovenije, 2002, str. 201.
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sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi obvestiti o predlogu pogodbe o zaposlitvi, to
pomeni, da mora delavcu vročiti predlog pogodbe. Prav tako mora delodajalec v
osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi obvestiti neizbranega kandidata, da
je pogodba sklenjena z drugo osebo. V to skupino spada tudi rok za objavo na
prosta dela. Ta rok ne sme biti krajši od pet dni.198 Če kandidat zamudi rok za
prijavo, ni nastal podoben poloţaj kot pri zamudi prekluzivnega roka. Prijavo bi
lahko kot prepozno zavrgli.199 Z novelo je bila odpravljena nejasnost v zvezi s
štetjem roka za prijavo, v primeru, ko delodajalec objavi prosto delovno mesto oz.
vrsto dela v sredstvih javnega obveščanja. Rok za prijavo začne teči naslednji dan
po zadnji objavi (prej z dnem zadnje objave), kar je v skladu s splošnimi pravili
civilnega prava. OZ v 62. členu opredeljuje računanje časa in v 1. odstavku 62.
člena določa, da rok, določen v dnevih, začne teči prvi dan po dogodku, od
katerega se računa, konča pa se z iztekom zadnjega njegovega dne.

4.15. VSEBINA POGODBE O ZAPOSLITVI

V 29. členu ZDR določa obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi in hkrati določa
minimalne pravice in obveznosti med pogodbenima strankama. Pri tem je potrebno
upoštevati, da se v primeru, če so posamezna določila pogodbe o zaposlitvi v
nasprotju s določbami zakona, kolektivnimi pogodbami, uporabljajo določbe, s
katerimi je delno določena vsebina pogodbe o zaposlitvi. Tako se določila, ki so v
nasprotju s splošnimi določbami o minimalnih pravicah ne uporabljajo. Načelo
avtonomije in prostega urejanja razmerij med drugim pomeni, da se stranke same
odločajo ali bodo sklenile pogodbo, s kom bodo sklenile in kakšna bo vsebina te
pogodbe, vendar pa bi ta absolutna uveljavitev privedla do omejevanja načela
enakopravnosti, vestnosti in poštenja ter zlorabe pravic. Zato posamezni instituti v
ZDR to omejujejo, tudi 29. člen, ki točno določa bistvene in hkrati minimalne pravice
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in obveznosti pogodbenih strank delovnega razmerja in tako ne priznava nobeni
stranki privilegiran ali dominanten poloţaj.
Enako določa tudi 2. odstavek 17. člen OZ, da če stranke kršijo tiste predpise, ki
določajo obvezno vsebino pogodbe, pogodba ni neveljavna in institut obvezne vsebine
ohranja pogodbo v veljavi. Institut obvezne vsebine pogodbe sanira posamezne
kršitve kogentnih pravil in omogoča, da če stranki kršita tiste predpise, ki določajo
obvezno vsebino pogodbe, pogodba ni neveljavna. Institut obvezne vsebine ohranja
pogodbo v veljavi. Namesto pogodbenih določil, ki so v nasprotju s predpisano
vsebino, velja predpisana vsebina pogodbe. Če sta stranki izkazali soglasno voljo za
sklenitev pogodbe, katere vsebina je predpisana, naj ta pogodba potem ima predpisano
vsebino. V večini primerov je namreč vsebina predpisana zaradi varstva ene od
strank. Sankcija neveljavnosti pa bi tako prizadela ravno stranko, v korist katere je
vsebina predpisana, ugodila pa stranki, ki predpisane vsebine ne ţeli.200
Vprašanja, ki morajo biti urejena s pogodbo o zaposlitvi, so določena v 29. členu
ZDR. Tako mora pogodba o zaposlitvi imeti naslednje sestavine: podatke o
pogodbenih strankah, datum nastopa dela, naziv delovnega mesta oz. vrsto dela, kraj
opravljanja dela, čas za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi in določilo o
načinu izrabe letnega dopusta, določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali
krajšim delovnim časom, določilo o dnevnem ali tedenskem počitku, določilo o
znesku osnovne plače, določilo o drugih sestavinah plače, določilo o letnem dopustu,
dolţino odpovednih rokov, navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca in
splošnih aktov delodajalca, druge pravice in obveznosti določene v ZDR.

4.15.1. Naziv delovnega mesta oz. vrsta dela

Najpomembnejšo spremembo 29. člena ZDR, ki jo je določila novela, je sprememba
tretje alineje, ki določa, da mora pogodba o zaposlitvi vsebovati naziv delovnega
200

Kranjc Vesna v Plavšak Nina et al., Obligacijski zakonik s komentarjem, GV zaloţba, Ljubljana,
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mesta oz. vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi
o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka stopnja izobrazbe in smer izobrazbe in
drugi pogoji dela, ki se določijo v aktu o sistematizaciji. Gre za varovalno določbo v
korist delavca, da ne bi delodajalec zavezoval delavca, da opravlja dela različne
zahtevnosti. Delodajalec npr. ne sme naloţiti delavcu, da opravlja dela, za katera se
zahteva srednješolska izobrazba, in dela za katere se zahteva univerzitetna izobrazba,
in mu določiti osnovno plačo po tarifnem razredu srednješolske izobrazbe. Preteţnost
del, ki jih delavec opravlja, mora zajemati enako stopnjo in smer izobrazbe. Institut
zaposlovanja za vrsto dela omogoča delodajalcu, da odreja delavca na dela v različnih
okoljih ali na različna delovna mesta, hkrati pa varuje delavca, saj v primeru, če
preneha potreba po delavcu na enem delovnem področju, ga lahko delavec opravlja na
drugem področju, ne da bi mu bilo potrebno odpovedati pogodbo o zaposlitvi. Po
ZDR je določitev vrste dela izključno prepuščena dogovoru med delavcem in
delodajalcem.201

Za primere, ko pa pogodba o zaposlitvi ne vsebuje vseh sestavin, navedenih v 29.
členu ZDR, zakon ne določa posebne sankcije. Za nekatere primere, ko manjka katera
od sestavin, ţe zakon določa nadomestno rešitev (npr. če manjka datum nastopa dela,
se kot datum nastopa dela šteje datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi ali če kraj
opravljanja dela ni določen, se šteje, da delavec opravlja delo na sedeţu
delodajalca).202
Iz 4. odstavka 15. člena ZDR izhaja tudi, da dejstvo, da če stranki nista sklenili
pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki ali če niso v pisni obliki izraţene vse sestavine
pogodbe o zaposlitvi iz 1. odstavka 29. člena ZDR to ne vpliva na obstoj in veljavnost
pogodbe o zaposlitvi.203
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V pogodbi o zaposlitvi morajo tako biti opredeljene najmanj tiste sestavine, ki jih
določa 29. člen ZDR. Menim, da naj pogodbeni stranki pri sklepanju pogodbe o
zaposlitvi zapišeta vse tiste sestavine, ki so ne samo obvezne, temveč tudi pomembne
za vzpostavitev trajnega in poštenega pogodbenega odnosa. S tem bosta tudi izključili
nesporazume in hkrati omogočili večjo informiranost, kar je pomembno zlasti za
delavca, ki je šibkejša stranka. S tem se zagotovi tudi večja preglednost medsebojnih
obveznosti in pravic in ni potrebno iskanje po različnih zakonih in aktih. Sklenem
lahko, da naj stranki pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi njene sestavine določita jasno,
določno in nedvoumno, da naj se izrazi njuna prava volja, kar je nenazadnje
pomembno tudi pozneje, v primeru spora, zaradi laţjega dokazovanja.
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NAČELO

5.

AVTONOMIJE

VOLJE

STRANK

PRI

SKLENITVI

POGODBE O ZAPOSLITVI IN VARSTVO ŠIBKEJE STRANKE

5.1.

SPLOŠNO O NAČELU AVTONOMIJE VOLJE

Avtonomija strank, svoboda soglasja, svoboda dogovarjanja, je dosegla svoj višek v
dobi kapitalizma pod geslom, da je vse dovoljeno, kar ni izrecno prepovedano.
Razvilo se je posebno pravo trgovcev, ki je favoriziralo poslovno osebo. To pravo je
prineslo svobodo špekulativnih poslov, dopustnost visokih obresti, dovoljevalo je
prikrajšanje ene stranke po drugi stranki, zlasti pa je omogočilo izkoriščanje dela. Za
to dobo je značilen začetek standardizacije pogodb.204
To klasično načelo obligacijskega prava, ki ga je razvila doktrina v 19. stoletju v
bistvu pomeni:
da se subjekti obligacijskih razmerij sami odločijo, ali bodo sploh sklenili
obligacijsko razmerje;
da sami izberejo drugega pogodbenega partnerja in
da sami določijo vsebino takega obligacijskega razmerja.

Za urejanje pogodbenih razmerij v civilnem pravu velja pogodbena svoboda strank
oz. avtonomija volje.205 To pomeni, da stranke, ki so po pozitivnem redu sposobne
skleniti zavezujoč pravni posel, v formalno postavljenih okvirih same odločajo o
sklenitvi razmerja. Stranke same odločajo o sklenitvi razmerja nasploh, o nasprotni
stranki in o vsebini konkretnega razmerja.206

204

Glej opombo št. 153, str. 6.

205

Poznamo sklenitveno avtonomijo, ki pomeni, da se vsak subjekt prosto (avtonomno) odloča ali bo

stopil v to razmerje in si svobodno izbere sopogodbenika in oblikovalno avtonomijo, ki se nanaša na
svobodno določanje vsebine pogodbe, tako v delu pod opombo št. 51, str. 128.
206

Glej opombo št. 79, str. 51-53.
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Za urejanje obligacijskih razmerij velja torej načelo avtonomije ali prostega urejanja
obligacijskih razmerij. Načelno velja, da so pravila obligacijskega prava dispozitivne
narave. Udeleţenci so prosti pri urejanju obligacijskih razmerij.207 Če stranki
obligacijskega razmerja soglašata z določeno ureditvijo medsebojnih pravic in
obveznosti, ju zakon pri tem načelno ne omejuje. Stranki sta avtonomni pri ureditvi
obligacijskega razmerja. Prosto urejanje obligacijskih razmerij pa je omejeno s
kogentnimi pravili. Kogentna pravila omejujejo prosto urejanje obligacijskih razmerij
zaradi varovanja določenih vrednot, vezanih na interese posameznih strank ali širše
druţbene interese. Zakon se tako poleg izrecnih prevodi in zapovedi sklicuje tudi na
posamezne pravne standarde. Prosto urejanja predvsem omejujeta morala ter vestnost
in poštenje. Pravni standardi načelo avtonomije strank relativizirajo. Poleg načela
avtonomije je načelo enakopravnosti udeleţencev obligacijskih razmerij opredelilni
element civilnega razmerja. Pri čemer pa načelo enakopravnosti ne more zagotoviti
ekonomske enakopravnosti, saj poloţaj strank pri pogodbenih razmerij v izhodišču ni
enak. Ekonomsko močnejša stranka diktira pogodbene pogoje, vendar zaradi dejanske
neenakosti OZ na drugi strani varuje posamezne udeleţence, ko tako varuje stranko,
ki ni pripravila splošnih pogojev nasproti stranki, ki je te pogoje pripravila.208
Avtonomnost urejanja obligacijskih razmerij pomeni, da lahko udeleţenca
posamičnega konkretnega poslovnega obligacijskega razmerja s pravnim poslom
(pogodbo) določita lastna pravna pravila, s katerimi uredita vsebino medsebojnih
pravic in obveznosti. Avtonomnost urejanja je tako pravna moţnost udeleţencev
obligacijskih razmerij, da z lastnimi izjavami volje določita konkretna pravila, ki ju
medsebojno zavezujejo. V tem pomenu govorimo tudi o pogodbeni svobodi strank. S
temi pravnimi pravili lahko uredita vsebino svojega razmerja drugače, kot je to
urejeno z dispozitivnimi tipskimi pravnimi pravili, ki jih določa OZ. Zato je
avtonomnost povezana z dispozicijo zakonske ureditve obligacijskih razmerij, ki
dopušča, da pravni subjekt dispozicijo tipskega pravila zamenja z novo (lastno)
dispozicijo, ki mora biti oblikovana v mejah pravnega pravila. Avtonomnost urejanja

207

V 3. členu OZ določa, da udeleţenci prosto urejajo obligacijska razmerja, ne smejo pa jih urediti v

nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli.
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Plavšak Nina in Pavčnik Marijan v Plavšak Nina et al., Obligacijski zakonik s komentarjem, GV

zaloţba, Ljubljana, 2003, str. 91-93, 96.
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obligacijskega razmerja tako omogoča udeleţencem zlasti prilagoditev medsebojnih
pravic in obveznosti konkretnim interesom, zaradi katerih vstopajo v posamično
poslovno zavezo. Avtonomnost urejanja razmerij hkrati zagotavlja ustrezno gibkost
(fleksibilnost), ki strankam omogoča hitro prilagajanje razvoju sodobne tehnologije,
povpraševanju in drugim razvojnim instrumentom.209

5.2.

SPLOŠNO O AVTONOMIJI VOLJE STRANK PRI SKLEPANJU

POGODBE O ZAPOSLITVI

V celotnem obligacijskem pravu odločilni princip svobode pri sklepanju pogodbe
velja načeloma tudi za pogodbo o zaposlitvi. Vključuje svobodo sklenitve, svobodo
izbire partnerja, svobodno obliko in sestavo. Brez obojestranskega soglasja strank,
brez sporazuma, ki je doseţen s soglasjem volje strank, se pogodba o zaposlitvi ne
more skleniti. Svoboda sklepanja pogodbe o zaposliti se mora izraziti na način, ki
vključuje prostovoljnost obeh subjektov tega razmerja. Pogodba o zaposlitvi je zato
sporazum obeh strank. Pri pogodbi o zaposlitvi se najbolj izrazito poudari svoboda
pogodbenih strank. Gre za svobodo izbire partnerja in svobodo sklenitve pogodbe.
Dejanska značilnost prostovoljnosti sklepanja pogodbe o zaposlitvi vključuje svobodo
oz. izključuje prisilo glede sklepanja pogodbe o zaposlitvi. Ko se delovno razmerje
sklene s pogodbo o zaposlitvi govorimo o konsenzualni pogodbi. Pogodba postane
perfektna oz. popolna s samim doseţenim sporazumom pogodbenih strank o vsebini
pogodbe in posameznih elementih. Konsenz pogodbenih strank je odločujoč za to, ali
bo sploh prišlo do sklenitev pogodbe.210
Kot ţe omenjeno je pogodbena svoboda strank popolna pri sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi. To pomeni, da posameznik svobodno izbira zaposlitev. Pravica proste
odločitve o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi je v tesni zvezi z ustavno kategorijo
svobode dela. Tako kot delavec je tudi delodajalec pri sprejemanju odločitve o potrebi
po zaposlitvi, praviloma popolnoma svoboden. Delodajalčeva diskrecija prav tako
209

Glej opombo št. 51, str. 127-128.

210

Glej opombo št. 72, str. 26-27.
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temelji na ustavni kategoriji, in sicer svobodni gospodarski pobudi. Ko se stranki
odločita, da bosta sklenili pogodbo o zaposlitvi, sta obe, predvsem pa delavec, zopet
popolnoma svobodni pri izbiri konkretnega delavca oz. delodajalca.
V času, ko drţava s svojo zakonodajo vse bolj posega v pogodbeni odnos med
delavcem in delodajalcem, ko torej definira obveznosti in pravice strank, je
pogodbena svoboda strank pri določanju natančne vsebine pogodbe o zaposlitvi bolj
ali manj omejena. Tako nekateri teoretiki z negativnim pristopom in pesimizmom
zatrjujejo, da pogodbene svobode praktično ni več, saj sta stranki pri določanju
vsebine pogodbe povsem omenjeni, drugi pa z pozitivnim pristopom in optimizmom
zatrjujejo, da pogodbena svoboda še vedno obstaja, in sicer zlasti pri odločitvi glede
samega vstopa v zaposlitev in delovni proces, ki je ne more ogroziti niti dejstvo, da je
vsebina oz. vsaj njeni preteţni del v naprej ţe določen. Tudi glede naše delovno
pravne ureditve bi lahko rekli, da zakonske norme ali norme kolektivnih pogodb
postavljajo zgolj minimum pravic, ki na individualni ravni ne more biti zmanjšan.
Rezultat pogodbene svobode in volje je lahko višji nivo pravic, kot pa je določen s
kogentno normo. Manevrski prostor za pogajanja glede pogodbene vsebine na
individualni ravni vendarle obstaja, upoštevati je potrebno zgolj pravne standarde in
uzakonjeno načelo in favorem laboratoris.211
Kljub temu, da je tudi delovno pravo pogodbeno pravo in tako močno zaznamovano z
idejo in mislijo civilnega pogodbenega prava, je kljub temu potrebno upoštevati, da je
pogodba o zaposlitvi pogodba delovnega prava ter da je normiranje posameznega
področja opredeljeno z njegovo naravo, kar pa bo podrobneje prikazano v 6. poglavju.

5.3.

TEMELJNA RAZLIKA MED DOLOČILI CIVILNEGA PRAVA IN

DOLOČILI POGODBENEGA PRAVA O AVTONOMIJI STRANK

Ne sme biti sporno, da pogodba o zaposlitvi ni pogodba obligacijskega prava, temveč
pogodba delovnega prava, pri kateri je zaradi javnopravnih omejitev z namenom
211

Glej opombo št. 19, str. 175-179.
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zaščite pogodbeno šibkejše stranke-delavca, omejeno temeljno načelo svobodnega
urejanja razmerij med strankama.
Po drugi strani pa se temeljna pravila obligacijskega prava, ki na določen (omejen
način) omejujejo tudi stranki civilnega prava, raztezajo na pogodbo o zaposlitvi. Ta
načela so: načelo svobodnega urejanja razmerij, enakopravnost udeleţencev razmerij,
načelo vestnosti in poštenja, dobrih poslovnih običajev, prepoved povzročanja škode,
skrbnost dobrega gospodarja in prepoved zlorabe pravic.

5.3.1. Načelo enakopravnosti in avtonomije

Načelo enakopravnosti oz. načelo prirejenosti subjektov je eno izmed temeljnih načel
ne le obligacijskega, temveč tudi širšega pravnega sistema. To načelo je v praksi
povezano z načelom avtonomije volje. O enakopravnosti udeleţencev obligacijskih
razmerij določa 4. člen OZ, da so udeleţenci obligacijskih razmerij enaki. Nedvomno
je, da to načelo zagotavlja pravno enakopravnost strank: nobena od pogodbenih strank
naj nima močnejšega oz. šibkejšega pravnega poloţaja. Navedeno načelo pomeni, da
pogodbeni stranki v medsebojnih odnosih, ne smeta druga drugi narekovati vsebine
njunega dogovora. Pravila obligacijskega prava ne zagotavljajo nobeni kategoriji
udeleţencev obligacijskega razmerja več pravic ali boljšega izhodiščnega poloţaja pri
urejanju obligacijskih razmerij. Pogodbeni stranki morata biti popolnoma svobodni,
prostovoljno se odločata ali bosta sklenili določeno pravno razmerje, na kakšen način
in pod kakšnimi pogoji. V posledici uveljavljenega načela avtonomije volje strank se
lahko obligacijska razmerja urejajo prosto, pri čemer so pri urejanju obligacijskih
razmerij omejeni z ustavo, s prisilnimi predpisi in moralnimi načeli. Prosto urejanje
omejujeta predvsem morala ter vestnost in poštenje.212

Relativnost avtonomnosti pogodbenih strank pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi je bolj
formalnega značaja. Delavec je sicer avtonomen in ni prisiljen vstopiti v medsebojno
razmerje in sprejeti v naprej določene pogoje, s strani delodajalca. To sicer velja v
212

Glej opombo št. 160, str. 16.
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razmerju delavca, medtem ko pa ne velja v razmerju do delodajalca, saj je v zvezi z
javnopravnimi omejitvami in vnaprej določenimi (minimalnimi) pogoji, ki naj veljajo
zaradi

varstva

pogodbeno

šibkejšega

delavca,

avtonomija

oz.

svoboda

sporazumevanja dejansko formalna. Kljub tem zakonskim omejitvam pa pri pogodbi o
zaposlitvi lahko govorimo o pogodbenih elementih tega razmerja. V vseh tistih
primerih, ko pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ne prihaja v poštev zakonska
omejitev, sta pogodbeni stranki avtonomni in lahko skladno s pravili, ki veljajo za
obligacijska razmerja, sklepata pogodbo o zaposlitvi.213
Obligacijska pravila pri urejanju vsebine pogodbe izhajajo iz načela svobodnega
urejanja in tudi v posebnem delu pri posameznih pogodbah izhajajo iz njihove
dispozitivnosti.214 Ta dispozitivnost ne more veljati za pogodbo o zaposlitvi, saj gre za
posebno obliko pogodbe delovnega prava, kjer posebnosti izhajajo ravno iz negiranja
splošnega obligacijskega načela dispozitivnosti in svobodnega urejanja razmerij.
Četudi je delavec formalnopravno izenačen z delodajalcem in svoboden pri sklepanju
pogodbe o zaposlitvi in obe pogodbeni stranki zavezujeta pravila splošnega civilnega
prava, je nesporno, da je delavec na drugi strani ekonomsko neenakopraven z
delodajalcem. Ravno zaradi narava predmeta (delo) pogodbe o zaposlitvi ni mogoče
popolnoma enačiti s pogodbo obligacijskega prava, kar posledično pomeni omejeno
uporabo načela popolne avtonomije pogodbenih strank.

5.3.2. Načelo vestnosti in poštenja

Navedeno načelo je definirano v 5. členu OZ in določa, da morajo udeleţenci
obligacijskih razmerij pri sklepanju in izvrševanju pravic in izpolnjevanju obveznosti
iz teh razmerij spoštovati načelo vestnosti in poštenja. Udeleţenci morajo v prometu
ravnati v skladu s dobrimi poslovnimi običaji.

213
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Glej opombo št. 3, str. 941.
Udeleţenci obligacijskih razmerij lahko uredijo svoje obligacijsko razmerje drugače, kot je to

določeno v tem zakoniku, če iz posameznih določb tega zakona ali iz njenega smisla ne izhaja kaj
drugega (2. člen OZ).
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Dobri poslovni običaji omejujejo ravnanje udeleţencev obligacijskih razmerij. So
standard morale ter standard vestnosti in poštenja.
Načelo vestnosti in poštenja zahteva, da si pogodbena stranka pri sklepanju pogodbe,
pri uresničevanju pravic, ki jih je pridobila s pogodbo o zaposlitvi in pri izpolnjevanju
pogodbenih obveznosti ne prizadeva samo za uresničitev svojih interesov, zaradi
uresničitve katerih sklepa pogodbo, temveč mora s pravo mero in na ustrezen način
skrbeti tudi za uresničitev in zaščito interesov druge pogodbene stranke. Udeleţenci
morajo biti kljub nasprotnim si interesom drug do drugega lojalni.215
Kot izraz načela vestnosti in poštenja se kaţe t.i. pojasnilna dolţnost, ki je obveznost
ene pogodbene stranke opozoriti drugo pogodbeno stranko na določene okoliščine, ki
so pomembne za uresničitev interesov, zaradi katerih druga stranka sklepa pogodbo in
ji pojasniti pomen teh okoliščin za uresničitev njenih interesov. Pojasnilna obveznost
se nanaša na vse okoliščine, ki oblikujejo poslovno podlago pogodbe. Takšno
obveznost ima pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi tudi kandidat v skladu z 1.
odstavkom 27. členom ZDR.216 Kandidat mora delodajalcu predloţiti dokaze, da
izpolnjuje pogoje za opravljanje dela (spričevala, diplomo, druge listine), delodajalca
pa mora obvestiti tudi o vseh okoliščinah, ki bi lahko bile pomembne pri sklepanju
pogodbe o zaposlitvi.
Prav tako se kot izraz načela vestnosti in poštenja kaţe t. i. notificijska dolţnost, ki je
obveznost ene stranke obvestiti drugo stranko o nastopu dejstev (za katere druga
stranka ne ve in ne more vedeti), ki vplivajo na pogodbeno obveznost. To so tiste
predpostavke, ki vplivajo na veljavnost pogodbe.
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Kranjc Vesna v Nina Plavšak et al., Obligacijski zakonik s komentarjem, GV zaloţba, Ljubljana,

2003, str. 97.
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Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi je kandidat dolţan predloţiti delodajalcu dokazila o

izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela in ga obvestiti o 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 ogroţajo ţivljenje in zdravje
oseb, s katerimi pri izvrševanju svojih obveznosti prihaja v stik.
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Delavec in delodajalec sta kot stranki pogodbe o zaposlitvi zavezana drug drugega
obveščati o bistvenih okoliščinah v zvezi z njunim pogodbenim razmerjem. 217 Delavec
je zavezan delodajalca obveščati o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo na izpolnjevanje
njegovih pogodbenih obveznosti (začasna zadrţanost od dela zaradi bolezni). Po
noveli ZDR pa mora delavec delodajalca obveščati tudi o vseh spremembah podatkov,
ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja (dejstvo, da se je delavcu
rodil otrok, dejstvo, da je spremenil prebivališče navedeno v pogodbi o zaposlitvi).218
Dolţnost obveščanja pa zadene tudi delodajalca (delavca mora obvestiti o tveganjih, s
katerimi se lahko sooči, preden sprejme delo; obvestiti ga mora o številu dni letnega
dopusta; o spremenjenih pogojih dela; o novi, spremenjeni ali dopolnjeni zakonodaji
na področju delovnega prava; o moţnosti izobraţevanja in udeleţevanja na seminarjih
itd.). Po mojem mnenju se ravno z medsebojnim obveščanjem prepletajo različni
interesi obeh pogodbenih strank, saj je pogodba o zaposlitvi pogodba medsebojnega
sodelovanja in stranki z medsebojnim obveščanjem ustvarjata nemotene pogoje dela,
ohranita zaupen odnos in s tem ustvarjata razmere, ki omogočajo uspeh (rezultat)
obema strankama.

5.3.3. Načelo prevodi zlorabe pravic

Uresničevanje načela vestnosti in poštenja je pri uveljavljanju pravic tesno povezano s
prepovedjo zlorabe pravic V 6. členu OZ je določeno, da so pravice iz obligacijskih
razmerij omejene z enakimi pravicami drugih. Izvrševati jih je treba v skladu s
temeljnimi načeli tega zakonika in z njihovim namenom. Udeleţenci obligacijskih
razmerij se morajo pri izvrševanju svojih pravic vzdrţati vsakega ravnanja, s katerim
217

V 34. členu ZDR določa, da mora delavec obveščati delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo

oz. bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti in o vseh spremenjenih
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zazna pri delu.
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bi bila oteţena izpolnitev obveznosti drugega udeleţenca. Za navidezno izvrševanje
pravic gre, če njen nosilec ravna z izključnim namenom, da drugemu škoduje.
Zloraba pravice pomeni izvrševanja pravice (upravičenja) prek tiste meje, ki v
kakovostno enakem obsegu tudi drugemu dopušča, da uresničuje pravico, ki mu
pripada. Za zlorabo pravice gre takrat, kadar nekdo izvaja svojo, sicer priznano
pravico, v nasprotju z namenom, za katerega je ustanovljena in sicer zato, da bi s
takšnim izvrševanjem svoje pravice nekomu drugemu škodoval.219
Upoštevanje, da je pogodba o zaposlitvi pogodba prizadevanja je pomen tega načela,
da ima ena stranka pravico od druge stranke zahtevati, da opravi izpolnitveno
ravnanje, ki je predmet tega razmerja (delo in plačilo). Pravice ene stranke so omejene
s pravicami druge stranke. Ena stranka prekorači meje dovoljenega uresničevanja
(izvrševanja) pravic iz tega razmerja, če z njenim uresničevanjem ovira ali
onemogoča uresničevanje pravice druge stranke. Skrajni primer nedovoljenega
izvrševanja pravice je navidezno izvrševanje pravice, za katero gre v primeru, če njen
nosilec ravna z izključnim namenom da drugemu škoduje.

5.3.4. Načelo prevodi povzročanja škode

Vsak se je dolţan vzdrţevati ravnanja, s katerim bi utegnil drugemu povzročiti škodo
(10. člen OZ). Prepoved povzročanja škode (neminem leadere) je splošno
civilizacijsko načelo in generalno prepoveduje povzročanje škode. Prepoveduje
aktivna in pasivna ravnanja, s katerimi se utegne povzročiti škoda. Zapoveduje, da je
dolţnost vsakega vzdrţati se ravnanja, s katerim bi drugemu utegnil povzročiti škodo.
Temeljni pomen tega načela je v varovanju oškodovanca. Tistega, ki načela ne
spoštuje, zadenejo vse posledice. Celoten kompleks norm o odškodninski
odgovornosti je v bistvu usmerjen v to, kako čim bolj učinkovito zavarovati
oškodovanca, ne pa varovati tistega, ki je to načelo kršil s svojim škodljivim
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Glej opombo št. 79, str. 63.
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ravnanjem.220 Na področju delovnega prava je to načelo povezano z določili ZDR, ki
določajo obveznost varovanje delavčeve osebnosti s strani delodajalca.
Ena izmed obveznosti delavca je tudi prepoved škodljivega ravnanja.221 S tem se od
delavca zahteva splošna lojalnost do delodajalca. Prepoved povzročanja škode, po
kateri se je vsakdo dolţan vzdrţati ravnanja, s katerim bi utegnil drugemu povzročiti
škodo, je eno izmed temeljnih načel pogodbenega prava. Delavec se je dolţan
vzdrţati škodljivega ravnanja v sluţbi in zunaj nje, čeprav delavčeva lojalnost do
delodajalca ni neomejena. Prepoved škodljivega ravnanja se namreč nanaša samo na
tista ravnanja, ki škodujejo ali bi lahko škodovala delodajalcu glede na naravo dela, ki
ga delavec opravlja. Kako daleč seţe delavčeva obveznost zunaj sluţbe, je treba
presojati predvsem na poloţaj, ki ga ima delavec pri delodajalcu. Logično je, da bo v
tem smislu bolj izpostavljen vodilni delavec.222
Prepoved škodljivega ravnanja se nanaša tako na povzročitev materialne ali moralne
škode kot tudi drugih ravnanj, ki bi lahko škodovali interesom delodajalca. Ni torej
nujno, da škoda nastane. Zadostuje ţe verjetnost, da bi neko dejanje delodajalcu lahko
škodilo.223
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Glej opombo št. 79, str. 71.
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Delavec se je dolţan vzdrţati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu,

materialno ali pravno škodujejo ali bi lahko škodovale poslovnim interesom delodajalca (35. člen
ZDR).
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V sodbi VSRS opr. št. Ips 95/99 z dne 31.8.1999 je sodišče odločilo, da je širjenje delavčeve

delovne obveznosti v prosti čas in zunaj prostorov delodajalca, izjemoma sicer mogoče, če je tako
določeno z zakonom, pogodbo ali akti delodajalca, vendar mora v takih primerih dejansko obstajati
moţnost, da zaradi neprimernega obnašanja delavca pride do zmanjšanja ugleda delodajalca. Taka
določba pa ne more veljati za vse kategorije delavcev, ampak samo za tiste, ki zaradi svojega poloţaja
ali dela, ki ga opravljanja, dejansko lahko zmanjšujejo ugled delodajalca ali škodujejo njegovim
poslovnim zvezam. V to kategorijo pa navaden fizični delavec ne spada.
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Belopavlovič Nataša v Bečan Irena et al., Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) s komentarjem, GV
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5.3.5. Načelo skrbnega ravnanja

Udeleţenci obligacijskih razmerij morajo pri izpolnjevanju svoje obveznosti ravnati s
skrbnostjo, ki se v pravnem prometu zahteva pri ustrezni vrsti obligacijskih razmerij
(1. odstavek 6. člena OZ).
Kar zadeva načela skrbnega ravnaje, pa je to pravno načelo, ki zapoveduje, da morajo
udeleţenci pravnih razmerij ravnati skrbno. Skrbnost je pravni standard in je
opredeljen tako, da se sklicuje na ravnanje, ki je tipično, normalno, povprečno v
določenem okolju. Skrbnost je merilo za presojo, ali je stranka ravnala tako, da ji ni
mogoče očitati, da je ravnala krivdno. Kriterij za skrbnost je skrbnost abstraktnega
tipa, za presojo skrbnosti pa so odločilna objektivna merila. Presoja se po merilih
kroga skupine ljudi, katerim pripada ravnanje ene stranke, katerega ravnaje presojamo
(starost, izobrazba, pričakovano ravnanje v dani situaciji od razumnega človeka).224
Če ima storitvena obveznost značilnosti obligacije prizadevanja, so merila, ali je bila
storitev pravilno opravljena, ravnanja (dejanja in opustitev) izvajalca pri opravljanju
teh storitev. Izvajalec storitve, ki je po svoji naravi prizadevanje, svojo storitev
pravilno izpolni, če ravna z ustrezno (zahtevano) skrbnostjo.225
Po določilu 1. odstavka 31. člena ZDR mora delavec vestno opravljati delo, za katero
je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Vestnost opravljanje dela delavca pomeni
zanesljivost, sposobnost in spoštovanje interesov delodajalca. Vestno delo je
povezano tudi s skrbnostjo, zato je delavec pri izpolnjevanju svojih obveznosti dolţan
ravnati s skrbnostjo, ki se od njega pričakuje glede na njegove osebne lastnosti in
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Pomembno je, da delavec pri delu ravna
profesionalno in v interesu delodajalca, da z njim sodeluje. Delavec se mora izogibati
situacijam, kjer bi njegovi lastni interesi bili v nasprotju z dolţnostmi, ki jih ima do
delodajalca. Delodajalčeve poslovne interese mora upoštevati. Po moderni definiciji
lojalnosti delavec načeloma ni zavezan k osebni zvestobi do samega delodajalca,
224

Glej opombo št. 79, str. 77.
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Glej opombo št. 51, str. 135-148.
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ampak le k sluţbeni konkretnosti in k upoštevanju delodajalčevih podjetniških
interesov.226

5.4.

DELAVEC KOT POGODBENO ŠIBKEJŠA STRANKA

5.4.1. Splošno o podrejenem poloţaju delavca v delovnem razmerju

V gospodarstvih, ki temeljijo na trţnih zakonitostih, so razmerja med subjekti
delovnih razmerij jasna. Ti sistemi delujejo znotraj fenomena lastninske pravice.
Delodajalec je lastnik kapitala, ki za opravljanje svoje dejavnosti potrebuje
produkcijska sredstva. Eno izmed teh je delo. To pomeni, da mora delodajalec na trgu
dela povpraševati po ljudeh, ki bodo primerni za sodelovanje v njegovem delovnem
procesu. Presoja izvora produkcijskih sredstev je pomemben element pri analizi
podrejenosti delavca in je osnovni vzrok za obravnavo poloţaja delavca nasploh. Iz
omenjenih trţnih zakonitosti jasno izhaja, da je delavec, ki se zaposli pri delodajalcu,
v podrejenem poloţaju, vsaj v ekonomskem pogledu. Potreba po vključitvi delavca v
delodajalčev delovni proces povečuje njegovo odvisnost od nadrejenega, hkrati pa
pomeni tudi določeno aktivnost na strani delodajalca v zvezi z uvajanjem delavca v
delo na določenem delovnem mestu. Aktivnosti delavca so usmerjene k ekonomskim
interesom delodajalca, saj je ta na koncu tisti, ki nosi ekonomsko tveganje, tveganje
izgube ali dobička. Ravno določitev bremena ekonomskega tveganja, ki ga v
delovnem pravu nosi izključno delodajalec, pomeni osnovi element relavitizacije
podrejenega poloţaja delavca. Delavec ne more biti odgovoren za morebitni neuspeh
delodajalca.
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Belopavlovič Nataša et al., Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, Ljubljana, GV zaloţba

2003, str. 150-151.
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Ekonomska odvisnost pa ni edini dejavnik, saj t. i. osebno odvisnost oz. subordinacijo
oblikujeta še dva dejavnika:
delo po navodilih delodajalca in
delo pod nadzorom delodajalca.
Vezanost delavca na navodila delodajalca227 je prvo in najpogostejše merilo za presojo
osebne podrejenosti delavca. Vendar pa to pravilo ni absolutno, saj tudi pravica
delodajalca dajati navodila ni brezmejna. Navodila morajo izhajati iz konkretnega
delovnega razmerja in morajo se upoštevati zakonske določbe in ustaljene navade.
Navodila se nanašajo na uspešnost in način dela in so lahko splošna in znana ter
določena vnaprej ali pa se delodajalec odloči, da bo delavcu navodila dajal sproti.
Splošna značilnost navodil pa je, da niso sestavina pogodbe o zaposlitvi, kot so to npr.
plača, dopust, delovni čas, katere delodajalec enostransko ne more spreminjati.
Navodila pa delodajalcu omogočijo, da z dajanjem navodil in z usmerjanjem delavca
vsebinsko dopolni morebitne vrzeli v pogodbi o zaposlitvi. Nikakor pa dajanje
navodil ne sme vplivati na pravice delavca, dogovorjene v pogodbi o zaposlitvi.

Nadzor nad izvajanjem dela pa pomeni nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih in
drugih obveznosti delavca in spoštovanje danih navodil. To je merilo in pravilo, ki je
prisotno pri vsaki sinalagmatični pogodbi, kjer imata stranki vzajemne pravice in
obveznosti. Če upoštevamo, da je osnovni cilj delodajalca doseganje dobrih poslovnih
rezultatov, bi k temu moral teţiti tudi nadzor delodajalca. To pomeni, da je nadzor
sicer strog, mora pa biti tudi v sorazmerju z ţelenimi cilji in zakonodajo s področja
varstva delavca. V praksi je pomemben element subordinacije disciplinska oblast
delodajalca nad delavcem in je instrument zoper delavca, če ta s svojo aktivnostjo ali
opustitvijo krši svoje delovne obveznosti.

Obveznost osebnega opravljanja dela, to je dela, ki ga mora opravljati delavec sam,
neposredno, je tvorec podrejenega poloţaja delavca. Osebna odvisnost je neločljivo
227

Delavec mora upoštevati zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in

drugih obveznosti iz delovnega razmerja (32. člen ZDR). Po tem členu je delavec dolţan upoštevati
samo tista navodila, ki se nanašajo na opravljanje dela, ki je dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi.
Delodajalec ne sme izkoriščati delavca, da opravlja dela, ki bi bila zanj škodljiva.
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povezana in pogojena z dejstvom osebnega dela, čeprav še ne vzpostavi odvisnega
delovnega razmerja. To velja zlasti pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi z delavcem, ki
bo glede na svoje zanje in zmoţnosti opravljal delo bolj samostojno ali morda sam v
določeni meri dajal navodila drugim delavcem. Ko je delavec na videz popolnoma
samostojen, pri delu ni deleţen natančnih navodil in nadzora, se morda zdi, da sam
delegira določene aktivnosti in se zdi, da tak delavec ni v podrejenem odnosu do
svojega delodajalca. Dejstvo pa je, da je v tem primeru intenzivnost podrejenosti
znatno manjša, vendar je potrebno v tem primeru poloţaj konkretnega delavca
presojati po indicih, ki pa vendarle kaţejo na to, da obstaja poloţaj odvisnosti,
govorimo o t.i. tihi avtoriteti. Ta se ponavadi kaţe pri kraju opravljanja dela,
delovnem času, zlasti pa v ekonomskem pogledu, saj delavec nima lastnih
produkcijskih sredstev in za svoje delo redno prejema plačilo.228
Če upoštevamo, da je pogodba o zaposlitvi pogodba intuitu personae, je osebno
opravljanje dela ravno posledica podrejenosti delavca. Značilnost pogodbe o
zaposlitvi je ravno vez podrejenosti delavca in t.i. direkcijska oblast delodajalca.

5.4.2. Enakost oz. neenakost pogodbenih strank pri sklepanju pogodbe o
zaposlitvi

Delodajalec je ţe po svoji naravi ekonomsko močnejša pogodbena stranka, njegova
močna vloga pa se zaradi psihološkega učinka, največkrat strahu in strahospoštovanja,
še stopnjuje. Da bi se izognili, da bi takšna neenakopravnost med delavcem in
delodajalcem prerasla v pravno neenakost ter zaradi zagotavljanja temeljne človekove
pravice o enakopravnosti pred zakonom ne glede na gmotno stanje ali drugo osebno
okoliščino, je uzakonjeno eno izmed temeljnih načel civilnega prava prav
enakopravnost subjektov. Čeprav se je delovno pravo od civilnega prava ţe dokaj
ločilo, pa kljub temu ne more mimo tega načela, vendar pa je praksa nemalokrat
drugačna.
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Glej opombo št. 4, str. 907-909.
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Ko zakon določa enakopravnost ima pri tem v mislih pravno in ne ekonomsko
enakost. Tako v praksi delodajalec kot pogodbeno močnejša stranka na neki način
oblikuje pravno razmerje med obema pogodbenima strankama, ko določa vsebino
pogodbe in tako oblikuje določene pravice in obveznosti. Delavec ima tako zgolj
moţnost, da ponujeno pogodbo sprejme ali zavrne, medtem ko pa mu je vsebinska
prilagoditev pogodbe v njegovo dobro največkrat onemogočena.229
Načeloma sta torej stranki delovnega razmerja enakopravni pri sklepanju pogodbe o
zaposlitvi in pri izvajanju pogodbe o zaposlitvi. Zaradi posebnega pomena delovnih
razmerij in ker je delavec šibkejša pogodbena stranka in je zato njegov pogodbeni
poloţaj oteţen, drţava posega in posreduje pri urejanju obligacijskih razmerij.
Delovno pravo je zato tudi razvilo nekaj institutov, katerih namen je kar se da
izenačiti moţnost pogodbenih strank in je tako pri razlagi pravnih norm posebej
pomembno načelo favor laboratoris. To načelo se na primer uporablja:
ko pravice delavcev varujejo pravne norme različne ravni in ko pravno pravilo
niţje ravni derogira pravno pravilo višje ravni, če je to v korist (in favorem
delavca);230
ko se namesto nične določbe pogodbe o zaposlitvi uporabljajo pravne norme, ki
urejajo to vprašanje; zaradi ničnosti posameznih določb pogodbe o zaposlitvi ta ni
nična v celoti, ker je to in favorem delavca.231
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Glej opombo št. 160, str. 16-17.
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Sklep opr. št. Pdp 1082/2006 z dne 10.5.2007, kjer je Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

sprejelo odločitev, da kljub temu, da je obstajala volja strank skleniti pogodbo civilnega prava, jima
ZDR tega ne dopušča, v kolikor obstajajo elementi delovnega razmerja. Če obstajajo elementi
delovnega razmerja v skladu s 4. členom ZDR (prostovoljen vključitev delavca v organiziran delovni
proces in opravljanje dela za plačilo, osebno in nepretrgano, po navodilih in nadzorom delodajalca) v
povezavi s 20. členom ZDR je potrebno skleniti pogodbo delovnega in ne pogodbo civilnega prava. Ne
glede na navidezno soglasje volj strank je podlaga ZDR in je tako sodišče prve stopnje, ki je uporabilo
določilo 11. člena ZDR v zvezi s 15. členom OZ ter odločilo, da med strankama ni bilo soglasja volj za
sklenitev pogodbe o zaposlitvi ravnalo napačno, saj ni presojalo ostalih okoliščin v zvezi s sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi (zlasti morebitnega podrejenega poloţaja delavca in poloţaja delodajalca).
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Novak Janez, Varstvo pravic iz delovnega razmerja, Podjetje in delo, štev. 6/1997, str. 934-935.
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Delovnopravna ureditev tako ni popolnoma dala odgovora ali v zvezi z
dvostranskostjo lahko govorimo tudi o enakopravnosti strank delovnega razmerja kot
pomembnem elementu pogodbenosti tega razmerja. Delodajalec mora biti pri
opravljanju svoje podjetniške dejavnosti pravno neodvisen, medtem ko pa je delavec
nesamostojen (subordiniran) dolţan osebno opravljati delo in to pod navodili in
nadzorom delodajalca. Subordinacija ne sme biti samo tehnični pojem, ki pa bi se
samo reduciral na podrejenost in nadrejenost pri opravljanju dela. V dvostranskem
delovnem razmerju mora biti subordinacija zelo elastična in variabilna. Variirati mora
od največje absolutnosti v primerih, kjer bo popolnoma izključena avtonomija delavca
(npr. nekvalificirana dela), do primerov vodstvenih delavcev, kjer je skoraj ne bo.
Obstajajo velike kvantitativne razlike med delavci, ki so dolţni delati po svojih
najboljših zmoţnostih in znanju, pri čemer niti ne sprejemajo ali izpolnjujejo navodila
drugih in ne delajo pod neposrednim nadzorom ali po direktivah delodajalca
(zdravniki, sodniki, profesorji), do tistih, ki v vseh primerih opravljajo delo po
navodilih, nadzorom, po nalogu (izvršilno in pomoţno osebje). Vendar tudi pri
delavcih, ki so razmeroma samostojni (raziskovalni in znanstveni delavci) ne moremo
govoriti o popolni samostojnosti, saj bo v vsakem primeru obstajala subordinacija
glede organizacije dela, glede usklajevanja, glede materialne organizacije poslovanja
in s tem posledično tudi do spoštovanja navodil delodajalca v zvezi s temi vprašanji.
Tako se mora odvisnost, relativna nesamostojnost in subordinacija delavcev nasproti
delodajalcem poudariti kot eden izmed najbistvenejših elementov dvostranskega
odnosa med delavcem in delodajalcem.
Četudi je delavec formalnopravno izenačen z delodajalcem in svoboden pri sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi, pa je nesporno, da je delavec na drugi strani ekonomsko
neenakopraven z delodajalcem. Delodajalec razpolaga s proizvodnimi sredstvi in
kapitalom, medtem ko delavec razpolaga večinoma s svojim fizičnim delom ali
intelektualnim znanjem. V takih razmerah, torej ob predpostavki popolne avtonomije
pogodbenih strank, ne bi obstajalo pogodbeno enakopravno razmerje, saj se pogodba
o zaposlitvi ne bi sklepala kot dvostransko pogodbeno razmerje s svobodno voljo
delavca in delodajalca, temveč izključno z enostransko odločitvijo delodajalca, ker
delavec ne bi imel moţnosti pogajanja in izbire zaposlitve, zato je potrebna
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javnopravna omejitev. V nasprotnem primeru bi obstajalo neenakopravno razmerje,
kjer bi prišla do veljave pogodbena volja močnejše stranke-delodajalca.232
Značilnost pogodbe o zaposlitvi po delovnem pravu je ravno v tem, da je delavec kot
pogodbeno šibkejša stranka vedno v podrejenem poloţaju. Zato pravila delovnega
prava, ki so namenjena varstvu šibkejše stranke pred samovoljnimi dejanji
delodajalca, morajo vzpostaviti ustrezno ravnovesje. V tem se pogodba o zaposlitvi po
delovnem pravu razlikuje od pogodb civilnega prava, katerega osnovo izhodišče je
popolna enakost pogodbenih strank. Obveznosti pogodbenih strank233 pokaţejo, da so
obveznosti ene stranke protiuteţ obveznostim druge stranke. To je pomembno za
zagotavljanje uspešnih poslovnih rezultatov za delodajalca in ustrezne odmene za
delavca in pomeni vzajemno pogojevanje enega z drugim. Obe stranki imata eno
primarno obveznost in več sekundarnih. Če primarni obveznosti zagotavljanja dela
(delavec) in zagotavljanje plačila (delodajalec) obravnavamo ločeno od drugim
obveznosti kaţejo na klasično pogodbeno razmerje značilno za civilno pravo. Šele
upoštevaje ostale elemente oz. sekundarne obveznosti delavca in delodajalca
omogočajo prikaz značilnosti pogodbe o zaposlitvi. Le te pa delovno pravno razmerje
opredelijo kot odvisno razmerje, torej razmerje dveh neenakopravnih strank.

Sekundarne obveznosti delavca oz. delodajalca temeljijo na lojalnosti delavca do
delodajalca oz. zagotavljanju potrebnega varstva delavcu, kar pomeni, da delodajalca
v določeni meri omejuje v njegovem delovanju. Tako so aktivnosti znotraj
organizacije vse bolj usmerjene v spoštovanje delodajalčevih interesov. Takšen
pozitiven odnos delavca pa je mogoč samo pod pogojem, da tudi delodajalec delavca
ne vrednoti zgolj kot produkcijski dejavnik ampak kot subjekt, ki je pomembnem tudi
za poslovni uspeh delodajalca.234
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Glej opomba št. 3, str. 938, 940.
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5.5.

JAVNO PRAVNE OMEJITVE IN AVTONOMIJA STRANK POGODBE

O ZAPOSLITVI

5.5.1. Splošni akti delodajalca in avtonomija strank

Delodajalec in delavec imata v delovnem pravu poloţaj, ki ga splošno določa sistem
pravnih norm. Zaradi potrebe po ureditvi vseh pravnih razmerij je potrebna tudi
visoka stopnja urejenosti delovnih razmerij, kar je tudi v javnem interesu.
Ena izmed značilnosti delovnega razmerja je ravno medsebojni odnos med delavcem
in delodajalcem in dejstvo, da delavec ni samostojen pri svojih dejanjih, saj mora
imeti privoljenje delodajalca. Prav tako je značilnost delovnega prava normativna
oblast delodajalca, ki prav tako izhaja iz narave dela. Delodajalec namreč s splošnimi
akti ureja njun medsebojni odnos.235 Splošni akti delodajalca so ena od dveh vrst
avtonomnih virov delovnega prava. So enostranski akti delodajalca, ker jih sprejme
delodajalec, sicer ob sodelovanju s sindikati ali vsemi delavci. Tudi v tem primeru
zakon določa dvostransko urejanje določenega pravnega instituta, saj je drugače
pričakovati, da bi enostransko urejanje lahko prizadelo pravice delavcev. Omejitev
normativne oblasti delodajalca se zlasti kaţe v primeru, ko ZDR napotuje na
subsidiarno uporabo pravil obligacijskega prava, kot je to na primer ničnost in
izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi, če je le ta v nasprotju s splošnim aktom
delodajalca. Glede nasprotja med splošnim aktom in pogodbo o zaposlitvi je treba
ugotoviti, da ob morebitnem nasprotju obstajata dve moţnosti. Absolutna
neveljavnost določil pogodbe, ki ima za posledico formalno ugotovitev ničnosti
določil pogodbe o zaposlitvi in bo praviloma podana takrat, ko bodo določila v
nasprotju s tistimi normami splošnega akta, ki so rezultat obveznosti normiranja, saj je
ta obveznost praviloma z zakonom določena zaradi pomembnejših vprašanj, pri
katerih je javni interes za njihovo ureditev posebno poudarjen. V drugih, manj
pomembnih primerih nasprotovanja pogodbe o zaposlitvi avtonomni normi, pa bo
235
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imelo za posledico relativno neveljavnost določil pogodbe o zaposlitvi in moţnost
izpodbijanja te pogodbe.236

V skladu z dvostransko ureditvijo delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem
delovnopravna

ureditev

odpravlja

podrobno

zakonsko

ureditev

usmerjanja

avtonomnega urejanja delovnih razmerij. Ureja le minimalne pravice, ostalo prepušča
svobodni volji strank. To avtonomno urejanje se najbolj kaţe pri kolektivnem
dogovarjanju in sklepanju kolektivnih pogodb, pri katerih delavci in delodajalci
zakonsko opredeljene pravice in obveznosti razčlenijo in jih podrobneje opredelijo ter
medsebojno uskladijo. Tako so zlasti kolektivne pogodbe in splošni akti delodajalci
abstraktne norme, ki jih morajo stranke upoštevati. Tudi posamična pogodba o
zaposlitvi se pogosto sklicuje na kolektivne pogodbe in ne določa vseh podrobnih
pravic in obveznosti pogodbenih strank, tako da pogosto potem lahko pride do
sklepanje pogodbe o zaposlitvi kot adhezijske oz. tipizirane pogodbe, torej ne za
pogodbe v klasičnem smislu, ko so elementi pogodbe predmet pogajanj.

Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi se stranki dogovorita o bistvenih sestavinah iz 29.
člena ZDR, medtem ko pa se glede ostalih elementov nakazuje na uporabo drugih
heteronomnih in avtonomnih aktov, ki urejajo poloţaj delavca in delodajalca in se s
tem tudi nekako omejuje svobodno voljo pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi. Delavcu
so pravice iz teh aktov in zakonov priznane in se pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi
lahko sicer še pogaja, vendar pogosto le glede obsega in kvalitete posameznih
pravic.237
Kljub vsemu zapisanemu, predvsem pa upoštevaje samo vsebino pogodbe o
zaposlitvi, lahko zaključim, da pogodba o zaposlitvi ni t. i. adhezijska oblika pogodbe.
Torej pogodba, katero vsebino določa le delodajalec in h kateri delavec zgolj pristopi.
Drţi sicer, da se avtonomija strank na delovnem področju kaţe v kolektivnih
pogajanjih socialnih partnerjev, ki skušajo s sprejetjem avtonomnih aktov določiti
pravice delavcev v čim širšem obsegu, vendar pa med pogodbenima strankama
236
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obstaja kar nekaj prostora za pogajanja in usklajevanja, saj gre nenazadnje pri
sklepanju pogodbe o zaposlitvi za sklepanje dvostranske pogodbe in je določanje
same vsebine pogodbe o zaposlitvi, upoštevaje kogentne določbe ZDR, drugih
zakonov, mednarodnih pogodb in ostalih zavezujočim predpisom, prepuščena volji
pogodbenih strank. V kolikšni meri pa jo bosta dejansko izkoristili pa je na koncu
odvisno od in zgolj od pogodbenih strank samih. Na podlagi medsebojnih pogajanj si
lahko delavec izbori širši obseg pravic, kot pa mu jih daje zavezujoča zakonodaja.

5.5.2. Vezanost strank na delovno pravne institute in načelo avtonomije

Pogodba o zaposlitvi je pogodba delovnega prava, kar pomeni, da je normiranje
posameznega področja delovnega prava opredeljeno z njegovo naravo. Narava
delovnega prava, ki določa značilnost pogodbe o zaposlitvi, je jasno izraţena v 1.
členu ZDR,238 v katerem je zakonodajalec postavil cilje zakona in načela, ki morajo
biti pri doseganju ciljev dosledno upoštevana. V zvezi s tem se kaţe tudi moţnost
strank, da izberejo različni tip pogodbe, saj zakonodaja daje prednost pogodbi o
zaposlitvi za nedoločen čas. Vendar pa se tudi na tem področju kaţe trend k večji
pogodbeni svobodi strank, saj sodobno trţno gospodarstvo in hitro spreminjajoče se
zahteve in potrebe trga dela, zahtevajo vse bolj proţne oblike pogodb o zaposlitvi, ki
dovoljujejo primeren odziv na takšen situacije. Delovno pravna zakonodaja sicer
postavlja pogoje za t.i. atipične oblike zaposlovanja, vendar ti pogoji upoštevajo
dogajanja na trgu dela in tako postajajo vse bolj odprti, kar ima za posledico vse
milejše omejevanje, drugih atipičnih pogodb o zaposlitvi.239
Glede na to, da ZDR še najprej favorizira delovno razmerje za nedoločen čas pred
drugimi moţnimi načini zaposlovanja, hkrati vsebuje določbe, ki omejujejo
pogodbeno svobodo delodajalca, da bi delavcu nudile ustrezno zaščito. Vendar ni
238
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vedno mogoče trditi, da je tudi delavcu v interesu pogodba o zaposlitvi za nedoločen
čas. Včasih delodajalec sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas z namenom, da
presodi ali delavca še potrebuje, na drugi strani pa pogosto delavca bolj privabi
pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, saj mu prinaša določene prednosti.
Ni razloga, da stranki pogodbe o zaposlitvi ne bi našli pravnega razmerja, ki bo
najbolj v korist obema in je tako kljub zakonskim omejitvam in zahtevam druţbe po
večji varnosti delavca pred moţnimi zlorabami s strani delodajalca, na koncu
prepuščeno pogodbeni volji strank, da vstopajo v različna medsebojna pravna
razmerja. Nesmiselno je vztrajati na sodelovanju delavca in delodajalca pri klasičnih
delovnih razmerjih, saj se tudi na tem področju kaţe trend k vse večji pogodbeni
svobodi strank.240
K avtorjem, ki sledijo trendu in spreminjajočim trţnim razmeram in potrebam ter
zagovarjajo sklenitev atipičnih oblik pogodb o zaposlitvi, se lahko pridruţim in ob
tem dodam, da kljub načelni favorizaciji delovnega razmerja s sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi za nedoločen čas, ţe sam ZDR pozna druge oblike dela in zaposlovanja
(pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom,
pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, pogodba o zaposlitvi zaradi
opravljanja javnih del, itd) katere se lahko obe pogodbeni stranki posluţita in uredita
medsebojno razmerje. Vse naštete oblike imajo lahko tudi prednosti, še zlasti ob
gospodarski nestabilnosti in finančni krizi, ko delodajalci ne morejo več zagotavljati
dela in je potrebno zmanjšati stroške (od katerih so plače za delavce pogosto največja
teţava delodajalca), je smiselno razmišljati o teh oblikah pogodbe o zaposlitvi. Še
zlasti so mikavne pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas in pogodba o zaposlitvi
za delo na domu, saj pri obeh pogodbah delavec ohrani oz. ima enake pravice kot pri
pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas. Pri delo na domu, se kot prednost za delavca
pokaţe zlasti dejstvo, da je sam gospodar organiziranja delovnega časa, manj je
potrebe po varstvu otrok in moţna je oskrba starejših ali bolnih druţinskih članov.
Delavec lahko laţje uskladi poklicne in druţinske obveznosti. Medtem ko je za
delodajalca prednost zmanjšanja potnih stroškov, manjši bolniški izostanki, zmanjšajo
se mu stroški povezani z delovnim prostorom itd.
240

Šetinc Tekavc Martina, Delovna razmerja: fleksibilnost zaposlovanja: katero obliko sodelovanja naj

izbere delodajalec?, Pravna praksa, štev. 8/2003, str. 12-14.

130

5.5.3. Proţnost in varnost sklepanja pogodbe o zaposlitvi in avtonomija strank

Za Slovenijo je značilno, da je drţava s togim trgom dela, kar posledično pomeni
premalo fleksibilnih moţnosti za zaposlovanje na kar opozarjajo delodajalci, na drugi
strani pa delavci opozarjajo na nevarnost zmanjšanja ravni socialne drţave, če bi se
njihova zaščita in osnovne pravice, ki jih omogoča ZDR, zmanjšale. Zaradi tega je
potreben socialni dialog med partnerji, da bi prišlo do sprememb na trgu dela in da bi
se vzpostavile razmere, v katerih bodo delavci hitreje se zaposlovali, podjetja pa laţje
sprejemala odločitve o novem zaposlovanju. Ravno to so bili razlogi, ki so tudi
zahtevali spremembo ZDR in s tem omehčati rigidnost trga dela. Pri tem sta bila
postavljena dva osnova cilja:
povečanje fleksibilnosti zaposlovanja in
ohranjanje pridobljenih pravic zaposlenih in s tem njihovo socialno varnost.241
Glede samega sklepanja pogodbe o zaposlitvi je bila pomembna širša opredelitev
dela, ki ga je delavec zavezan opravljati po pogodbi o zaposlitvi. S spremembo
določbe, ki določa sestavine pogodbe o zaposlitvi v opredelitvi dela, ki ga je delavec
zavezan opravljati po pogodbi o zaposlitvi, se jasneje izraţa moţnost zaposlitve za
delovno mesto ali vrsto dela. Ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pa mora delavec
izpolnjevati pogoje za zaposlitev za delo-na delovno mesto ali za vrsto dela, ki ga bo
zavezan opravljati po pogodbi o zaposlitvi. Namen te spremembe je moţnost, da bi se
lahko pogodba o zaposlitvi sklepala za širše opredeljeno delo. Ob sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi se delavcu odredi opravljanje enega od delovnih mest znotraj vrste del. Pri
tem bi bilo potrebno, da se delovna mesta, katerih dela je delavec dolţan opravljati v
okviru vrste del, navedejo v pogodbi o zaposlitvi. Na tak način je delavec ustrezno
obveščen o tem, kakšna dela je sklenil s pogodbo o zaposlitvi.242
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Namen dopolnitve zakonskih določb z novelo ZDR-A glede vrste dela je bil urediti
večjo preglednost sklenitve pogodbe o zaposlitvi za vrsto dela za laţje prilaganje
potrebam delovnega procesa, omogočiti večje jamstvo delavcev pri ohranjanju
delovnega razmerja in zmanjšati administracijo, saj se tako obe pogodbeni stranki
izogneta administriranju v smislu sklepanja dodatkov k pogodbi o zaposlitvi oz.
sklepanju novih pogodb o zaposlitvi.
Delavec je v pogodbenem delovnem razmerju šibkejša stranka, vendar institut
zaposlovanja za vrsto dela na nek način varuje tudi delavca in ne zagotavlja prednosti
samo delodajalcu, saj v primeru prenehanja potrebe po opravljanju dela na enem
delovnem mestu, ga delavec lahko opravlja še na drugem in s tem ni potrebe po
odpovedi pogodbe o zaposlitvi.243 Gre za načelo varstva delavca, saj je ne glede na
zahtevo po proţnejši zaposlitvi, potrebno pozornost usmeriti tudi v varnost zaposlitve
delavca, kateremu je pogosto pogodba o zaposlitvi edini vir dohodka. Pogodba o
zaposlitvi predstavlja za preteţni del delavcev vir rednih dohodkov in s tem moţnost
za preţivetje in njihovo eksistenco, zato večina pravnih redov posebej ščiti delavčev
odnos za njen obstoj. To t.i. pravno varstvo najdemo tako v heteronomni ureditvizakonih kot tudi v avtonomni ureditvi-predvsem kolektivnih pogodbah. Vendar od
gospodarskega podjetja ni mogoče pričakovati, da se bo trajno obremenjeval s
preseţnimi delavci ali z znatno manj sposobnimi delavci. Tako zakonodajalec po eni
strani zagotavlja, da bodo socialne potrebe delavcev varovane, po drugi strani pa ne
sme vplivati na gospodarsko aktivnost delodajalca. Nekateri avtorji navajajo, da
pretirano poudarjanje varstva lahko pospeši nastanek dvorazredne druţbe, v kateri bo
imel en razred v rokah delovna mesta in vse iz tega izvirajoče ugodnosti (dohodek,
socialno varstvo, socialno zavarovanje), drugi razred pa bo iz tega izključen.
Konkretno izoblikovanje varstva delavcev ne sme vplivati na gospodarske aktivnosti
delodajalca, zato je potrebno, da se ţe pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi natančno
določijo vse postavke, ki potem ne ovirajo delovnega procesa pri delodajalcu, po
drugi strani pa omogočijo delavcu svobodo pri sklepanju, da ne bi bil v
neenakopravnem poloţaju.244
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Po navedenem zlasti ugotavljam, da je zakonodajalec z novelo ZDR-A upošteval
sodobno delovanje trga dela in ustrezno sledil zahtevam delodajalcev, da se je skrajšal
rok za objavo prostega dela, kar je zlasti potrebno v primeru, ko se pri delodajalcu
pojavi potreba po hitrem odzivu na spremenjene potrebe trga.

5.6.

INTERVENCIJA DRŢAVE IN AVTONOMIJA STRANK POGODBE O

ZAPOSLITVI

5.6.1. Drţava in načelo avtonomije volje

Za urejanja pogodbenih razmerij v civilnem pravu, kot sem ţe ugotovila, načeloma
velja pogodbena svoboda. To pomeni, da stranke, ki so sposobne skleniti zavezujoč
pravni posel, v okviru avtonomije same odločajo o sklenitvi razmerja, o nasprotni
stranki in predvsem o vsebini konkretnega razmerja. Za civilno pravo velja, da je
vloga drţave pri sklepanju tovrstnih poslov minimalna, drţava načeloma v razmerja
med posamezniki ne posega. Postavi sicer določena pravna pravila, ki pa so praviloma
dispozitivne narave. Takšno stanje, seveda upoštevajoč da tudi v civilnem pravu
obstajajo kogentne določbe, je posledica popolne enakopravnosti pogodbenih strank.
Drugačno pa je stanje na področju delovnega prava, ki je sicer prav tako pogodbeno
pravo. To izhaja in neenakopravnega poloţaja delavca in delodajalca, zato je tudi
vloga drţave, ki s svojo regulativo vpliva na pogodbeno svobodo, večja in
pomembnejša kot na področju civilnega prava. Drţava s svojo zakonodajo posega v
pogodbeno razmerje med delavcem in delodajalcem, definira obveznosti strank, obseg
pravic kar posledično pomeni, da je pogodbena svoboda strank pri določanju natančne
vsebine pogodbe o zaposlitvi bolj ali manj omejena. 245
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Ne glede na navedeno, pa lahko kljub temu glede same vsebine pogodbe o zaposlitvi
zaključim, da zakonska norma ali norma kolektivne pogodbe postavlja zgolj minimum
pravic, ki na individualni ravni ne more biti zmanjšan. Rezultat pogodbene svobode in
volje pa je lahko višji nivo pravic kot je določen s kogentno normo, upoštevati je zgolj
potrebno uveljavljeni pravni standard v korist delavca.
Potrdim lahko, da je razlog poseganja drţave v pogodbeni odnos delavca in
delodajalca predvsem zaščitniški, z namenom zavarovanja delavca, ki je ne samo
ekonomsko (plača, regres, itd), temveč tudi socialno (zdravstveno zavarovanje
delavca in druţine, plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, itd) odvisen od
delodajalca. Delavec je zaradi neenakega poloţaja v drugačni situaciji kot so
načeloma stranke v pogodbenem pravu. Zagotavljanje delovno pravnega varstva pa je
prvi in osnovni namen delovnega prava in temu ustrezno drţava z zakonodajo, ki naj
ščiti delavca, uravnava poloţaj strank pogodbe o zaposlitvi, saj bi se drugače poloţaj
prevesil v korist delodajalca, kot močnejše pogodbene stranke.

5.6.2. Spreminjajoče se razmere v gospodarstvu in sklenitev pogodbe o
zaposlitvi

Sodobno trţno gospodarstvo, močno pod vplivom globalizacijskih trendov, od trga
dela zahteva hitre spremembe in sprotno prilagajanje. V koliziji interesov svobodne
gospodarske pobude, avtonomnosti sprejemanja poslovnih odločitev na eni strani in
zagotavljanja določene stopnje varnosti zaposlitve delavca na drugi strani, ima
pomembno funkcijo drţava, ki s svojo regulativo opredeljuje razmerja med
ekonomski in socialnim pristopom, ter tako bistveno vpliva na dogajanje na trgu dela.
Ţe sprejetje novele ZDR-A pomeni prispevek h koncepciji proţne zaposlitve, varnosti
zaposlovanja in soočanje s izzivi 21. stoletja. Ob zadostni pogodbeni proţnosti mora
biti predvsem zagotovljeno in poskrbljeno za varne prehode iz ene v drugo zaposlitev.
ZDR-A tako ohranja prepoved opravljanja dela, če obstajajo elementi delovnega
prava in omogoča, da se slovenska delovno pravna zakonodaja uvršča med tiste, ki
134

relativno ustrezno urejajo obseg zagotavljanja delovno pravnega varstva. Prav tako je
novela ZDR-A ohranila objavo prostega delovnega mesta oz. vrste dela, pri čemer je
spremenjen rok prijave, ki sedaj ne sme biti krajši od petih dni. Navedena določba
omogoča večjo proţnost pri sklepanju novih pogodb o zaposlitvi. Prav tako pomeni
prilagajanje novim izzivom prisluh delodajalcem, ki so pogosto imeli teţave z
izpolnjevanjem pravic delavcev, če le ti niso sporočili potrebnih podatkov, saj se po
noveli kot pogodbena obveznost določa tudi, da mora delavec delodajalca obveščati o
vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic in obveznosti iz
delovnega razmerja (npr. na dejstvo, da se je delavcu rodil otrok, zaradi pridobitve
dodatnega dneva letnega dopusta).246
V posledici finančne in gospodarske krize, ki sta prizadeli ves svet, se kaţejo
posledice tudi, če še ne najbolj, na delovno pravnem področju. Zato si vlade drţav
sveta, razne organizacije in posamezniki prizadevajo najti rešitve in sprejeti ukrepe s
katerimi bi premagovali krizo. Eden izmed takih dejavnikov, ki si ga je umislila tudi
Vlada Republike Slovenije je bila razporeditev delovnega časa. Delovni čas je
pomemben za delavca, saj oblikuje njegov prosti čas. Zato je njegovo trajanje,
vključno z razporeditvijo, obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi. V pogodbi o
zaposlitvi je treba urediti dolţino dnevnega in tedenskega delovnega časa in
razporeditev delovnega časa. Po 2. odstavku 29. člena ZDR je dopustno, da se lahko
stranki v pogodbi o zaposlitvi pri določitvi dnevnega in tedenskega rednega delovnega
časa in razporeditvi delovnega časa sklicujeta na veljavne zakone, kolektivne pogodbe
oz. splošne akte delodajalca. Pogodbeni stranki lahko torej razporeditev delovnega
časa konkretno opredelita v pogodbi o zaposlitvi ali pa upoštevata 2. odstavek 29.
člena ZDR se sklicujeta na zakon, kolektivno pogodbo oz. splošni akt delodajalca.
ZDR torej dopušča večjo fleksibilnost razporejanja delovnega časa delodajalcu, kar je
pomembno v kriznih razmerah in pri hitrem prilagajanju delovnega procesa. 247
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Določbe ZDR o delovnem času omogočajo pogodbenim strankam določeno stopnjo
avtonomije in proste roke, kar se pokaţe v določenih segmentih pomembno v času
gospodarske krize. Stranki pogodbe o zaposlitvi se lahko dogovorita, da se delovni
pogoji, ki so bili v času sklepanja pogodbe o zaposlitvi določeni z viri avtonomnega
prava, utrdijo v pogodbi o zaposlitvi, kar pomeni samo inkorporacijo v pogodbo o
zaposlitvi.
Med gospodarsko krizo se pogosto pojavijo vprašanja pod kakšnimi pogoji je
dopustno, vsaj za določen čas, delavcem zagotoviti nanj pravic, kot izhaja iz določb
ZDR, drugih zakonov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov. Ureditev pravic v ZDR
je kogentna, gre za zakonski minimum, ki ga morajo delodajalci upoštevati, delavci pa
se tem pravicam ne morejo odpovedati ali privoliti v njihovo zmanjšanje. V 3.
odstavku 7. člena ZDR so navedeni primeri, ko je dopustno s kolektivno pogodbo
določiti za delavca manj ugodne pravice od zakonskih. Ta moţnost je predvidena v
primeru kriznih situacij, ki pa je časovno omejena, pri čemer pa se morajo delavcem
ohraniti pravice, določene v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalci morajo delavcem med
oz. zlasti v obdobju krize zagotavljati minimalne pravice, še posebej pa kriza ne more
biti razlog ali pa izgovor za različne oblike nespoštovanja pogodbe o zaposlitvi, hkrati
pa morajo delodajalci med krizo pokazati določeno druţbeno odgovornost.248

5.6.3. Zaposlovanje na črno in vloga drţave zaradi varstva delavca

Pogosto je s pojmi večja fleksibilnost zaposlovanja, varnost zaposlitve in avtonomija
pogodbenih strank, povezan problem zaposlovanja na črno. O zaposlovanju na črno
govorimo, ko le to ni v skladu z veljavnimi delovnopravnimi predpisi in se ta pojem
tudi loči od dela na črno, ki pomeni, nedovoljeno opravljanje dejavnosti ali
opravljanje dejavnosti v nasprotju z zakonom oz. za neprijavljeno dejavnost. Legalne
oblike dela poleg ZDR, OZ (podjema pogodba, pogodba o naročilu) določa tudi
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Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno249 (v nadaljevanju ZPDZC). Po
določilu navedenega zakona, se šteje za delo na črno tisto delo, ki ga opravlja oseba,
ne da bi imela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo civilnega prava in ni
prijavljena v zdravstveno in pokojninsko zavarovanje in ko posameznik (poleg pravne
osebe in podjetnika) v svojem imenu in za svoj račun zaposli delavca, ki zanj opravlja
delo na črno. Problem zaposlovanja na črno pa ni podan samo pri nas, ampak se s tem
srečuje vsa EU. V skladu z njeno zaposlitveno politiko so drţave članice dolţne
sprejeti ukrepe za zmanjšanje zaposlovanja na črno, kar je povzročilo spreminjane
domače zakonodaje. Sledila je novela ZPDZC-A, ki je med drugim določila domnevo,
da če je brezposelna oseba zaposlena na črno, zanjo obstaja delovno razmerje za
nedoločen čas. Delodajalec ji mora vročiti pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas v
treh dneh po ugotovitvah inšpektorja, sicer lahko zahteva sodno varstvo in mora
plačati globo.250
ZDR določa, da se s pogodbo o zaposlitvi sklene delovno razmerje, s katero stranki
uredita medsebojne pravice in obveznosti. Če pa ne obstajajo elementi delovnega
razmerja in ne gre za drugo obliko dela, se ponavadi delo opravlja po pogodbah
civilnega prava. Vzpostavitev delovnega razmerja pa je podlaga za pokojninsko,
invalidsko in zdravstveno zavarovanje delavca, kar pomeni, da v primeru če se oseba
zaposli brez pogodbe o zaposlitvi (na črno) ni v delovnem razmerju in ji ne pripadajo
pravice iz delovnega razmerja. Drţava mora tako s raznimi ukrepi omejevati
zaposlovanje na črno, na drugi strani pa omogočiti fleksibilnost zaposlovanja, kar ji
omogoča tudi ZPDZC, ki prav tako določa razne oblike legalnega dela, kot je tudi npr.
pogodba o mali zaposlitvi, ki vsebuje tako elemente delovnega kot elemente civilnega
prava.
Vsekakor pa je za delavca najpomembnejša določba 3. odstavka 5. člena ZPDZC, saj
naj bi zaposlitev za nedoločen čas tako po ZDR kot tudi po Direktivi Sveta
1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, bilo
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pravilo. Tega sicer praksa ne potrjuje ţe nekaj let in to tako pri nas kot v celotni EU251,
vendar pa je kljub vsemu potrebno imeti v vidu delavca in kolikor se le da mu
omogočiti neko pravno varnost in to še posebej v času krize, ko se lahko pojavi več
zlorab na področju zaposlovanja na črno.

5.6.4. Trend pomena avtonomije strank pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v
prihodnosti
Aktualne druţbene razmere, gospodarska organizacija in delovanje trga zahtevajo
prilagoditev vedno bolj prostemu svetovnemu trgu. Zahteva se večja proţnost pravne
ureditve delovnega razmerja in s tem pogodbe o zaposlitvi, vendar pa so tu tudi
legitimne zahteve po ohranjanju varnosti zaposlitve. To je navidezno protislovje, saj
251

Po

podatkih

Eurostata

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KE-AG-10-

001/EN/KE-AG-10-001-EN.PDF) je bilo v EU leta 2008 za določen čas zaposlenih 14 % vseh
zaposlenih, od tega 14,9 % ţensk in 13,3 % moških. Največ, kar 29,3 % v Španiji. Sledijo ji Poljska (27
%), Portugalska (22,8 %), Nizozemska (18,2%) in Ciper (13,9 %). Najmanj delavcev je bilo v EU pred
dvema letoma zaposlenih za določen čas v Romuniji (1,3%) in v Estonije ter Litvi (2,4%). V Sloveniji
jih je bilo 17,4 % (od tega 19,7 % ţensk in 15,3 % moških), kar je več od povprečja v EU in tudi več
kot v Avstriji (9 %), pri čemer je deleţ moških iz ţensk zaposlenih za določen čas enak. Kar zadeva
sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas v drţavah EU, v zadnjem kvartalu leta 2009, pa je po
podatkih Eurostata (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-022/EN/KS-SF10-022-EN.PDF) ugotoviti, da je deleţ pogodb o zaposlitvi sklenjenih za določen čas 13,6 %, torej se
število te oblike zaposlite manjša glede na prejšnje leto. Pri čemer pa izstopajo iste drţave kot leta 2008
(Poljska 26,5 %; Španija 25,1 %; Nizozemska 18,5 % in Portugalska 22,7 %). V Sloveniji je bilo v tem
obdobju zaposlitev za določen čas 17,1 %, spet več kot povprečje EU. Se pa je deleţ zaposlenih za
določen čas, na pram leta 2008, zmanjšal za 0,4 %. Od tega deleţa je bil deleţ ţensk (18,7 %) spet
večji kot deleţ moških (15,8 %). V Avstriji je bil deleţ v letu 2009 isti kot v letu 2008 oz. zanemarljivo
večji (0,1 % več pogodb o zaposlitvi za določen čas je bilo v letu 2009). Zanimiv podatek pa je, da je
bil deleţ ţensk, ki so imele sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas (8,6 %) manjši kot deleţ
moških (9,5 %). Nezanemarljiv podatek pa je največji deleţ zaposlenih za določen čas v starostni
skupini od 15 do 24 let, kar 40,8 %, najmanjši pa v starostni skupini nad 55 let. V zadnjih letih (leto
2006-14,4 %, leto 2007-14,5 % in leto 2008-14 %) je deleţ delavec v EU, ki imajo sklenjeno pogodbo
o zaposlitvi za določen čas konstanten in znaša pribliţno 14 % od vseh zaposlitev. Slovenija sodi z 17,7
% (leto 2006-17,3 %, leto 2007-18,5 % in leto 2008-17,4 %) med drţave z višjim deleţem zaposlitev
za določen čas.
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uveljavljanje prve zahteve onemogoča drugo zahtevo. Pojavljajo se predlogi, da bi naj
krepitev moči kapitala omejili z okrepitvijo institucionalne vloge drţave in da bi s
širšimi jamstvi dosegli ugodneje delovne pogoje na eni strani, na drugi strani pa
obstajajo skrajni predlogi po ukinitvi delovnega prava in urejanju delovnih razmerij
po načelih civilnega prava. Oba pristopa je potrebno zavrniti. Ustave drţav, tudi
URS252 zagotavljajo okrepljeno pravno varstvo zaposlenih, ki je pomembna druţbena
vrednota.
Pojavlja se torej globalni trend po deregulaciji delovnega prava, to je po umiku drţave
iz oblikovanja heteronomnih, pogosto kogentnih norm in po razmahu avtonomnih
virov delovnega prava. Srečujemo se s pojavom pravno bolj ohlapnih načinov
določanja delovno pravnih standardov. Tako v obdobju globalizacije nekateri
pozabljajo na varstvene vidike, ki jih ima pogodba o zaposlitvi in vidijo zlasti nov
impulz podjetništvu, potrebo po ekonomskem razvoju, uveljavljanju tehnološkega
standarda in organizacijske spremembe. Samo po sebi se tudi zdi, da delavci tem
trendom sledijo in vidijo moţnost za osebno rast in poklicni razvoj.253
Pod vplivom večjih sprememb na trgu dela, ki so nastale predvsem zaradi skokovitega
tehnološkega napredka in globalizacije, se je fleksibilnost razumela kot poslovna
fleksibilnost, moţnost delodajalca, da se pri poslovanju odraţa na spremembe trga.
Tako mu tudi delovno pravo daje na razpolago različne moţnosti, zlasti netipične
oblike zaposlovanja in različne organizacije delovnega časa. Ker pa je za delavca
predvsem pomembno varstvo zaposlitve, kar je zaradi ţelje človeka po preţivetju, tudi
povsem razumljivo, se sicer zdi da je stabilnost zaposlitve oddaljena od pojma
fleksibilnosti. Vendarle pa je ugotoviti, da prihaja do sprememb in tako mora v
prihodnje sistem varstva delavca temeljiti tako na varstvu znotraj delovnega razmerja
kot na trgu dela. Pri tem pa ne smemo pozabiti na druţbeno odgovornost, saj je prav
zavedanje, da delo ni blago in da ima vsakdo pravico do ţivljenja, ki zagotavlja
človekovo dostojanstvo in ustrezno socialno varstvo pridobitev 20. stoletja in tako
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vloge drţave, ki po vplivom mednarodnih aktov, sprejema zakonodajo in s tem
ohranjanje minimalnih standardov.254
ZDR sicer še naprej favorizira delovno razmerje za nedoločen čas, katero je tudi
najbolj običajen način sklepanja pogodbe o zaposlitvi, s katero se urejajo medsebojne
pravice in obveznosti, vendar pa je potrebno upoštevati spremenjene okoliščine in tudi
ţelje po ohlapnejšem načinu urejanja medsebojnih razmerij, pri tem pa upoštevati
načelo varstva delavca kot šibkejše stranke. Glede na zakonska določila, da v primeru
obstoja elementov delovnega razmerja gre za pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas,
je potrebno tudi upoštevati avtonomijo strank, saj obstajajo situacije, da obe
pogodbeni stranki ţelita bolj ohlapno situacijo. To sem predvsem lahko opazila ob
trenutni gospodarski situaciji, ki lahko privede do tega, da se razmerje med strankama
uredi z drugačnimi pogodbami kot pa s pogodbo o zaposlitvi za določen čas-atipične
pogodbe, saj imata obe stranki od tega koristi in ni vedno smotrno omejevati
avtonomije strank. Takšne okoliščine kaţejo trend k večji pogodbeni svobodi strank,
saj hitre spremembe trga zahtevajo fleksibilne oblike pogodbe o zaposlitvi, ki
dovoljuje tudi primeren odziv na take situacije.255
Večja ali manjša omejitev sklepanja različnih drugih vrst pogodb o zaposlitvi, pa spet
kaţe na prvotno vlogo delovnega prava, to je varstva delavca, ki bi mu naj kljub
vsemu zagotovili trajen pogodbeni odnos z delodajalcem s ciljem zagotavljati
eksistenco delavca in njegove druţine. Oţenje doseţenega pravnega varstva
zaposlitve delavcev v sodobnih razmerah bi pomenilo poseg v načelo in temeljni
namen delovnega prava, to je varstva delavcev. Zato mora biti vsakršno oţenje pravic
omejeno. Zaradi pridobitnih ciljev se ne sme obiti ustavnih temeljev in etičnih načel
delovnega prava.
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6.

OMEJITEV AVTONOMIJE STRANK PRI SKLEPANJU POGODBE O

ZAPOSLITVI

6.1.

SPLOŠNO O OMEJITVI POGODBENE SVOBODE DELAVCA IN

DELODAJALCA

Načelo avtonomije volje je klasično načelo obligacijskega prava in pomeni, da
udeleţenci prosto urejajo obligacijska razmerja, ne smejo pa jih urediti v nasprotju z
ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli. Pravila obligacijskega prava so
sicer dispozitivne narave, vendar je potrebno zaradi varstva interesov strank in širših
interesov včasih omejiti prosto urejanje obligacijskih razmerij. Upoštevati je potrebno
kogentne norme. Omejitve volje pogodbenih strank zadevajo vidike sklepanja in
izpolnjevanja obligacijskih razmerjih. Vsaka vrsta obligacijskega razmerja ima v
bistvu začrtan krog svojega manevrskega prostora, tako glede pogodbene stranke, kot
tudi glede predmeta, kavze, izpolnjevanja, itd. Samo v tem začrtanem krogu pride do
izraza avtonomija volje pogodbenih strank. Nadalje je avtonomija volje pogodbenih
strank pri sklepanju obligacijskih razmerjih omejena z vsemi temeljnimi načeli OZ.256
Glede na to, da je področje delovnega prava zaznamovano z idejo in mislijo civilnega
pogodbenega prava, je obravnavanje pogodbene svobode pomembno tudi v delovnem
pravu, upoštevajoč dejstva, da je pogodba o zaposlitvi pogodba delovnega prava, ki
ima specifične značilnosti. Taka značilnost je tudi ureditev pogodbene svobode
delavca in delodajalca. Avtonomija pogodbenih strank je omejena pri sklepanju
pogodbe o zaposlitvi med drugim tudi z obveznostjo upoštevanja določb drugih
zakonov.257 To pomeni, da sta tako delavec kot delodajalec vezana s pravili civilnega
prava kot so morala, vestnost, poštenje, dobri poslovni običaji, skrbnost dobrega
gospodarja in prepoved zlorabe pravic. Zaradi varstva strank in širših interesov, je
256
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splošnih aktov delodajalca.
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potrebno omejiti avtonomijo volje pri pogodbah civilnega prava, kar še toliko bolj
velja za delovno pravo, kjer si stojita nasproti dve neenakovredni stranki, kjer ima pri
sklepanju pogodbe delodajalec pogosto vse niti in platno v svojih rokah in je potrebno
na neki način zaščititi pogodbeno šibkejšega delavca. Zaradi različnih vlog, ki jih
imata delavec in delodajalec v delovnem pravu, zlasti pa glede na njune različne in
pogosto nasprotujoče si interese, mora biti drţavna oblast, tudi sodna veja oblasti,
tista, ki s sprejemanjem in uporabo, zlasti pa z razlago določil zakona, ščiti delavca
kot pogodbeno šibkejšo stranko.
Pogosto je tako VSRS tisti forum,258 ki razlaga pomen omejevanje avtonomije
pogodbenih strank pogodbe o zaposlitvi. VSRS je zvezi s tem uporabilo t. i. načelo
primarnosti dejstev in uporabo zakonskih mehanizmov (določb 4. člena, 11. člena in
16. člena ZDR) za ugotavljanje delovnega razmerja in s tem omejevanje avtonomije
volje pogodbenih strank pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi in s tem izhodišče za boj
proti neprimernemu izkoriščanju delavcev. Delodajalci pogosto izberejo tisto obliko
pravnega razmerja katera predstavlja najcenejšo obliko opravljanja dela, za delavca pa
to pomeni odrekanje mnogih pravic iz področja delovnega prava in prava socialne
varnosti, do katerih bi delavec, sicer moral biti upravičen.
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da pri opredelitvi ni le bistvena volja strank, čeprav to ne pomeni, da v nekaterih primerih tudi volje ne
bi bilo mogoče uporabiti. Kriterij za razlikovanje morajo biti čim bolj objektivni. Avtonomija strank
namreč ni neomejena in je iz tega razloga sodbo sodišča prve in druge stopnje razveljavilo.
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Pomemben in hkrati učinkovit ter nujen način za dosego bolj izenačenega poloţaja
strank delovnega razmerja predstavlja odklon od načela avtonomije volje pogodbenih
strank v delovnem pravu, odklon, ki je izrazitejši na strani delodajalca. Omejevanje
avtonomije se kaţe pri institutih delovnega prava glede sklenitve pogodbe o
zaposlitvi, npr. pri izbiri pogodbenega partnerja, določanju vsebine pogodbenega
razmerja, upoštevanju zahteve po pisnosti pogodbe kot tudi glede predmeta pogodbe o
zaposlitvi.259
ZDR v bistvu predstavlja korak v smeri večje zaščite oseb, ki opravljajo delo, pri
katerem obstajajo elementi delovnega razmerja, saj zakon v takšnih primerih ne glede
na siceršnji formalni status izvajalca del zagotavlja prednost delovnega razmerja pred
ostalimi razmerji. To nenazadnje pomeni, da se je v dilemi med večjo fleksibilnostjo
in s tem dopuščanjem ali celo spodbujanjem različnih pogodbenih oblik dela, ki jo
zahtevajo potrebe trga in zaščito delavcev v podrejenem poloţaju, zakonodajalec
vendarle odločil za večjo varstvo oseb v ekonomsko odvisnih razmerij.260
Z razvojem druţbene zavesti, s socialnim napredkom, zavedanjem delavskega razreda
svojih pravic ter varovanje in spoštovanje človekovih pravic se je omogočilo, da se
delovna razmerja med delavci in delodajalci ne urejajo prosto in svobodno, saj je
potrebno zaščiti ekonomsko šibkejšo stranko in posledično omejevati avtonomijo

259

Drţava posega v poloţaj delavca, zlasti pa delodajalca omejuje na najvišji ravni in s tem omejuje

popolno svobodo strank. Poseg drţave v pogodbeni odnos delavca in delodajalca se odraţa tudi v
zakonski obveznosti, da mora delodajalec delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi, kar
delodajalca sili k temu, da bo delovno razmerje nastalo na podlagi pisne pogodbe o zaposlitvi. Kršitev
obveznosti je razlog za izrek globe, kar predstavlja dodaten mehanizem za uresničitev določbe v praksi.
Enako velja za poseg drţave na področju plače. Sprva je plača bila v izključni domeni pogodbene volje
strank in je bila odvisna od pogajalske moči ene in druge stranke, oblikovala se je na trgu glede na
ponudbo in povpraševanje. Kmalu pa je na tudi to področje začela posegati drţava s heteronomnimi
pravnimi viri in je tako pojem plače postopoma bil nadgrajen od prvotne čiste civilistične opredelitve,
saj se je začela upoštevati tudi socialna funkcija plače. V samo določanje višine plač se sicer drţava
neposredno ne spušča in prepušča to avtonomnemu urejanju, pogajanju in dogovarjanju socialnih
partnerjev, vendar z zakonodajo ureja nekatera splošna vprašanja v zvezi s plačo, določa najniţjo raven
pravic, minimalno plačo, vzpostavlja mehanizme varstva plače itd.
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pogodbenih strank. Drţava pa je z razvojem vse pogosteje začela posegati v delovno
pravno področje, kar se mi zdi smiselno in potrebno. V odnosu delavec-delodajalec je
delavec ekonomsko odvisen in šibkejši ter je potrebno posebej varovati njegove
interese, njegovo dostojanstvo ter upoštevati pravico delavca do svobode dela.

6.2.

KOGENTNE DOLOČBE ZDR O OMEJITVI AVTONOMIJE VOLJE

POGODBENIH STRANK

Po določilu 1. odstavka 7. člena ZDR sta pri sklepanju in prenehanju pogodbe o
zaposlitvi in v času trajanja delovnega razmerja delodajalec in delavec dolţna
upoštevati določbe tega zakona, ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe, druge
predpise, kolektivne pogodbe in splošne akte delodajalca. V skladu z določilom 1.
odstavka 11. člena ZDR pa se pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi smiselno uporabljajo
pravila civilnega prava, če ni z ZDR ali drugim zakonom drugače določeno, kar
pomeni, da je treba tudi pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi, kot dvostranske pogodbe,
upoštevati temeljna načela civilnega prava. Vendar pa ţe OZ nakazuje na moţnost
omejene popolne avtonomije pogodbenih strank v 3. členu, saj stranke ne smejo
urejati medsebojna razmerja v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi in moralo. To pa
še toliko bolj velja za delovno pravo, kjer je pogodbena svoboda strank pogodbe o
zaposlitvi omejena. Delavec in delodajalec morata spoštovati prisilne zakonske
določbe in določbe avtonomnih pravnih virov, ki se nanašajo praviloma na minimalne
pravice delavcev.261

Zaradi narave dela, predvsem zaradi razmerja podrejenosti, strankama pogodbe o
zaposlitvi ni podana popolna svoboda določanja pravic in obveznosti v pogodbi, ki jo
sicer sklepata prostovoljno, ampak drţava posega v ta razmerja. Varovalne norme
segajo celo tako daleč, da z določenimi pravicami tudi sam delavec ne more
razpolagati ali pa se jim odpovedati (kot je delavčeva pravica do plače, pravica do
odmora, pravica do letnega dopusta). Nekatere določbe zakona, pa na drugi strani
261
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varujejo tudi delodajalca in zavezujejo delavca k določenemu obnašanju. Tako se
delavec ţe pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi lahko zaveţe, da bo varoval poslovno
skrivnost delodajalca in da bo lojalen v odnosu do delodajalca.262
V 7. členu ZDR določa in ureja omejitev avtonomije volje strank, prav tako pa določa
pravila o hierarhiji pravnih virov v okviru delovnega prava v razmerju med kolektivno
pogodbo in splošnim aktom delodajalca. ZDR v tem členu določa tudi pluralnost
pravnih virov. Delodajalec bo tako moral pri pripravi pogodbe o zaposlitvi kot
najniţjega in konkretnega vira delovnega prava, upoštevati minimalne pravice oz.
obveznosti, ki izhajajo iz zgoraj naštetih predpisov. Če bi delavec in delodajalec v
pogodbi o zaposlitvi uredila manjši obseg pravic, kot jih določajo predpisi, takšna
ureditev ne bi veljala. Svobodna pogodbena volja strank pogodbe o zaposlitvi je
omejena s kogentimi delovnopravnimi normami.

6.2.1. Kogentne določbe ZDR v korist delavca

S pogodbo o zaposlitvi oz. s kolektivno pogodbo se lahko določijo pravice, ki so za
delavca ugodnejše, kot jih določa ZDR (2. odstavek 7. člena ZDR). Določba tega
odstavka upošteva pravni standard v korist delavca. Zakon dopušča, da se lahko s
pogodbo o zaposlitvi pravice določijo za delavca ugodneje, kot jih določa zakon.
Enako so lahko tudi kolektivne pogodbe za delavca ugodneje od zakona. Pogodba o
zaposlitvi pa je nazadnje lahko najbolj ugodna za delavca, saj se lahko v njej
dogovorita za večji obseg pravic kot ga določa ali zakon ali kolektivna pogodba ali
drugi akti delodajalca. V tem aktu se pravice delavca lahko dogovorijo na najširšem
nivoju. Pogodba o zaposlitvi ne more določiti manj pravic, kot jih določajo kolektivne
pogodbe ali akti delodajalca.
Če je določilo v pogodbi o zaposlitvi v nasprotju s splošnimi določbami o minimalnih
pravicah in obveznosti pogodbenih strank, določenimi z zakonom, kolektivno
pogodbo oz. splošnim aktom delodajalca, se uporabljajo določbe zakona, kolektivnih
262
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pogodb oz. splošnih aktov delodajalca, s katerimi je delno določena vsebina pogodbe
o zaposlitvi, kot sestavni del te pogodbe (30. člen ZDR). Ta člen zakona ureja poloţaj,
ko pogodbeni stranki katero od vprašanj s pogodbo o zaposlitvi uredita na način, ki je
v nasprotju z zakonom. V takšnem primeru je pogodbena določba neveljavna in se ne
uporablja. Sestavni del pogodbe o zaposlitvi postane določba zakona ali kolektivne
pogodbe ali splošnega akta delodajalca. Če je npr. v pogodbi o zaposlitvi določeno, da
delodajalec delavcu ni dolţan zagotavljati varnosti in zdravja pri deli, bi takšna
določba nasprotovala določilu 43. člena ZDR in bi navedena določba ZDR, ki določa
obveznost delodajalca, da delavcu zagotavlja pogoje za varnost in zdravje postala
sestavni del pogodbe o zaposlitvi in bi nadomestila določilo v pogodbi o zaposlitvi, ki
je določila nasprotno. Namesto neveljavne določbe pogodbe o zaposlitvi bi veljala
določba 43. člena ZDR.263
Določba 30. člena ZDR v bistvo pomeni za pogodbo o zaposlitvi aplicirano določbo
2. odstavka 17. člena OZ, po kateri so določbe predpisov, s katerimi je delno določena
vsebina pogodbe, sestavni del teh pogodb in jih dopolnijo ali nadomestijo pogodbena
določila, ki niso v skladu z njimi. Pogodba, ki nasprotuje predpisani vsebini pogodbe
tako ni neveljavna, ampak je veljavna. Pogodbena določila, ki nasprotujejo predpisani
vsebini, pa nadomesti predpisana vsebina. Institut obvezne vsebine pogodbe tako
sanira posamezne kršitve kogentnih pravil na drugi način. Če stranki kršita tiste
predpise, ki določajo obvezno vsebino pogodbe, pogodba ni neveljavna in namesto
pogodbenih določil, ki so v nasprotju s predpisano vsebino, velja predpisana vsebina
pogodbe. Če sta stranki izkazali soglasno voljo za sklenitev pogodbe, katere vsebina
je predpisana, naj ima potem ta pogodba tudi predpisano vsebino. V večini primerov
je vsebina predpisana zaradi varstva ene stranke. Sankcija neveljavnosti bi prizadela
ravno stranko, v korist katere je vsebina predpisana.264

O tem je bilo napisanega tudi v poglavju 4.6.2.1. magistrskega dela.
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6.3.

RAZLOGI ZA INTERVENCIJO DRŢAVE

Če na drugih področjih mehanizmi trga lahko pridobivajo na pomenu, pa za področje
delovnega prava odprava vsakršne intervencije drţave ni sprejemljiva. Intervencija
drţave je in bo tudi v prihodnje potrebna tako zaradi varstva delavca posameznika kot
tudi zaradi spodbujanja socialnega dialoga. Navedeno pa ne velja samo za slovensko
delovno pravno ureditev, temveč tudi za avstrijsko delovno pravo, 265 saj je varstvo
delavca vodilni motiv celotnega delovnega prava.
Pri tem je potrebno upoštevati spremenjen poloţaj delavca v 21. stoletju na pram
poloţaju delavca v 19. stoletju. Odločilna značilnost tega poloţaja še vedno ostaja
ekonomska neenakost, zvišala pa se je izobrazbena raven delavca, prav tako so se,
zaradi prenašanja določenih industrijskih panog v druge dele sveta ter zaradi novih
tehnologij, spremenile delovne razmere. S tem se je zmanjšala t.i. organizacijska in
subordinacijska odvisnost delavca od delodajalca. Delavec je vse manj le izvajalec
navodil delodajalca in vse bolj čisto samostojno in inovativno odloča, kako bo
opravljal svoje delo.
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Šele negativne posledice pogodbene svobode v določeni ekonomski situaciji in potreba po

preprečitvi takih posledic ter varstvo delavca pred njimi, so privedle do normativne ureditve delovnega
prava. Delovno razmerje kot pravno razmerje je tako tudi predmet socialne politike. Če je osredji del
delovnega prava delovno razmerje, predstavlja pogodbo o zaposlitvi podlago le temu. Na delovno
pravo ne smemo gledati samo kot na ekonomsko plat delovnega razmerja. Ne gre samo premoţenjsko
pravno varstvo delavca in varstvo njegovega osebnega dohodka, ki mora biti primeren gospodarskemu
poloţaju v druţbi. Veliko bolj pomeni delovno pravo vrednotenje osebe kot delavca. Delavec naj ne bo
izpostavljeni samovolji delodajalca, njegovi delovni pogoji naj bodo dostojanstveni. Ta cilj se doseţe
na dva načina: preko obvezujočih predpisov in z udeleţbo delavca v kolektivnih organizacijah. Taki
sistem nima samo namena prepustiti oblikovanja delovnih pogojev drţavi in posegom drţave v delovno
pravo, ampak ima za cilj vzbuditi interes in angaţiranost delavcev ter vzbuditi njihov osebnostni
razvoj, tako v delu pod opombo št. 8, str. 2-5.
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Delavec in delodajalec sta pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi in v času trajanja
delovnega razmerja dolţna upoštevati določbe zakonov, ratificiranih in objavljenih
mednarodnih pogodb in predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca.
Pogodbeni stranki pri urejanju delovnega razmerja ne moreta slediti popolni
avtonomiji in absolutni svobodni volji, saj v njun odnos posega drţava s precejšnjim
intervencionalizmom. Ne smemo pozabiti, da se s sprejemanjem zakonov in
omejevanjem avtonomije strank, zlasti pred pritiskom delodajalcev kot ekonomsko
močnejšo stranko varuje tudi druţba in ne samo delavec in se s tem omogoča večja
socialna varnost delavcev, zaupanje v pravo in stabilnost drţave ter uravnoteţeno
gospodarstvo, da ne pride do prevelikega izkoriščanja s strani močnejše pogodbene
stranke.
Ravno zaradi podrejenosti delavca ni podana popolna svoboda, ampak drţava in
stranke kolektivne pogodbe posegajo v urejanje teh razmerij. Tako drţava kot socialni
partnerji poskušajo vgraditi varovalne norme s katerimi določijo minimalni obseg
pravic v zakonih in drugih aktih, tako da delodajalec s pogodbo o zaposlitvi ne bi
delavca prikrajšal za temeljne pravice, saj se s pogodbo o zaposlitvi ne more določiti
manj pravic kot jih določajo zakoni, kolektivne pogodbe in splošni akti. V delovnem
pravu se zasleduje načelo v korist delavca. Pravic določenih v naštetih pravnih virih ni
mogoče oţiti, zniţevati oz. zmanjševati ali odvzeti.266
Ker imata delavec in delodajalec različni vlogi, lahko kar hitro pripelje do konfliktih
situacij znotraj delovnega prava. Za delavca lahko rečemo, da je zanj pomembna
predvsem varnost zaposlitve, za delodajalca pa velja, da je večinoma usmerjen v
svobodno, neovirano izvrševanje podjetniške pobude. Ta razlika pa predstavlja
konfliktno situacijo med ekonomsko učinkovitostjo in socialno pravičnostjo. Ker
identitete obeh pojmov v druţbi ni mogoče doseči, je toliko bolj pomembno, da so
nosilci drţavne oblasti, tako zakonodajne kot tudi sodne veje, pri odločitvah usmerjeni
k iskanju ustreznega ravnovesja med obema pojmoma. Le posluh za posameznika in
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njegove potrebe lahko ustvari vzpodbudne razmere za njegov stabilni socialni poloţaj,
napredek in konkurenčnost, na kar pa morajo nosilci javnih funkcij biti pozorni.267
Na podlagi navedenega lahko zaključim, da je pogodbena svoboda delavca in
delodajalca omejena zaradi drţavne intervencije prek delovnopravne ureditve in s
kolektivnimi pogodbami. Omejitve se v večini primerov postavljajo na stran
delodajalcev, pa tudi na stran delavcev. Omejitve izhajajo iz javnih interesov, niso pa
absolutne. Drugačni, posebni dogovori so med strankama vedno veljavni, vendar
samo, če so v korist delavca. Smisel zagotavljanja delovnopravnega varstva, ki ga
nudi drţava s svoji posegi (predvsem, ko sprejema različne zakone in druge področne
predpise) je teţnja po izenačevanju poloţajev pogodbenih strank. Nesporno obstaja
med njima konflikt med ekonomsko učinkovitostjo in socialno varnostjo, ki pa ne sme
voditi k zasebno pravni ureditvi njunega razmerja, temveč je potrebno upoštevati
zakonske omejitve in omejitve iz kolektivnih pogodb. Na tej točki njunega odnosa pa
je nepogrešljiva vloga drţave, ki z oblastvenim pristopom ureja njun odnos in vpliva
na uravnoteţenje nasprotujočih si odnosov ter na ta način skrbi za varstvo ekonomsko
šibkejše stranke.
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7.

SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI V REPUBLIKI AVSTRIJI

7.1.

SPLOŠNO O DELOVNEM PRAVU V AVSTRIJI

Delovno pravo v Avstriji vsebuje več področij z različno vsebino. To pa je povzročilo
razdelitev dveh velikih področij: individualnega in kolektivnega delovnega prava.
Individualno delovno pravo, kamor se uvršča tako delovno pravo, ki ureja pravna
razmerja med delavcem in delodajalcem in obsega zlasti ureditev nastanka oz.
sklenitve pogodbe o zaposlitvi, ureditev obojestranskih pravic in dolţnosti ter
prenehanje pogodbe o zaposlitvi kot tudi delovno pravo, ki se nanaša na zaščito
delavca in obsega pravne norme, s katerimi drţava delodajalcem nalaga obveznosti, z
namenom zaščite določenih skupin delavcev. H kolektivnemu delovnemu pravu pa
sodi sindikalno pravo, pravo, ki ureja poloţaj organizacij, svetov delavcem in
delodajalcev in pravice pri oblikovanju avtonomnih pravnih virov.268
Kot vsaka pravna veja si tudi delovno pravo prizadeva preprečiti nastanek konfliktov
oz. rešiti ţe nastale spore, nadomestiti boj moči z alternativnimi in miroljubnimi
rešitvami sporov. Poleg te miroljubne funkcije se pojavi tudi kot varstvena funkcija.
Zgodovinsko povezana podrejenost in odvisnost delavca v razmerju do delodajalca, ki
je onemogočalo pogajanja o pravičnih delovnih pogojih, je privedla, do vstopa drţave
na stran delavca kot pogodbeno šibkejše stranke. Zaščita delavca je vse do danes
ostala kot temeljna funkcija in znak delovnega prava, saj je delavec še vedno
ekonomsko odvisen od delodajalca.269
Pomembno spremembo na področju delovnega prava je uvedel Arbeits- und
Sozialgerichtsgesetz (v nadaljevanju ASGG)270 oz. Zakon o delovnih in socialnih
sodiščih, ki je določil stvarno pristojnost glede odločanja v delovnih in socialnih
sporih. Pred tem je namreč bila pristojnost za reševanje sporov na področju delovnega
268
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in tudi socialnega prava razdrobljena po sodiščih splošne pristojnosti, arbitraţi in
številnih drţavnih uradih. Delovna sodišča so med drugim pristojna za reševanje
sporov med delavcem in delodajalcem ter sporov v zvezi s pogodbo o zaposlitvi.271

7.2.

PRAVNI VIRI POGODBE O ZAPOSLITVI

Drţavna ureditev Republike Avstrije se odraţa tudi na področju ureditve delovnega
prava. Zakonodajna in izvršilna oblast se deli med zvezo in posameznimi deţelami,
pri čemer je zakonodajna oblast pridrţana zvezi, v kolikor ni določeno drugače. Tako
na primer ni enakih določb na drţavni ravni pri urejanju delovnih razmerij gozdnih
delavcev in kmetov.
Kot sem ţe zapisala v B-VG v primerjavi z drugimi drţavami najdemo le malo
določb, ki ne neposredno nanašajo na delovno pravo. Tako najdemo v B-VG določbo
o enakopravnosti, ki jo prav tako najdemo v določilih Zakona o temeljnih pravicah
drţavljanov (v nadaljevanju StGG)272, kjer je prav tako določena pravica do svobodne
izbire poklica in izobraţevanja. Ravno StGG je razlog, da v sami B-VG ni veliko
določb, ki bi se nanašale na delovno pravo in na pogodbo o zaposlitvi.

V primerjavi z drugimi pravnimi vejami, so pravni viri delovnega prava bolj raznoliki.
V delovnem pravu Republike Avstrije, predstavlja zakon na pram običajev in sodne
prakse, najpomembnejši pravni vir. Po naravi stvari pa različni viri delovnega prava
ne morejo delovati enako močno. V kolikor vsebujejo različne norme, je potrebno
ugotoviti kateremu pravnemu viru je potrebno dati prednost. Izraz prednost se v tem
kontekstu nanaša tudi na odvisnost niţjega pravnega vira od višjega, prav tako pa je
potrebno upoštevati hierarhijo pravnih virov v primeru kolizije. Seveda je najvišji
pravni vir zavezujoči zakon, ki med drugim določa pravice delavcev, od katerih ne
sme priti do odmika na škodo delavca.
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Glej opombo št. 149, str. 1001.
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Staatsgrundgesetz, RGBI Nr. 152/1867, BGBI Nr. 684/1988.
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Pravne vire delovnega prava v Avstriji razvrščamo po naslednjem vrstnem redu:
zakoni (vključno z vsemi spremembami);
kolektivna pogodba;
statut;
tarifa minimalne plače in tarifa o vajeništvu;
splošni akti delodajalca;
pogodba o zaposlitvi;
konkludentna določila pogodbe o zaposlitvi (splošni pogoji zaposlovanja) in
dispozitivna pravila.273
Kot ţe omenjeno pa so po določilih B-VG sodišča samo uporabniki zakona, ne
kreirajo pa sami zakonodaje in prava. Če pa pogledamo v sodno prakso delovnega
prava, pa ugotovimo, da sodna praksa v večjem obsegu odkriva in zapolnjuje pravne
praznine, opravlja razlago zakona in spreminja pravna razmerja. Tako pogosta nastane
enotna pravna praksa, ki jo morajo stranke v bodoče tudi upoštevati (tako je del
avstrijskega delovnega prava postalo načelo enakega obravnavanja, pravica delavca
do odškodnine za letni dopust, itd). Ne glede na to, da prevladujoča veda pravno
prakso nima kot zavezujoči pravni vir, pa ne moremo mimo tega, da enotna sodna
pravna praksa delovno razmerje oblikuje v enaki meri kot določbe zakona.

Na

podlagi navedenega se zdi smiselno delovna sodišča uvrstiti med sooblikovalce
delovnega prava.274

273

Glej opombo št. 37, str. 7-10, 20-22.

274

Glej opombo št. 7, str. 25-26.
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7.3.

SPLOŠNA

PRAVILA

CIVILNEGA

PRAVA

IN

POGODBA

O

ZAPOSLITVI

V veliki večini spada delovno pravo v zasebno pravo. Drugi del pravil delovnega
prava pa ima karakteristike javnega prava. Pogosto so elementi zasebnega in javnega
prava medsebojno tako prepleteni, da lahko govorimo o mešanem pravu. Značaj
zasebnega prava ima tako celotno individualno delovno pravo, medtem ko imajo
značaj javnega prava področja delovnega pravo o zaščiti delavcev, področje
posredovanja delavcev in področje, ki se nanaša na pravico do zdruţevanja. V odnosu
med pravili posebnega delovnega prava in pravili splošnega zasebnega in javnega
prava, velja temeljno pravilo lex specialis. To pravilo pa je bilo uzakonjeno s
paragrafom 153 tretje novele ABGB iz leta 1916 oz. v ODZ, ki je na novo definiral
razmerje med 26. poglavjem ODZ in posebnimi pravili, ki so veljali za storitvena
razmerja. Po tem takem bi naj določila civilnega prava iz ODZ prišla v uporabo samo
v primeru, če posebni pravni predpisi ne bi vsebovala določila o storitvenem
razmerju. Dandanes tudi Vrhovno sodišče Republike Avstrije (v nadaljevanju OGH)
sprejema svoje odločitve v tej smeri. V kolikor specialni zakon obravnavano
vprašanje sploh ne ureja, je dovoljeno sklicevanja na pravila ODZ.275
Pogodba o zaposlitvi je pogodba zasebnega prava in se tako loči od pogodbe javnega
prava. Različne oblike dela (storitvena dela, dela v manufakturi, v zaloţništvo) so do
leta 1916 obravnavali kot eno plačilno pogodbo. Spremembo je prinesla tretja novela
ODZ, ki je zaradi ločene obravnave pogodbe o zaposlitvi od pogodb civilnega prava,
dokončno določila subsidiarno uporabo paragrafa 153 novele ODZ.276

Ugotavljam, da se pravila civilnega prava iz ODZ pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v
Republiki Avstriji uporabljajo subsidiarno, če ni posebnih področnih zakonov. Tako
zlasti določajo osnovna pravila in standarde na splošni in abstraktni ravni, ki pa jih je
v praksi pogosto potrebno uporabiti.
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Glej opombo št. 37, str. 13.
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Glej opombo št. 8, str. 49-50.
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7.4.

ZNAČILNOSTI POGODBE O ZAPOSLITVI

Zgodovinsko gledano je delovno pravo mlada pravna veja. Sicer se je ţe zgodaj v
razvoju druţba začela ukvarjati z delom, ki ga posameznik opravlja za drugega,
vendar je bila pravna ureditev dela odvisna predvsem od gospodarske oblike druţbe.
Tako od obdobja suţenjstva pa vse do danes ni nobene kontinuitete razvoja delovnega
prava. Celo velika kodifikacija civilnega prava ODZ je delo pogosto povezovala s
fevdalno ureditvijo in z obrtništvom. Pogodba o zaposlitvi je pogodba tipa upnikdolţnik in je nastala iz locatio conductio rimskega prava, ki je poleg prepustiti stvar v
najem ali zakup, zajemala tudi prepustiti lastno delovno silo ali stvar nekomu
drugemu v prisilno uporabo.277
Danes se pogodba o zaposlitvi definira kot pogodba, s katero se ena stranka zaveţe,
da bo za drugo opravljala delo. Pogodba o zaposlitvi je dolţniška pogodba, s katero se
ena stranka (delavec) zaveţe, da bo svojo delo dal na razpolago drugi stranki
(delodajalcu). Iz te definicije pa izhajajo tudi značilnosti pogodbe o zaposlitvi:
odvisnost delavca, plačilo za delo, trajnost opravljanja dela in osebna opravljanje dela.
Interakcija značilnosti naštetih elementov pogodbe o zaposlitvi niso nujne, so pa
tipične predpostavke za obstoj pogodbe o zaposlitvi. Toga orientacija na essentialia
negotia, ne bi bila primerna. Veliko bolj je potrebno ugotoviti značilnosti, ki kaţejo
na obstoj pogodbe o zaposlitvi.278

7.4.1. Osebna odvisnost delavca

Delovno razmerje bolj kot katerokoli drugo dolţniško razmerje veţe delavca. Delavec
je osebno odvisen od delodajalca in od osebe od katere dobi neposredna navodila. Na
to posebnost mora paziti delovno pravo. Šele opazovanje, da z menjavo dela in plače
ni doseţeno ravnoteţje je pripeljalo do bolj podrobnega opazovanja osebne odvisnosti
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Glej opombo št. 8, str. 5, 49.

278

Glej opombo št. 37, str. 28, 30.
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delavca v delovnem razmerju. V začetku je bila v središču pozornosti ekonomska
odvisnost delavca, čeprav lahko ta obstaja tudi na drugih področjih in za delovno
razmerje ne more biti merodajna. Veliko bolj merodajna je ravno osebna odvisnost
delavca od delodajalca, ki tudi vpliva na posebnost delovnega razmerja na eni strani,
na drugi strani pa hkrati pomeni tudi ekonomsko odvisnost. V kolikor pa se posebnost
delovnega razmerja ne da razmejiti niti z njegovim trajanjem niti z osebno odvisnostjo
delavca, pa se lahko posebnost delovnega razmerja izraţa skozi potrebo po zaščiti
delavca.
Odvisnost delavca je samo ena točka, ki vpliva na to, da je potrebno poloţaj delavca
zaščititi. Ravno iz tega razloga se ne spremeni dejstvo, da se s pogodbo o zaposlitvi
primarno da na razpolago delo za plačilo. Dejstvo, da delavec da na razpolago svojo
delo proti plačilu, ustvari situacijo, ko se mora s kogentimi pravili poskrbeti za zaščito
delavca. Kljub vsemu pa je osebna odvisnost delavca, ki v veliki meri temelji na
izključitvi njegove svobodne volje, bistveni element delovnega prava. Je rezultat
pogodbene obveze in traja ves čas od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Ni bistveno
kako hitro delavec s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi spet pridobi neodvisnost. Tudi
dejstvo, da bil delavec svojo delo lahko uporabil na drugi način, ne odpravi v pogodbi
o zaposlitvi določeno osebno odvisnost. Na čem se osebna odvisnost oblikuje, se z
enostavno formulo ne da prikazati. Pri tem se zdi da obstaja medsebojna odvisnost
med jakostjo oz. stopnjo odvisnosti in stopnjo obveze delavca. Pri tem razlikujemo
naslednje oblike odvisnosti:
Obveznost izpolniti navodila delodajalca. Delavec se je dolţan drţati navodil
delodajalca, pri čemer pa so navodila primarno vezana na določen delovni
rezultat.
Vedno bolj natančen opis dela in pogojev dela v pogodbi o zaposlitvi, katere je
vse bolj posledica specializiranega dela in razmerja na trgu. V kolikor je delovni
čas, kraj opravljanja dela, delovno mesto in delovni proces tako določen, da pri
danem proizvodnem procesu osebna navodila postanejo odvečna, je svoboda
odločanja delavca, ţe v sami pogodbi o zaposlitvi izključena.
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7.4.2. Plačilo za delo

Za pogodbo o zaposlitvi, v primerjavi z drugimi pogodbami, velja, da se za opravljeno
delo dobi plačilo. Delodajalec je v določenih primerih obvezan k plačilu, četudi
delavec ne dela. Tako ločimo dve skupini. Prva je, ko je razlog za ne delo na strani
delodajalca. Pri čemer pa ţe ODZ v tej zvezi določa, da pripada delavcu plača v
primeru, ko je bil pripravljen delati, vendar pa je bila ovira, da ni delal, na strani
delodajalca (nezagotavljanje delovnih sredstev in materiala). Drugi razlog pa je na
strani delavca. Delavec je tako upravičen do plačila tudi v primeru ko je v bolniškem
staleţu, na koriščenju letnega dopusta, porodniškem itd. 279

7.4.3. Trajnost opravljanja dela

Za ODZ so bile značilne pogodbe za določen čas, medtem, ko danes prevladujejo
pogodbe za nedoločen čas. Velja splošno pravilo, da naj bi se pogodba o zaposlitvi
sklepala za nedoločen čas. Ravno iz tega razloga, spadajo pogodbe o zaposlitvi v
skupino upniško dolţniške pogodbe. Glede na to, da pogodba o zaposlitvi spada v
upniško dolţniški tip pogodbe, se dajo razloţiti nekateri odmiki od sicer sprejetih
pravil. Ker pa poleg pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, obstaja tudi pogodbe o
zaposlitvi za določen čas, se sklepa, da je dolgotrajnost pogodbe o zaposlitvi ena
izmed značilnosti pogodbe o zaposlitvi, vendar ne ena od ključnih značilnosti le te.280
Delovno razmerje je konec koncev trajno delovno razmerje, natančneje trajno
dolţniško razmerje. Tako je usmerjeno v dolgotrajno razmerje, čeprav ne na
neprekinjeno razmerje. V času obstoja delovnega razmerja, pa je pogodba o zaposlitvi
podvrţena spremembam. Ţe iz te značilnosti izhaja, večji poudarek na stranskih
obveznostih, katerih primarni interes je zaščita druge pogodbene stranke. Med tem, ko
ima delavec dolţnost opravljati delo, ima delodajalec večjo obveznost, saj mora
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Glej opombo št. 8, str. 68-70.
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Glej opombo št. 37, str. 29.
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poskrbeti tako za delavca kot za njegovo premoţenje. V tem se kaţe vpliv osebnega
opravlja dela in osebne odvisnosti delavca od delodajalca. Poleg tega je potrebno
upoštevati dolgotrajni značaj v primeru pomanjkljivih pogodb o zaposlitvi.281

7.4.4. Osebno opravljanje dela

Ker se s pogodbo o zaposlitvi vzpostavi osebna vez, dandanes tudi ni več sporno, da
ima ravno pogodba o zaposlitvi v primerjavi z drugimi dolţniškimi pogodbami,
najmočnejši osebni vpliv. Zedinjenje o tem uvidu, je nastala iz napornih diskusij o
tezi, da bi naj bil odnos delavec delodajalec osebnopravni druţbeni odnos. Da odnos
med delavcem in delodajalcem ne izhaja samo iz odnosa plačilo za delo, je bil pravi
pristop te teze. Vendar je ta teza zgrešila cilj, ko so se njeni zagovorniki poskušali
oddaljiti od pravil civilnega prava. Pravno dogmatično pade teza o odnosu delavec
delodajalec kot osebnopravno druţbeni odnos na tem, da niti v osebnem pravu ne
obstajajo norme, katere bi se lahko uporabile za reševanje vprašanj, ki jih prinaša
delovno pravo. Iz tega razloga so tezo reducirali na razumno upravičene elemente
(pomen dela za delavčevo ţivljenje, na obvezo upoštevanja interesov obeh
pogodbenih strank, na dolţnost spoštovanja osebnosti pogodbenega partnerja, kot
temelj za vzpostavitev pravnega odnosa-npr. načelo enakega obravnavanja).282

7.5.

SPLOŠNO O SKLENITVI POGODBE O ZAPOSLITVI

Pogodba o zaposlitvi utemeljuje obstoj delovnega razmerja. Kot del zasebnega prava
sloni na soglasju volj obeh pogodbenih strank. Je obojestransko zavezujoča,
sinalagmatična pogodba, saj za obe stranki določa pravice in dolţnosti. Za sklenitev
pogodbe o zaposlitve se ne plača nobenih pristojbin.283
281

Glej opombo št. 8, str. 62.
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Glej opombo št. 37, str. 30.
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Glej opombo št. 149, str. 222-223.
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7.5.1. Stranki pogodbe o zaposlitvi

Avstrijsko delovno pravo definira delodajalca kot tisto pogodbena stranko, ki lahko
od druge pogodbene stranke zahteva storitev, medtem ko zakonske definicije
delodajalca ni. Delodajalec kot stranka pogodbe o zaposlitvi zahteva od druge stranke
opravljanja dela in pogodbeno zvestobo, sam pa je zavezan k plačilu za delo in za
varstvo delavca. Medtem ko je delavec lahko samo fizična oseba, je delodajalec lahko
tudi pravna oseba, pri čemer potem zanjo sklepa pogodbo o zaposlitvi fizična oseba,
saj je pravna oseba abstraktni delodajalec.

Delavec pa je tista oseba, ki nekomu drugemu, na podlagi pogodbe, daje na razpolago
svojo delo. Ta definicija delavca velja na splošno za delovno pravo, posebni zakoni pa
se naslanjajo na obširnejšo definicijo delavca (npr. v okviru podjetja se delavec
definira na podlagi splošnega akta delodajalca. Vodilni delavci pa se na podlagi
splošnega akta delodajalca ne štejejo kot delavci, čeprav jih kot take definira splošno
delovno pravo). Pogosto pa definicijo delavca poskuša podati tudi pravna praksa
(delavci so v smislu delovnega prava fizične osebe, ki so na podlagi pogodbe o
zaposlitvi zavezani k osebnemu opravljanju dela za drugega). V okviru pojma delavca
so se v avstrijskem pravu ţe v 19. stoletju oblikovale različne skupine, med katerimi
pa sta najpomembnejši delavec in usluţbenec, ki pa v judikaturi povzročata včasih
teţave. Tako se za usluţbence štejejo predvsem: delavci v trgovini, pisarniški delavci,
računovodje in delavci v višjih drţavnih sluţbah, delavci pa so predvsem natakarji,
šoferji, peki, mesarji, skladiščniki, itd. Pravni poloţaj je za delavce in usluţbence
neenotno urejen, saj veljajo za eno skupino eni, za drugo skupino na drugi pravni viri.
Vendar ta delitev ni smiselna in se pravna teorija zavzema za poenotenje pojma
delavca.284
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Glej opombo št. 37, str. 44-45.
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7.5.2. Sposobnost strank za sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Za veljavno sklenitev pogodbe se zahteva popolna poslovna sposobnost pogodbenih
strank. V primeru omejene poslovne sposobnosti je veljavnost pravnega posla odvisna
od tega, ali je omejena poslovna sposobnost stranke vplivala na veljavnost pravnega
posla, kar pa se ugotavlja od vsakega posameznega pravnega posla posebej. Popolna
poslovna sposobnost se po avstrijskem pravu doseţe z dopolnitvijo 19. leta starosti.
Pogodbe, ki jih sklene mladoletnik, ki je dopolnil 7. let starosti, je viseči pravni posel,
saj je njihova veljavnost odvisna od privolitve zakonitega zastopnika. Mladoletnik po
paragrafu 151 ODZ ne more brez konkretne ali molčeče privolitve svojega zakonitega
zastopnika skleniti veljavne pogodbe, za sklenitev pogodbe o zaposlitvi pa velja
izjema od tega splošnega pravila, ki je podana v paragrafu 152 ODZ, ki določa, da
lahko mladoletnik, ki je dopolnil 14. let, samostojno sklene pogodbo o zaposlitvi, v
kolikor poseben zakon ne določa drugače.285

7.5.3. Soglasje volj in njene pomanjkljivosti

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi temelji na obojestranskem strinjanju oz. soglasju volj
strank. Obe pogodbeni stranki morata biti soglasni glede bistvenih sestavin pogodbe o
zaposlitvi. V kolikor ena stranka da drugi stranki ustno ponudbo, je druga stranka
vezana samo v primeru takojšnjega strinjanja. Pisna ponudba veţe tako dolgo, dokler
ne dobi odgovor na ponudbo v določenem časovnem okviru, ki je primeren za
razmislek, pa tudi sam lahko določi rok za sprejem ponudbe. V kolikor se sprejem
ponudbe ne ujema z dano ponudbo, se lahko šteje kot proti ponudba, ki se nato
obravnava kot nova ponudba in se celoten proces ponudbe in sprejema ponovi.
Sprejem ponudbe ni samo neposredno izraţanje, ampak je odvisno tudi od obnašanja
stranke, ki drugi stranki ne dopušča dvoma o sprejemu ponudbe. To je v praksi
pogosto, ko med obema strankama obstaja dalj časa obstoječe poslovno razmerje.
Molčanje pa ni niti privolitev niti zavrnitev, ampak pomeni vzdrţanje, razen če
nasprotna stranka iz molka nasprotne stranke sklepa na njeno odločitev. Zaradi tega je
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potrebno posebno pozornost usmeriti na ključno razlago delavca pri sklepanju
pogodbe o zaposlitvi, saj je delavec pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi v podrejenem
poloţaju. Delodajalec je namreč v privilegiranem poloţaju, saj narekuje potek
sklepanja pogodbe o zaposlitvi, medtem ko je delavec v socialno podrejen poloţaju.

Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi lahko prihaja do napak volje. Avstrijsko pravo
poznamo sledeče napake volje:
Dissens (nesoglasje volje strank): v kolikor pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ni
prišlo do soglasja volje glede bistvenih sestavih, obstaja pogodba o zaposlitvi
samo v primeru, če se pogodbene stranke tega dejstva ne zavedajo in se izvršujejo
samo v tistih točkah, glede katerih sta se obe pogodbeni stranki strinjali. Vsaka
pogodbena stranka lahko zahteva razveljavitev pogodbe o zaposlitvi, če se zave
obstoja nesoglasja. Če pa tega ne stori, lahko nasprotna stranka sklepa, da se
pogodba o zaposlitvi izvršuje glede vsebine, ki sta se jo dogovorili.
Prevara in groţnja: v primeru prevare ali groţnje lahko pogodbena stranka zahteva
razveljavitev pogodbe, saj v tem primeru stranka pogodbe sploh ne bi sklenila.
Lahko pa zahteva spremembo pogodbe, v kolikor pogodbe s tako vsebino ne bi
sklenila. V primeru če je groţnja ali prevara bila podana s strani tretje stranke, pa
lahko do razveljavitve ali spremembe pride v primeru, če je ena od pogodbenih
strank bila o tem seznanjena. Groţnja se upošteva samo, če je pravno relevantna.
Zmota: pomeni, da ima stranka drugo predstavo kot pa je v resnici. Na zmoto se
lahko pogodbene stranke sklicujejo, če se nanaša na sklenitev pogodbe o
zaposlitvi ali vsebino pogodbe. Samo takšna zmota je pravno relevantna, medtem
ko motiv za sklenitev pogodbe ni relevanten. Na zmoto se ne more sklicevati tista
stranka, ki je sama povzročila zmoto oz. je bila zmota očitna in bi jo stranka
morala opaziti (paragraf 871 ODZ). Tudi delavec mora sam biti pozoren in mora
pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ravnati z določeno skrbnostjo. V teh primerih
so posledice odvisne od tega, ali zaradi zmote do sklenitev pogodbe o zaposlitvi
sploh ni prišlo (bistvene zmota) ali če bi prišlo do sklenitev pogodbe o zaposlitvi,
vendar z drugačno vsebino (nebistvena zmota). V primeru bistvene zmote lahko
stranka uveljavlja izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi, v primeru nebistvene zmote,
pa se pogodba prilagodi in se upošteva kot da zmote ne bi bilo. Tista stranka, ki je
v zmoti lahko zahteva, da se zmota odpravi. Nasprotna stranka pa ima moţnost, da
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tistega, ki je v zmoti, postavi v poloţaj, kot da zmote ne bi bilo in tako omogočita,
da ostane pogodba o zaposlitvi v veljavi. Rok za izpodbijanje in konvalidacija
pogodbe o zaposlitvi je tri leta (paragraf 1487ODZ). Če je pogodba o zaposlitvi
nična ali izpodbijana, se lahko zahteva vzpostavitev v prejšnje stanje, če pa to ni
mogoče pa se lahko zahteva odškodnina (paragraf 877, paragraf 1447 in paragraf
1431 ODZ).
Pomanjkanje poslovne sposobnosti:
v primeru, če je pomanjkljivost na strani delavca, se pogodba o zaposlitvi
izjalovi zaradi pomanjkanja poslovne sposobnosti delavca, ne da bi pogodba o
zaposlitvi oţivela z odobritvijo zakonitega zastopnika, mladoletnik ni vezan s
pogodbo o zaposlitvi, vendar za delo dobi plačilo in ima pravno varstvo, saj ga
ščiti delovno pravo.
v primeru pomanjkljivosti na strani delodajalca, pa pride do kolizije
zakonodaje na področju delovnega prava in prava, ki ščiti mladoletnike. V tem
primeru delavec dobi polno plačilo za delo, ne samo dogovorjenega,
delodajalec pa odgovarja zaradi zlorabe pravil.
Nedopustna pravna podlaga: v primeru obstoja nedopustne pravne podlage pri
sklepanju pogodbe o zaposlitvi, ţe zakonske norme preprečijo neveljavnost ali
ničnost pogodbe o zaposlitvi in dopustijo ničnost v omejenem smislu (delna
ničnost). Na mesto določb, ki so neveljavne, vstopijo generalne določbe zakona,
medtem ko se ostale določbe pogodbe o zaposlitvi ohranijo v veljavi. 286
Navidezne pogodbe: se pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi pogosto pojavljajo
(sklenitev pogodbe o zaposlitvi s sorodniki zaradi davčnih ugodnosti). Prav tako je
OGH odločilo, da v primeru obstoja pogodbe o delu, ki je navidezna in v bistvu
vsebuje elemente pogodbe o zaposlitvi, da gre za pogodbo o zaposlitvi.287
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Glej opombo št. 8, str. 136-145.
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Glej opombo št. 37, str. 72.
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7.5.4. Ponudba in sprejem ponudbe

Podobno kot vse druge pogodbe, se tudi pogodba o zaposlitvi sklene s ponudbo in
sprejemom ponudbe (paragraf 861 ODZ). Ponudba pomeni na točno določeno osebo
naslovljeno vabilo, da naj ta podpiše pogodbo o zaposlitvi. Pri tem je vseeno katera
pogodbena stranka da vabilo. Vabilo naslovljeno na nedoločeno število oseb, posebne
ponudbe za delo, se definirajo kot vabilo k prijavi na prosto delovno mesto. Sprejem
ponudbe pa se definira kot izjava druge pogodbene stranke, da se s predlagano
ponudbo strinja. Samo če se ponudba in sprejem vsebinsko prekrivata in če izraţata
svobodno voljo obeh pogodbenih strank, pride do sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Rok
za sprejem ponudbe pa je časovno omejen. Lahko ga določi delodajalec, če pa tega ne
stori pa ga določi zakon. Če pa ne pride do soglasja volj imamo nesoglasje oz.
dissens.288
Samo če se ponudba in sprejem ponudbe vsebinsko prekrivata, pride do sklenitve
pogodbe o zaposlitvi. OGH je določilo, da paragraf 861 ODZ velja tudi za sklenitev
pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi se tako sklene, ne samo z soglasjem volje,
ampak tudi z drugimi konkludentnimi dejanji, kot to določa paragraf 863 ODZ. Po
splošnih pravilih velja molk kot soglasje samo v primeru, če nasprotna pogodbena
stranka na podlagi okoliščin, še posebno pa na podlagi običajev med njima, o drugem
ne more sklepati. Ko nekdo opravlja delo za drugega in drugi to delo sprejme, pride
do konkludentne sklenitve pogodbe o zaposlitvi, če delodajalec ne izrazi, da zavrača
sklenitev pogodbe o zaposlitvi.289

7.5.5. Predpogodba

Po paragrafu 936 ODZ se kot predmet predpogodbe lahko šteje tudi sklenitev
pogodbe o zaposlitvi. Da pa bi lahko bila stranka uspešna s toţbo, s katero bi
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zahtevala sklenitev pogodbe o zaposlitvi kot glavne pogodbe, pa morajo vse bistvene
sestavine prihodnje glavne pogodbe oz. pogodbe o zaposlitvi, biti ţe določene v
predpogodbi. Ker predpogodba nima trajnega značaja, na podlagi nje ne more priti do
odpovedi predpogodbe.290
Vendar je skozi prakso in teorijo zaslediti, da predpogodba nima praktičnega pomena
za pogodbo o zaposlitvi, navedeno sem ugotovila tudi v našem pravnem redu.

7.5.6. Pogoj

Pogoj je okoliščina o nastanku katere nismo prepričani. Tako ne vemo ali bo pogodba
učinkovala in v tem času govorimo o visečem pravnem poslu. V tem se pogoj loči od
roka, saj delavec nikoli ne ve ali bo doţivel odločilen trenutek in ali bo pogodba o
zaposlitvi učinkovala. Za delavca je zlasti nepraktičnega pomena, če dogodek od
katerega je odvisno delovno razmerje, spada v sfero delodajalca. Pravila o pogojnem
delovnem razmerju ne obstajajo, zato je izhodišča točka glede obstoja delovnega
razmerja pogodbena svoboda. Pri tem je za delavca lahko negotovo kdaj nastopi pogoj
in/ali sploh nastopi. Nuja biti delodajalcu na razpolago glede nastopa dela, ga lahko
omejuje v njegovi svobodi. Iz tega razloga je potrebno razčistiti, če pogoji niso v
nasprotju z običaji, zlasti če se o njih delavec pravočasno ne more izjasniti.291
Kar zadeva zakonodaje ni določb, ki bi preprečevala uporabo pogojev pri sklepanju
pogodbe o zaposlitvi. Dopustni so tako razvezni kot odloţni pogoji. Kot je ţe
navedeno pa lahko pogoji nasprotujejo dobrim običajem in navadam, še zlasti če
delavca postavljajo v podrejen poloţaj ali če nasprotujejo varstvenim določbam.
Vprašljivi so odloţni pogoji, ki delavca postavljajo v negotov poloţaj glede obsega
dela (npr. delavec pogosto ne ve, koliko naročil ima delodajalec). Prepovedani pa so
razvezni pogoji o odpovednih rokih. 292
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7.5.7. Oblika

Avstrijski pravni red ne predpisuje posebne oblike za sklenitev pogodbe o zaposlitvi,
česar pa naj bi se drţali v prihodnosti, saj v praksi velikokrat pride do kršitev glede
oblike, posledice pa morajo trpeti delavci. Pogosto je pisna oblika predpisana za
posamezna določila pogodbe o zaposlitvi (odpoved zahtevka glede stanovanja, rokov
glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi, trajanje poskusnega dela, itd).293
Drugačna ureditev pa velja glede t.i. sluţbenega lista (Dienstzettel ali Diestschein). Ta
vsebuje vse bistvene sestavine iz pogodbe o zaposlitvi. Sluţi kot vir informacij za
delavca in kot dokazni material. Delodajalec ga mora delavcu izročiti nemudoma po
sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. V primerjavi s pogodbo o zaposlitvi, ki ima
konstitutiven značaj ima sluţbeni list deklaratoren pomen. Delavec lahko kadarkoli
od delodajalca zahteva, da mu ga izroči, delodajalec pa je dolţna to tudi storiti.
Sluţbeni list vsebuje naslednje sestavine:
ime in naslov delodajalca in delavca;
začetek delovnega razmerja;
pri pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni za določen čas, je potrebno navesti datum
prenehanja delovnega razmerja;
odpovedni rok;
kraj opravljanja dela;
določbe glede plačila;
predvideno področje dela;
sistematizacija delovnega mesta;
letni dopust;
dogovorjeni dnevni in tedenski delovni čas in
seznam veljavnih pravnih virov in mesto, kjer so ti dostopni delavcu.
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Za vsako spremembo pravic in obveznosti opredeljenih v sluţbenem listu, je potrebna
pisna oblika.294

7.5.7.1.

Kontrahirna dolţnost

Kontrahirna dolţnost je izjema od splošnega pravila pogodbene svobode pri sklepanju
pogodbe o zaposlitvi. Načeloma je delovnemu pravu tuja. Poznamo ga predvsem pri
sklepanju vajeniških pogodb, ki trajajo tri mesece in avtomatično ne predstavljajo
sklenitev pogodbe o zaposlitvi, ampak vajencu omogočajo, da v primeru, da ga
delodajalec noče obdrţati v delovnem razmerje, zahteva primerno odškodnino. Prav
tako ga poznamo pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi z invalidnimi osebami.

7.5.8. Rok

V delovnem pravu so odloţni roki pogosti, saj se pogodba o zaposlitvi sklene prej kot
pa delavec dejansko nastopi delo. Ker v tem vmesnem času še ne nastopi delovno
razmerje, delodajalec do delavca nima nobenih obveznosti kot npr. izplačilo bolniške.
Vendar pogodba o zaposlitvi v tem vmesnem času ni brez pravnega učinka. V času
odloţnega roka imata obe pogodbeni stranki varstvene obveznosti. Delavec mora biti
v tem času na razpolago delodajalcu, da nastopi delo. Pri daljših odloţnih rokih pa je
moţen odstop o pogodbe o zaposlitvi. V praksi se sklenitev pogodbe o zaposlitvi z
odloţnim rokom uporablja pri sezonskih delavcih.295

V zvezi z rokom je potrebno omeniti poskusno delovno razmerje. To je razmerje, pri
katerem je bilo dogovorjeno, da lahko v času trajanja preneha z obeh strani in to brez
navedbe razlogov. Pogosto v praksi ţe zakon določa trajanje poskusnega dela,
ponavadi je to en mesec. Če sta se pogodbeni stranki dogovorili o prekinitvi
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poskusnega dela brez navedbe odpovednega roka, pride v poštev delna ničnost in s
tem pravna veljavnost poskusnega dela. V tem primeru prvi mesec velja kot poskusno
delo, za ostali čas pa je potrebno določiti ali gre za pogodbo o zaposlitvi za določen
ali za nedoločen čas. Poleg poskusnega dela avstrijsko pravo pozna še t.i. delo na
poskus. To je delo, ki je sklenjeno za določen čas, pri čemer traja dlje kot zakonsko
predpisani poskusni čas.296

7.6.

OMEJITEV POGODBENE SVOBODE

Splošno pravilo civilnega prava o pogodbeni svobodi načeloma velja tudi za delovno
pravo. Vključuje svobodo sklenitev pogodbe o zaposlitvi, svobodo izbire
pogodbenega partnerja in svobodo glede oblike pogodbe. Vendar pa je potrebno
varstvo delavca privedlo do številnih omejitev pogodbene svobode. Tako zlasti
kogentne določbe zakona, kolektivne pogodbe, splošni akti delodajalca, omejujejo
pogodbeno svobodo pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi spada v
obligacijskopravni tip pogodbe z najmanjšo pogodbeno svobodo. Upoštevajoč
kogentne določbe zakona in kolektivne pogodbe, pogodbeni stranki dejansko nimata
pogodbene svobode. Odstop od kogentnih določb pa lahko predstavljajo samo tisti
dogovori med delavcem in delodajalcem, ki so delavcu v večjo korist kot pa tiste, ki
so določene v zakonu ali kolektivni pogodbi. Prav tako sta stranki bolj svobodni pri
urejanju tistih vprašanj, ki jih kolektivne pogodbe sploh ne urejajo. Za odnos med
pogodbeno svobodo in zakonskimi določbami, se predvideva, da so številne zakonske
norme relativno zavezujoče. Preveč formalistično bi bilo, da bi predpostavljali, da so
ostale določbe dispozitivne. Neuporaba določb zakona je znak dispozitivnosti. Da bi
lahko dokončno določili ali je neka določba dispozitivna ali zavezujoča, je potrebna
analiza namena in strukture določbe.
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Delavčeva odvisnost ima dve pojavni obliki: osebno in gospodarsko.
osebna odvisnost: dolgo časa se je osebna odvisnost delavca povezovala z navodili
delodajalca. Pogosto se iz pogodbe o zaposlitvi ne vidi, katera dela mora delavec
opravljati. Najpomembnejše je, da delavec da delodajalcu na razpolago svojo delo.
Kako pa se bo delovna sila dejansko uporabila, pa je v domeni delodajalca. Nova
pravna ureditev bolj poudarja organizacijsko odvisnost z določitvijo delovnega
časa, delovnega kraja in nadzora nad delavcem.
gospodarska odvisnost: poudarja, da delavec da na razpolaga svojo delo zaradi
potrebe po preţivetju, tako sebe kot svojih druţinskih članov.

Varstvo delavca je vodilni motiv celotnega delovnega prava. Iz tega se je razvilo
socialno varstvo, ki je se je sicer odcepilo in nastala je nova pravna veja, socialno
pravo, vendar je ostalo v povezavi z delovnim pravom. Pomeni, da kjerkoli obstaja
pravna praznina se kot interpretacija upošteva osebna in gospodarska odvisnost.297
Pogodbena svoboda velja tudi pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi, pri čemer je
delovno razmerje zaznamovano z restriktivnim zakonskim pristopom. Delavec in
delodajalec ne moreta samostojno določati delovnih pogojev. To je še posebej
razvidno iz večine zavezujočih zakonskih predpisov, ki so značilni za delovno pravo.
Poleg zavezujočih zakonskih določil, je vsebina pogodbe o zaposlitvi, odvisna od
kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca.298

S pogodbo o zaposlitvi se delavec in delodajalec dogovorita o pogojih dela. Tako se
zlasti dogovorita o obliki dela in plačilu za delo, pomembno vlogo pa ima tudi kraj
dela, čas dela in ostale oblike dela ter odpovedni razlogi. V kolikor se stranki pogodbe
o zaposlitvi dogovorita o bistvenih sestavnih pogodbe o zaposlitvi, velja pogodbena
svoboda. T.i. zasebna avtonomija, ki omogoča da stranki oblikujeta pravno razmerje
brez vmešavanja tretjih osebe, je glavno načelo civilnega prava in skupen del vseh
pogodbenih razmerij (paragraf 1ODZ). Obsega prosto izbiro pogodbenega partnerja,
svobodo sklenitve in prekinitve pogodbe in svobodo oblikovanja razmerja. Šele ko ni
najdi odgovora v pogodbi, se uporablja zakon. Različna gospodarska izhodišča in
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različne sposobnosti v sledenju lastnih interesov premaknejo ravnoteţja, tako da
nimamo enakopravnih rezultatov in je ena pogodbena stranka v slabšem poloţaju, kar
je prineslo nekaj problemov v zasebno pravo. Še posebej pa pride to do izraza v
delovnem razmerje, saj je delavec v odvisnem poloţaju. Delovno pravo pa si
prizadeva, da bi se spet vzpostavilo ravnoteţje med pogodbenima strankama. V
kolikor ima zakon zavezujoče norme izgubi pogodba o zaposlitvi svoj vpliv in se
upoštevajo določila zakona.299

7.7.

PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED SKLENITVE POGODBE

O

ZAPOSLITVI V AVSTRIJI IN V SLOVENIJI

Pri nas je pogodba o zaposlitvi urejena v ZDR in je podlaga za nastanek delovnega
razmerja. Za avstrijsko delovno pravo pa je značilno, da ima veliko število pravnih
virov. Temelji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi so sicer določeni v ODZ, za katerega
je kot pri nas za OZ, značilno, da se njegova pravila uporabljajo subsidiarno,
predvsem pa smiselno v kolikor specialni oz. področni zakoni posameznih vprašanj ne
uredijo, medtem ko torej podrobnejša pravila najdemo v področnih zakonih. Tudi
avstrijsko pravo natančne definicije pogodbe o zaposlitvi ne pozna in jo definira kot
dolţniško razmerje med dvema strankama pogodbe, gre torej za dvostransko,
vzajemno pogodbo in zato spada pogodba o zaposlitvi k stalnim dolţniškim
pogodbam.

Pogodba o zaposlitvi je v Republiki Avstriji urejena skoraj enako kot pri nas, gre
namreč za pogodbo, kjer je delavec v posebnem osebno odvisnem poloţaju, kar je bil
tudi razlog za nastanek in razvoj delovnega prava. Poleg osebne odvisnosti oba pravna
reda poudarjata, da ima pogodba o zaposlitvi naslednje značilnosti: delo za plačilo,
nepretrgano opravljanje dela in delo po navodilih in nadzorom delodajalca. Nadaljnja
skupna značilnost je poseg drţave v odnos delavec-delodajalec, zaradi varstva
delavca. Drţava se preko velikega števila delovno pravnih predpisov, osredotoča na
dolţniško razmerje z namenom, da bi ga omejila z kogentnimi določili in
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zavezujočimi normami. Razlog za to je v predpostavki, da si delavec ni zmoţen
zagotoviti primernih delovnih pogojev in rabi zaščito. Gospodarska prevlada
delodajalca in pogosto pomanjkanje pravnega znanja delavca, naj ne bi privedle do
prevladujoče vloge delodajalca, kot je to bilo značilno v začetku industrijskega
kapitalizma, zaradi česar drţava(i) tudi posega(ta) v njun odnos.

Ker oba pravna reda pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi uporabljata institute civilnega
prava, sem pri primerjanju le teh ugotovila, da so enaki (zlasti sem to opazila pri
pojmu opredelitve poslovne sposobnosti, pomenu oblike za sklenitev pogodbe o
zaposlitvi, napakah volje, soglasju volje, ponudbi in sprejemu ponudbe). Prav tako
sem ugotovila, da nekateri instituti civilnega prava, kot je to predpogodba, pri
sklepanju pogodbe nimajo pravega pomena. Ista ugotovitev velja za pogoj, saj oba
pravna reda sicer nimata zakonodaje, ki bi neposredno preprečevala uporabo pogoja
pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi, vendar pa so vprašljivi, če nasprotujejo običajem
in navadam ter postavljajo delavca v slabši poloţaj.
Različno pravno ureditev predstavlja pojem delavca, ki je pri nas enoten (delavec je
fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi,
pri čemer delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi v javnem sektorju imenujemo javni
usluţbenec. Vendar načeloma velja, da se pojem delavca uporablja za vse fizične
osebe, ki so v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi). V avstrijskem
delovnem pravu pa velja dualizem, saj loči delavce (natakarji, peki, mesarji) in
nameščence (ti so zlasti dejavni na področju trgovine, administracije, računovodstvo
in t. i. višjih sluţbah). Pravni poloţaj delavcev je v Avstriji urejen neenotno, značilno
je veliko število pravnih virov, ki urejanja njihov poloţaj.
Zaključim lahko, da se pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi enako kot pri nas, smiselno
uporabljajo splošna pravila civilnega prava oz. posamezni instituti civilnega prava.
Seveda se le ti uporabljajo izhajajoč iz dejstva, da je pogodba o zaposlitvi pogodba
posebne vrste oz. kjer je narava dela drugačna od narave dela pogodb civilnega prava.
Tako sem pri opredelitvi elementov sklepanja pogodbe o zaposlitvi v pravnem redu
Republike Slovenije in v pravnem redu Republike Avstrije naletela na enako ureditev.
Razlog je več kot očiten, skupna zgodovina in posledično skupna zakonodaja, saj se je
169

ODZ, ki v Republiki Avstriji še danes predstavlja osnovo za ureditev obligacijskih
razmerij in tudi za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, pri nas do leta 1978 uporabljal kot
pravni vir za ureditev obligacijskih razmerij. Poleg skupne politično-pravne
zgodovine pa sta tako Republika Slovenija kot Republika Avstrija članici
mednarodnih organizacij in članici EU. Kot članici EU morata drţavi tudi upoštevati
mednarodna pravila in zlasti pravila EU, ki od njiju zahteva notranjo implementacijo
Direktiv in spoštovanje Uredb. Vse navedeno pa vpliva na enotno ureditev delovno
pravne zakonodaje in s tem tudi pogodbe o zaposlitvi.
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DELOVNI ŢIVLJENJEPIS

Nataša Poredoš Tropenauer, rojena 6.11.1981 v Murski Soboti, se je po končani
Osnovni šoli v Beltincih, vpisala na Srednjo ekonomsko šolo v Murski Soboti,
izobraţevanje pa nadaljevala na Pravni Fakulteti v Mariboru. Leta 2005 diplomirana z
diplomsko nalogo Poloţaj zakonca v zapuščinskem postopku pod mentorstvom prof.
dr. Vesne Rijavec.
Po opravljeni diplomi se je za kratek čas zaposlila v odvetniški pisarni, kjer si je
nabrala nekaj praktičnih izkušenj na področju odvetništva, nato pa se z novembrom
2005 zaposlila na Višjem sodišču v Mariboru, kot sodniški pripravnik. Po
opravljenem pripravništvu je pristopila na pravniški drţavni izpit in ga maja 2008 tudi
opravila.
Po pravniškem drţavnem izpitu, se je junija 2008, zaposlila kot višji pravosodni
svetovalec oz. strokovni sodelavec na Okrajnem sodišču v Murski Soboti. Delovna
področja, ki ji opravlja so: civilno pravo, dedno pravo in izvršilno pravo.
Poleg pravnega znanja, ki ga obnavlja z udeleţbo na strokovnih seminarjih, sodniških
šolah in ostalem izobraţevanju v okviru ministrstva za pravosodje, pri svojem delu
pogosto uporablja nemški jezik in delo z različnimi računalniškimi programi.
Januarja 2010 je opravila izpit iz mediacije v okviru Centa za izobraţevanje v
pravosodju in je vodja mediacije na Okrajnem sodišču v Murski Soboti.
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SKLEP

Glede na postavljene teze na začetku magistrskega dela, lahko sedaj nanje odgovorim
z naslednjimi ugotovitvami:

skozi predstavljene institute civilnega prava, ki se uporabljajo pri sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi in sem jih podrobno predstavila v 4. poglavju magistrskega
dela, lahko potrdim tezo, ki sem si jo postavila, in sicer, da se tudi pri sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi uporabljajo pravila civilnega prava. Ker pogodba o
zaposlitvi, zgodovinsko gledano, izhaja iz civilnopravne pogodbe, se določena
vprašanja pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi, ki niso urejena v primarni
zakonodaji (lex generalis), rešujejo s pomočjo institutov obligacijskega prava. V
1. odstavku 11. člena ZDR je določena primarna uporaba pravil delovnega prava
in šele, če delovno pravo nima odgovora, pride v poštev civilno pravo. Določa se
torej smiselna uporaba pravil obligacijskega prava, kar sem tudi sama ugotovila
skozi predstavljene institute. Smiselna uporaba pomeni, da je potrebno pravila
civilnega prava, uporabljati v skladu z namenom ZDR in upoštevati pomen,
namen, naravo ter obseg posameznega instituta v konkretnem primeru. Pred očmi
je potrebno imeti delovno razmerje kot posebno pravno razmerje in splošne
določbe civilnega prava uporabiti v skladu z temeljnimi načeli in naravo
delovnega prava. Zaključim lahko, da je pri odločanju o pravicah in obveznostih
strank pogodbe o zaposlitvi, v primeru ko nam ZDR ne da odgovora in najdemo
odgovor v OZ, potrebno upoštevati pravno naravo delovnega razmerja in lastno
karakteristiko delovnega prava, ter pravila in načela civilnega prava uporabljati ne
samo smiselno in subsidiarno, ampak celo restriktivno.
potrdim lahko drugo postavljeno tezo, da je delna ničnost za pogodbo o zaposlitvi
še kako pomembna, kadar je namen ugotovitve ničnosti ravno v tem, da bi
pogodba ostala v veljavi brez ničnega določila, saj je ponavadi delavec tisti, ki
uveljavlja delno ničnost zoper delodajalca in mu je kot pogodbeno šibkejši stranki
potrebno omogočiti pravno varnost. Delno ničnost ureja določilo 30. člena ZDR,
ki ureja vprašanje pravnih posledic neveljavnosti posameznih določil, pri čemer je
potrebno upoštevati tudi pogodbeno določilo 17. člena OZ, ki omejuje svobodno
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voljo strank in določa, da je neizogibno potrebno v pogodbo vnesti vsebino, ki jo
zakon predpisuje za obvezno. Po mojem mnenju, je pri ugotavljanju delne ničnosti
pogodbe o zaposlitvi, potrebno upoštevati tudi pravilo iz 83. člena OZ, ki
zasleduje namen, da če je bila pogodba sklenjena po vnaprej natisnjeni vsebini ali
je bila pogodba kako drugače pripravljena in predlagana od ene pogodbene
stranke, je treba nejasna določila razlagati v korist druge stranke (npr. če je v
pogodbi o zaposlitvi nejasno zapisano ali se sklepa za določena ali nedoločen čas).
Kadar so posamezne določbe v pogodbi o zaposlitvi nejasne, dvoumne, preširoke
oz. nenatančno zapisane, je potrebno pogodbo o zaposlitvi ustrezno razlagati v
skladu s pravili za razlago pogodb, ki je opredeljena v 2. odstavku 82. členu OZ,
po določilu katerega se pri razlagi spornih določil ni treba drţati dobesednega
pomena uporabljenih izrazov, temveč je treba iskati skupen namen pogodbenikov.
Predvsem je pomembno, da se pogodbo o zaposlitvi razlaga kot celota in se sledi
namenu obeh pogodbenikov, še posebej pa je potrebno imeti v vidu poloţaj
delavca. Sklepanju takih pogodb smo pogosto priča tudi pri sklepanju pogodbe o
zaposlitvi in lahko se zgodi, da delodajalec za delavca določi nanj pravic kot mu
gre po zakonu. V tem primeru bi prav tako bilo nesmiselno, da bi razveljavili
pogodbo o zaposlitvi, če je bila v nasprotju z zakonom določena samo ena določba
pogodbe o zaposlitvi (npr. namesto štiri tedne letnega dopusta, tri tedne). To
pogodbeno določilo se lahko odpravi in na mesto vstopi zakonsko določilo, ki
delavcu omogoča (najmanj) štiri tedne dopusta. Slediti je potrebno temeljnemu
pravilu, da se naj pogodba ohrani v veljavi in da je ničnost skrajna sankcija, kar je
še toliko bolj pomembno, saj se z ničnostjo vzpostavi stanje, ki ga norma ţeli, če
pa ničnost ne pripomore k rešitvi nedovoljenega stanja, je treba v zakonskih
okvirih iskati drugo rešitev.
kar zadeva posegov drţave v pogodbeni odnos delavca in delodajalca, lahko
utemeljeno potrdim tezo, da je potrebna zakonska urejenost pogodbe o zaposlitvi s
strani drţave in zaključim da ureditve pogodbe o zaposlitvi ni mogoče prepustiti
svobodni volji delavca in delodajalca. Poloţaj sodobnega delavca je močno
pogojen z vlogo drţave, ki s svojimi sredstvi (zakonodajo) posega v urejanje
dvostranskega odnosa delavec-delodajalec in tako igra pomembno vlogo v
globalni ekonomiji. Zavest delodajalca še ni razvita do te mere, da bi drţava lahko
delavca pustila samega pri pogajanjih za svoje pravice ali pa prepustila pogajanje
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za njegove pravice kolektivnemu predstavniku. Hiter gospodarski in tehnološki
razvoj je potrebo po varstvu delavca in s tem vlogo drţave samo še povečal in
tako ni mogoče pritrditi tistim, ki so mnenja, da bi lahko sklenitev pogodbe o
zaposlitvi popolnoma prepustili pogodbeni volji strankam, brez vmešavanje
tretjega (drţave). To se je pokazalo tudi v obdobju t.i. gospodarske in finančne
krize. Kljub pomislekom, ali ni ravno obdobje svetovne krize čas, ko je potrebno
stopiti korak nazaj pri zagotavljanja standarda stalnemu zviševanju delavčevih
pravic, lahko zaključim, da temu ni tako. Ko so razmere v druţbi normalne in ko
gospodarstvo prosperira so ponavadi delavci tudi zaščiteni z normami delovnega
prava, medtem ko ravno v obdobju krize lahko pride do najhujših posegov v ţe
pridobljene pravice. Lahko pride do izgube zaposlitve, zmanjšanja plač,
poslabšanja delovnih razmer, odpovedi pogodb o zaposlitvi, sklepanju pogodb
brez upoštevanja kogentih določb ZDR, dela na črno itd. Če pa bi se v tem času
drţava umaknila in prepustila ureditev medsebojnega razmerja delavcu in
delodajalcu, bi bili priča socialnim nemirom, zlasti pa stiski delavca in njegove
druţine. Če strnem, je funkcija drţave kot tihega partnerja v dvostranskem odnosu
delavca in delodajalca nepogrešljiva, kar se kaţe tudi v obdobju krize, ko so ravno
norme delovnega prava in pogodba o zaposlitvi tiste, ki morajo zaščiti delavca in
celotno njegovo druţino ter mu nuditi stabilnost in varnost.
Upoštevaje naslov mojega magistrskega dela, naj zaključim z mislijo, da sama
specialnost in avtonomija delovnega prava, še ne pomeni dokončno izoliranje in
razdrtje vzajemne vezi in stičnih točk s civilnim pravom. Če razmišljam še najprej, se
mi zdi razumljivo in potrebno, da se je zakonodajalec odločil, da se pri sklenitvi
(veljavnosti in prenehanju) pogodbe o zaposlitvi smiselno uporabijo pravila civilnega
prava. Ni mogoče, da bi lahko v specialni zakonodaji kot je ZDR uredili vsa vprašanja
in predvideli vse situacije, ki se lahko pojavijo pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi.
Splošna obligacijska pravila imajo oblikovanih in pripravljenih več modelov
reševanja problemov in intepretacijske pripomočke, ki lahko uspešno sluţijo tudi
delovnemu pravu in problemom, ki se pojavijo ob sklepanju pogodbe o zaposlitvi,
seveda upoštevaje značilnosti delovnega razmerja in posebnosti pogodbe o zaposlitve.
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