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POVZETEK
S podpisom pogodbe o zaposlitvi se med delavcem in delodajalcem ustvari delovno
razmerje. Pogodbo o zaposlitvi za določen čas ureja Zakon o delovnih razmerjih
kot eno izmed podlag za nastanek delovnega razmerja, vendar z določenimi
posebnostmi. Zakon o delovnih razmerjih izhaja iz načela, da je pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas pravilo, pogodba o zaposlitvi za določen čas pa izjema.
Ker je vsako leto zaposlitev za določen čas več, smo se odločili, da bomo v
magistrskem delu raziskali in analizirali ali se pogodbe o zaposlitvi za določen čas
na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine sklepajo v skladu z zakonodajo
ter skušali ugotoviti ali se na novo zaposluje za določen ali nedoločen čas.
Rezultati magistrske naloge so pokazali, da je sklepanje pogodb za določen čas na
Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine v skladu z zakonodajo in da se z
vsemi novimi delavci sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas na podlagi
dopustnega razloga in v skladu s časovno omejitvijo.
Reforma trga dela skuša zagotoviti manjši delež zaposlovanja za določen čas tako,
da je bilo sprejetih kar nekaj ukrepov za destimulacijo zaposlovanja za določen
čas in stimulacijo zaposlovanja za nedoločen čas, vendar je vprašanje, če bodo
temu sledili tudi delodajalci.
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ABSTRACT
By signing an employment contract an employment relationship is created
between the worker and the employer. Fixed-term employment contract is
regulated by the Employment Relationship Act as one of the basis for creating an
employment relationship, but with distinctive features. Employment Relationship
Act is based on the principle that the employment contract for an indefinite
period is the rule and that the fixed-term employment contract is an exception.
As the number of fixed-term employment contracts grows every year, we have
decided to explore and analyse in this Master's thesis whether the fixed-term
employment contracts at the Institute for the Protection of Cultural Heritage of
Slovenia are concluded in accordance with the legislation, and tried to determine
whether the new employment contracts are fixed-term or for an indefinite period.
The results of the Master's thesis have shown that concluding fixed-term
employment contracts at the Institute for Protection of Cultural Heritage of
Slovenia are in accordance with the legislation and that all fixed-term
employment contracts made with new workers are based on admissible reasons
and are in accordance with the limitation of the total duration of successive fixedterm employment contracts.
The labour market reform seeks to ensure a lower percentage of fixed-term
employment contracts by adopting several measures to de-stimulate employing for
a fixed-term and stimulate employing for an indefinite period. Whether the
employers follow these measures is yet to be seen.
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1. UVOD
S podpisom pogodbe o zaposlitvi se med delavcem in delodajalcem ustvari delovno
razmerje. Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v
katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca
in v njem za plačilo, osebno in nepretrgoma opravlja delo po navodilih in pod
nadzorom delodajalca. V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna
izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti.
Pri ureditvi pogodbe o zaposlitvi morata delavec in delodajalec upoštevati določbe
slovenske zakonodaje, ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, drugih
predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca.
Pogodba o zaposlitvi se praviloma sklepa za nedoločen čas in le izjemoma (če
obstaja dopustni razlog) za določen čas. Sam postopek zaposlitve (objava prostega
delovnega mesta, izbor najustreznejšega kandidata, določitev plače …) ter pravice
in obveznosti delavca in delodajalca v delovnem razmerju so enake ne glede na
to, ali se z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. V
današnjem času pa je zaradi razmer v gospodarstvu in trgu dela sklepanje pogodb
o zaposlitvi za določen čas postalo pravilo in ne izjema. Na trgu dela v Republiki
Sloveniji je v zadnjih letih opaziti rast zaposlitev za določen čas, pri čemer se nam
poraja vprašanje, ali je tako zaposlovanje za določen čas v skladu z zakonodajo ali
pa gre v večini primerov za zlorabo tega instituta s strani delodajalcev.
Zaposlovanje za določen čas ima za delavce, ki imajo z delodajalcem sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za določen čas, kar nekaj negativnih ekonomsko-socialnih
učinkov, ki se kažejo kot težje načrtovanje prihodnosti in družine ter slabša
kreditna sposobnost, kar pomeni večje probleme pri nakupu stanovanja in s tem
osamosvajanja. V mnogih primerih imajo zaposleni za določen čas bistveno slabši
dostop do izobraževanja pri/ob delu kot zaposleni za nedoločen čas, zato tudi v
prihodnje niso dovolj oziroma enako konkurenčni na svojem področju kot
zaposleni, ki jim je izobraževanje omogočeno. Tako so se na nek način prisiljeni
izobraževati na lastne stroške, saj se zavedajo, da bodo le na ta način ob
ponovnem iskanju službe pri novem delodajalcu imeli večje možnosti zaposlitve.
Pri zaposlenih za določen čas obstaja tudi večja možnost za ponavljajočo se
brezposelnost in s tem nižje pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti ter
nižje pokojninske pravice v prihodnosti. Delavci, ki imajo z delodajalcem
sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, pa se praviloma čutijo bolj varne
glede zaposlitve in glede svoje prihodnosti.
Da bi zmanjšali zaposlovanje za določen čas in povečali zaposlovanje za nedoločen
čas, je potrebno zmanjšati razlike med pravicami delavcev, zaposlenih po pogodbi
o zaposlitvi za določen čas in nedoločen čas, in sicer je potrebno na eni strani
poenostaviti postopke in zmanjšati stroške pri pogodbah o zaposlitvi za nedoločen
čas, na drugi strani pa destimulirati sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas
in vršiti večji nadzor in pregled pri delodajalcih, ki večinoma sklepajo pogodbe o
zaposlitvi za določen čas ter na tak način preprečevati zlorabe. Nova reforma trga
dela (novi Zakon o delovnih razmerjih in novela Zakona o urejanju trga dela, ki sta
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v veljavi od aprila 2013 dalje), je sledila navedenim ciljem, učinki v praksi pa
bodo vidni v prihodnosti.
Kljub navedenim spremembam zakonodaje pa še vedno obstajajo razlike med
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in pogodbo o zaposlitvi za določen čas.
Bistvena razlika med pogodbo o zaposlitvi za določen čas in nedoločen čas je v
samem trajanju pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi za določen čas je
časovno omejena (par mesecev, eno leto, dve leti …) in je praviloma vezana na
dopustni in objektiven razlog za sklenitev. Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
pa je praviloma sklenjena za daljše (neznano) časovno obdobje.
Druga bistvena razlika med pogodbo o zaposlitvi za določen čas in nedoločen čas
je v prenehanju pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Pogodba o zaposlitvi za
določen čas preneha s potekom časa, za katerega je bila sklenjena oziroma, ko je
dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila
sklenjena. Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas lahko preneha le z redno ali
izredno odpovedjo s strani delodajalca. Slednje za delodajalca pomeni bistveno
več birokracije, poznavanja delovnopravne zakonodaje ter možnosti nadaljnjih
zapletov v primeru, da bi delavec, ki mu je bila s strani delodajalca podana
odpoved pogodbe o zaposlitvi, uveljavljal pravno varstvo pred pristojnim delovnim
sodiščem.
Tretja bistvena razlika med pogodbo o zaposlitvi za določen čas in nedoločen čas
je odpovedni rok v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca.
Pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha s potekom časa, za katerega je bila
sklenjena oziroma, ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga,
zaradi katerega je bila sklenjena, zato odpovednega roka v tem primeru ni. V
primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas (redna ali izredna
odpoved) pa mora delodajalec upoštevati odpovedne roke, ki so navedeni v
zakonodaji.
Četrta bistvena razlika med pogodbo o zaposlitvi za določen čas in nedoločen čas
je v višini odpravnine, ki po spremembi zakonodaje sedaj pripada tudi delavcem,
ki so bili pri delodajalcu zaposleni za določen čas (razen izjemoma, kar bomo
podrobneje predstavili v nadaljevanju magistrske naloge) in se jim delovno
razmerje s strani delodajalca ne podaljša. Višina odpravnine pri prenehanju
delovnega razmerja s strani delodajalca je, tako pri pogodbi o zaposlitvi za
določen čas kot pri pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas, odvisna od delovne
dobe delavca pri delodajalcu. Razlika je v tem, da delavcu, ki ima sklenjeno
delovno razmerje za določen čas, odpravnina pripada ne glede na dopolnjeno
delovno dobo pri delodajalcu, pri čemer znaša višina odpravnine za prvo leto
zaposlitve 1/5 osnove (ne glede na čas trajanja delovnega razmerja), nato pa za
vsak mesec dela nad enim letom zaposlitve za določen čas še 1/12 od 1/5 osnove.
Delavcu, ki ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, pa pripada
odpravnina samo v primeru, da je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj eno leto,
pri čemer znaša višina odpravnine 1/5, 1/4 ali 1/3 osnove za vsako zaključeno leto
delovne dobe pri delodajalcu oziroma kot je navedeno v kolektivni pogodbi na
ravni dejavnosti, ki je lahko za delavce, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas, še ugodnejša in jim zato pripada višja odpravnina.
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Zaradi vsega navedenega delodajalci praviloma razpisujejo nova prosta delovna
mesta za določen čas in v tem določenem času ugotovijo, ali so za delovno mesto
res izbrali najustreznejšega kandidata ali ne. V kolikor ugotovijo, da kandidat ni
najbolj ustrezen, mu pač delovnega razmerja ne podaljšajo in se s tem izognejo
vsem problemom, ki smo jih našteli v prejšnjih odstavkih.

1.1 PREDSTAVITEV PROBLEMA
Na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine je bilo na dan 30. 6. 2013
skupaj zaposlenih 275 delavcev, od tega 206 za nedoločen čas, kar predstavlja
74,91 % vseh zaposlenih, in 69 za določen čas, kar predstavlja 25,09 % vseh
zaposlenih. V času od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2013 se je na novo za določen čas
zaposlilo 24 delavcev, 3 delavce pa se je na podlagi internega razpisa zaposlilo po
pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas. Vsako leto je opaziti rast zaposlitev, vendar
se veča število zaposlitev za določen čas, medtem ko je zaposlitev za nedoločen
čas vsako leto manj.
Glavni namen magistrske naloge je raziskati področje sklepanja pogodb o
zaposlitvi za določen čas na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine.
Raziskali bomo ali so pogodbe o zaposlitvi za določen čas sklenjene v skladu z
zakonodajo, pri čemer bomo poseben poudarek namenili vsebini pogodbe o
zaposlitvi, dopustnemu razlogu (54. člen ZDR-1) in časovni omejitvi (55. člen ZDR1), ki sta navedena v pogodbi o zaposlitvi.
Predvidevamo, da bomo na podlagi rezultatov raziskave prišli do zaključka, da je
potrebno pogodbo o zaposlitvi za določen čas prenoviti in da je potrebno delavce
bolj seznaniti z zakonodajo. V zadnjem času je bilo na področju delovne
zakonodaje precej sprememb, pogodba o zaposlitvi pa se v večini določil sklicuje
na zakonodajo in pravilnike (npr. glede opisa del in nalog, glede odpovednih
rokov, glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ...).

1.2 OPREDELITEV CILJEV IN DELOVNIH HIPOTEZ
V magistrski nalogi bomo raziskali in analizirali sklepanje pogodb o zaposlitvi za
določen čas na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine. Ker je vsako leto
zaposlitev za določen čas več, smo se odločili, da bomo v magistrskem delu
raziskali in analizirali ali se pogodbe o zaposlitvi za določen čas na Javnem zavodu
RS za varstvo kulturne dediščine sklepajo v skladu z zakonodajo ter skušali
ugotoviti ali se na novo zaposluje za določen ali nedoločen čas.
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Prvi del
(teoretični del) predstavlja osnovne teoretične značilnosti pogodbe o zaposlitvi, s
poudarkom na pogodbi o zaposlitvi za določen čas. V drugem delu (empirični del)
bomo izvedli raziskavo oziroma analizo o zaposlovanju za določen čas na Javnem
zavodu RS za varstvo kulturne dediščine. V magistrski nalogi bomo na podlagi
izvedene raziskave oziroma analize obstoječega stanja skušali potrditi oziroma
ovreči naslednje hipoteze:
HIPOTEZA 1:

Na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine je vsebina
pogodb o zaposlitvi sklenjenih za določen čas v celoti skladna z
zakonodajo.
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HIPOTEZA 3:

HIPOTEZA 4:

HIPOTEZA 5:

HIPOTEZA 6:

Magistrsko delo

Na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine se pogodbe o
zaposlitvi sklenjene za določen čas sklepajo skladno z dopustnim
razlogom, navedenim v 54. členu Zakona o delovnih razmerjih.
Na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine se pogodbe o
zaposlitvi sklenjene za določen čas sklepajo skladno s časovno
omejitvijo, navedeno v 55. členu Zakona o delovnih razmerjih.
Na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine je največ
delavcev, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas,
starih manj kot 30 let.
Na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine ima največ
delavcev, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas,
univerzitetno izobrazbo oziroma 2. bolonjsko stopnjo.
Na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine so vse nove
zaposlitve izvedene samo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za
določen čas.

Na podlagi rezultatov raziskave oziroma analize bomo podali ugotovitve in
predloge za izboljšavo. V kolikor bomo ugotovili, da pogodba o zaposlitvi za
določen čas vsebuje določila, ki se pretežno sklicujejo na zakonodajo in
pravilnike, bomo izdelali predlog nove pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki bo
konkretneje vsebovala vsa bistvena določila in ne samo sklicevanje na zakonodajo
in pravilnike.

1.3 METODE DELA IN MATERIALI
V prvem delu magistrske naloge bomo uporabili metode deskripcije oziroma
povzemanja in citiranja strokovne literature in virov ter zakonodaje, ki velja za
področje pogodbe o zaposlitvi.
V drugem delu magistrske naloge bomo raziskali in analizirali sklepanje pogodb o
zaposlitvi za določen čas na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine. Z
metodo komparacije bomo za analizo obstoječega stanja uporabili interno gradivo
Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine. Da bi hipoteze čim bolj točno
potrdili oziroma ovrgli, bomo pridobljene podatke na koncu primerjali z
zakonodajo in strokovno literaturo ter obstoječim stanjem.
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2. PRAVNI OKVIR
Najpomembnejši predpisi s področja delovnega razmerja oziroma pogodbe o
zaposlitvi na (s poudarkom na področju kulture) so:
• Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013; v nadaljevanju
ZDR-1),
• Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008; v
nadaljevanju ZJU),
• Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 45/1994, 39/1996, 40/1997, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001,
60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 22/2010, 83/2010,
89/2010, 40/2012),
• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011; v nadaljevanju ZUJIK).
Najpomembnejše direktive EU s področja delovnega razmerja oziroma pogodbe o
zaposlitvi so:
• Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o
delu za določen čas, sklenjenim med ETUC, UNICE in CEEP,
• Direktiva Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznosti
delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o
zaposlitvi ali delovno razmerje,
• Direktiva Sveta 91/383/EGS z dne 25. junija 1991, s katero se dopolnjujejo
ukrepi za spodbujanje izboljšav glede varnosti in zdravja pri delu za
delavce z delovnim razmerjem za določen čas ali z začasnim delovnim
razmerjem.

2.1 BISTVENE ZNAČILNOSTI POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN
ČAS V EVROPSKI UNIJI
Republika Slovenija je s 1. 5. 2004 vstopila v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU),
vstop pa je prinesel veliko sprememb tudi na področju delovnega prava pri nas. Z
vstopom Republike Slovenije v EU se je slovensko delovno pravo podredilo
evropskemu delovnemu pravu, in sicer je bilo potrebno delovnopravno zakonodajo
uskladiti z akti EU in jih prenesti v nacionalno zakonodajo.
Ločimo med primarnimi in sekundarnimi viri prava EU. Primarni viri obsegajo
ustanovitvene pogodbe, sklenjene med državami članicami, vključno s pristopnimi
pogodbami. Med sekundarne vire pa uvrščamo uredbe in direktive. Uredbe veljajo
v državah članicah neposredno in imajo enako veljavo kot nacionalni zakoni.
Direktive pa ne veljajo neposredno, ampak jih morajo države članice v
predpisanem roku prenesti v svoj nacionalni pravni red. Načeloma naj bi direktive
določale le smernice in cilje, država članica pa sama določi pot za njihovo
uresničitev (Drobež, 2010, stran 61). Zaradi navedenega je delovnopravna
zakonodaja v državah članicah EU različno urejena.
Bistvene značilnosti pogodbe o zaposlitvi v EU, s poudarkom na pogodbi o
zaposlitvi za določen čas, so navedene v naslednjih direktivah EU:
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Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu
za določen čas, sklenjenim med ETUC, UNICE in CEEP, katerega namen je
izboljšati kakovost dela za določen čas z zagotavljanjem uporabe načela
nediskriminacije (enaka obravnava delavcev, ki so zaposleni za določen čas in
delavcev, ki so zaposleni za nedoločen čas) ter vzpostavitev okvira za
preprečevanje zlorab, ki izhajajo iz veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas.
Za preprečevanje zlorab, ki izhajajo iz veriženja pogodb o zaposlitvi za določen
čas, direktiva določa, da države članice uvedejo enega ali več ukrepov tako, da
upoštevajo potrebe posameznih sektorjev in/ali kategorij delavcev pri določanju
omejitev dopustnosti dela za določen čas. Te omejitve so lahko določitev:
• objektivnih razlogov, ki upravičujejo obnovitev takšnih pogodb ali razmerij
za določen čas,
• najdaljšega skupnega trajanje zaporednih pogodb ali razmerij za določen
čas,
• števila obnovitev takšnih pogodb ali razmerij.
Navedena direktiva oziroma okvirni sporazum določa tudi obveznost delodajalca,
da obvesti delavce, zaposlene za določen čas o prostih delovnih mestih, ki se
sprostijo v podjetju ali poslovalnici, da jim zagotovijo enake možnosti za dostop
do stalnega mesta kakor drugim delavcem. Delodajalec mora delavcem,
zaposlenim za določen čas, omogočiti najširši dostop do ustreznih možnosti
usposabljanja za izboljšanje njihove strokovnosti, poklicnega razvoja in poklicne
mobilnosti.
Direktiva Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznosti delodajalca,
da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali
delovno razmerje, ki določa obveznost delodajalca, da vsakega delavca, ki ima
pogodbo o zaposlitvi ali je v delovnem razmerju v skladu s pravom države članice,
pisno obvesti z bistvenimi elementi pogodbe o zaposlitvi na ustrezen način (pisna
pogodba o zaposlitvi, pismo o zaposlitvi ali en ali več drugih pisnih dokumentov, ki
vsebujejo zahtevane podatke). Direktiva v 2. členu natančno določa, kateri so tisti
podatki, o katerih mora biti delavec pisno obveščen najkasneje 2 mesece po
začetku zaposlitve, kar bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju. V pisnem
obvestilu oziroma pogodbi o zaposlitvi mora biti zajet tudi čas trajanja pogodbe o
zaposlitvi za določen čas.
Cilj Direktive Sveta 91/383/EGS z dne 25. junija 1991, s katero se dopolnjujejo
ukrepi za spodbujanje izboljšav glede varnosti in zdravja pri delu za delavce z
delovnim razmerjem za določen čas ali z začasnim delovnim razmerjem, je
zagotoviti zaposlenim za določen čas in tako imenovanim agencijskim delavcem
enako raven varstva v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, kot jo uživajo drugi
delavci v podjetju (Kresal, 2008, stran 234).
Pravice in obveznosti delodajalcev so v državah EU različno urejene. Za namen
poenotenja in zaščite ustvarjalcev na trgu dela so bile v okviru EU sprejete
številne direktive, ki urejajo različna področja tako individualnega kot
kolektivnega delovnega prava (Belopavlovič, 2005, stran 5). V nadaljevanju bomo
podrobneje predstavili kako so zgoraj navedene direktive prenesene v naš pravni
red in kako v pravni red nekaterih držav članic EU.
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2.2 NOVOSTI NOVEGA ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH ZDR-1
Državni zbor je dne 5. 3. 2013 sprejel nov Zakon o delovnih razmerjih, ki je bil
dne 13. 3. 2013 objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2013 in je pričel veljati dne
12. 4. 2013.
Ocena stanja na trgu dela in razlogi za sprejem zakona (Plešnik, 2013, stran 6):
1. segmentacija na trgu dela; najpomembnejša značilnost na trgu dela pri
nas je izrazit dualizem oziroma segmentacija na trgu dela, s katero
označujemo razliko v položaju zaposlenih s pogodbami o zaposlitvi za
določen čas in pogodbami o zaposlitvi za nedoločen čas. V krog začasnih
zaposlitev so vključene najbolj ranljive skupine prebivalstva (med mladimi
je delež začasnih zaposlitev najvišji v EU), posledice začasnih zaposlitev pa
se kažejo v manjših pravicah iz socialnih zavarovanj, slabšega dostopa do
izobraževanja itd.
2. staranje zaposlenih kot posledica staranja prebivalstva; izziv na trgu
dela je gotovo tudi staranje delovne sile kot posledica staranja
prebivalstva. Slovenija ima že vrsto let eno najnižjih stopenj delovne
aktivnosti starejših v starosti 55 do 64 let.
3. visoka stopnja varovanja zaposlitve pri pogodbah o zaposlitvi za
nedoločen čas; indeks varovanja zaposlitve pri postopkih individualne
odpovedi uvršča Republiko Slovenijo globoko pod povprečje EU. V zvezi s
tem se kot problematični kažejo predvsem postopki odpovedi pogodbe o
zaposlitvi in možnost vrnitve na delovno mesto po nezakoniti odpovedi.
4. pomanjkljivosti delovne zakonodaje glede varstva pravic zaposlenih in
preprečevanja zlorab; gospodarska kriza je opozorila tudi na
pomanjkljivosti delovne zakonodaje glede varstva pravic zaposlenih,
učinkovitega sistema uveljavljanja pravic zaposlenih in inšpekcijskega
nadzora ter preprečevanja zlorab. Potrebno je ustvariti okolje, v katerem
se bo lažje in hitrejše našlo delo, podjetja pa se bodo enostavneje odločila
o zaposlovanju in odpuščanju. Hkrati pa je treba zagotoviti varnost tistim,
ki bodo v bolj dinamičnem okolju izgubili zaposlitev.
Poglavitni cilji pri prenovi delovne zakonodaje, ki temeljijo na navedeni oceni
stanja na trgu dela, usmeritvah iz nacionalnih strateških dokumentov RS,
dokumentov, sprejetih v okviru socialnega dialoga, priporočil OECD in Sveta EU,
hkrati pa upoštevajo ugotovitve analize sodne prakse, strokovna spoznanja in
opozorila glede izvajanja zakona, so (Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, 2013):
• poenostavitev postopkov v zvezi s sklenitvijo in odpovedjo pogodbe o
zaposlitvi ter zmanjšanje administrativnih ovir,
• povečanje fleksibilnosti trga dela in notranje fleksibilnosti,
• zmanjšanje stroškov pri zaposlitvah za nedoločen čas,
• destimulacije za uporabo pogodb za določen čas,
• povečanje pravne varnosti zaposlenih z namenom preprečevanja zlorab.
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Poenostavitev postopkov v zvezi s sklenitvijo in odpovedjo pogodbe o
zaposlitvi ter zmanjšanje administrativnih ovir (Vir: Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2013):
• sklenitev pogodbe o zaposlitvi:
o prijava na prosto delovno mesto; skrajšuje se zakonsko določen rok
za prijavo na prosto delovno mest s 5 dni na 3 delovne dneve; javna
objava prostega dela je možna na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje in/ali v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih
straneh ali v javno dostopnih poslovnih prostorih delodajalca;
o postopek izbire kandidata; po novem je neizbranemu kandidatu
obvestilo o neizbiri možno posredovati s pomočjo uporabe
informacijske tehnologije - po elektronski poti na elektronski naslov
kandidata, in sicer v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.
•

prenehanje pogodbe o zaposlitvi:
o poenostavitev izvedbe zagovora na katerem se delavec lahko brani,
zagovarja pred očitanimi kršitvami, opušča se tudi zakonsko
predpisano obličnost - pisnost vabljenja na zagovor, vključno z
doslej predpisanim osebnim vročanjem. Pisna seznanitev je poslej
možna tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki mu
ga zagotavlja delodajalec;
o obveščanje o nameravani odpovedi; pri odpovedi pogodbe o
zaposlitvi iz poslovnega razloga se opušča obveznost predhodnega
obveščanja delavcev o nameravani odpovedi;
o obveznost ponujanja druge ustrezne zaposlitve; v postopkih
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti in
poslovnega razloga se opušča dosedanja zakonska obveznost
delodajalca, da ponuja drugo ustrezno zaposlitev delavcu;
o vsebina odpovedi oziroma sporazuma; v vseh primerih odpovedi
pogodbe o zaposlitvi se poenostavlja zakonska opredelitev
obrazložitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Poleg tega pa novi
zakon izrecno določa, da opustitev obvestila o pravicah iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti ne vpliva na veljavnost
sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi;
o vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi se zaradi številnih težav pri
vročanju, pravila vročanja določajo v ZDR-1, in se omejujejo le na
vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi pogodbenim strankam. Še
vedno obstaja pravilo vročanja odpovedi v prostorih delodajalca. Če
to ni možno, se odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča s priporočeno
pošiljko s povratnico, v posebej določenih primerih pa se vročitev
lahko opravi tudi z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu;
o zadržanje učinkovanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi na podlagi
negativnega mnenja predstavnikov delavcev, ki je omejena le na te
delavce;
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o vključitev v ukrepe ZRSZ v času odpovednega roka; delodajalec
mora delavcu omogočiti odsotnost z dela najmanj en dan na teden,
da se v času odpovednega roka odziva na pozive ZRSZ glede
informiranja
in
usposabljanja
ter
udeležuje
morebitnih
zaposlitvenih razgovorov;
o presežni delavci; poenostavljena je definicija kolektivnih presežkov,
poleg tega ZDR-1 določa, da mora delodajalec prioritetno
upoštevati kriterije iz kolektivne pogodbe, v soglasju s sindikatom
pa ima možnost oblikovati lastne kriterije. ZDR-1 obenem ukinja
institut prednostne pravice do zaposlitve;
o

varstvo posebnih kategorij; zvišuje se starost delavcev, ki jim je
zagotovljeno posebno varstvo pred odpovedjo, in sicer so to
delavci, ki izpolnjujejo pogoj starosti 58 let oziroma delavci, ki
sicer pogoja starosti ne izpolnjujejo, jim pa do izpolnitve pogojev
za starostno upokojitev manjka pet let ali manj. Varstvo pred
odpovedjo ni zagotovljeno delavcem, ki ob sklenitvi nove pogodbe o
zaposlitvi že izpolnjujejo pogoje za varstvo pred odpovedjo
pogodbe o zaposlitvi, varstva pa ne izgubijo delavci, ki sklenejo
novo pogodbo o zaposlitvi na podlagi odpovedi s ponudbo nove
pogodbe pri istem oziroma drugem delodajalcu. ZDR-1 omejuje čas
dojenja, ki upravičuje delavko do posebnega varstva pred
odpovedjo do enega leta otrokove starosti;

o odpoved v času poskusnega dela; ZDR-1 daje delodajalcu možnost,
da že v času trajanja poskusnega dela (in ne le ob poteku) redno
odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega
poskusnega dela s sedemdnevnim odpovednim rokom.
o denarno povračilo namesto reintegracije; po novem lahko delovno
sodišče ne zgolj na predlog delavca, ampak tudi na predlog
delodajalca, odloči o denarnem povračilu namesto reintegracije
(vrnitve na delo) po ugotovitvi, da je prenehanje pogodbe o
zaposlitvi nezakonito, vendar glede na vse okoliščine in interes
pogodbenih strank nadaljevanje delovnega razmerja ne bi bilo več
mogoče.
Zmanjšanje administrativnih ovir (Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, 2013):
• obveščanje delavcev; ZDR-1 celovito ureja obveščanje neizbranega
kandidata, posameznega delavca, skupine ali vseh delavcev oziroma
sindikata, pri čemer za vsak posamezni primer posebej določa način
obveščanja in možnost uporabe informacijske tehnologije,
•

poenostavitev obveznosti delodajalca v zvezi s sklepanjem in odpovedjo
pogodbe o zaposlitvi (navedeno že zgoraj),

•

ukinitev soglasja za nočna dela žensk,
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poenostavitve disciplinskega postopka; poenostavitev zagovora v okviru
disciplinskega postopka, delavec bo imel odslej možnost, da se o očitanih
kršitvah, s katerimi ga je seznanil delodajalec, izjavi. Poenostavljajo se
tudi formalne zahteve v zvezi z odločitvijo o disciplinski odgovornosti.

Povečanje fleksibilnosti (Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, 2013):
• fleksibilnost trga dela:
o dodatni razlog za sklenitev pogodbe za določen čas – predaja dela;
o pogodba o zaposlitvi z edinim lastnikom enoosebne družbe; ZDR-1
predstavlja možnost, da lahko tudi edini lastnik enoosebne družbe
sklene pogodbo o zaposlitvi.
•

notranja fleksibilnost:
o možnost opravljanja drugega dela; delodajalec lahko delavcem v
času trajanja delovnega razmerja pisno odredi tudi opravljanje
drugega ustreznega dela (enaka vrsta in raven izobrazbe in enak
delovni čas, kraj opravljanja dela pa od kraja delavčevega bivanja
ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevozom)
oziroma primernega dela (enaka vrsta izobrazbe in največ za eno
raven nižja izobrazba ter enak delovni čas, kraj opravljanja dela pa
od kraja delavčevega bivanja ni oddaljen več kot tri ure vožnje v
obe smeri z javnim prevozom), če gre za manjše delodajalce
(zaposlenih 10 ali manj delavcev), z namenom ohranitve zaposlitve
ali zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa, vendar je
tako delo časovno omejeno na največ 3 mesece, pri čemer delavec
zadrži ugodnejše plačilo za delo;
o konkurenčna klavzula; ZDR-1 na novo določa možnost dogovarjanja
o konkurenčni klavzuli tudi v primeru prenehanja pogodbe o
zaposlitvi za določen čas z vodilnim delavcem, pri tem pa možnost
tovrstnega dogovora časovno omejuje na dve leti.
o

institut začasnega čakanja na delo; delavec, ki mu delodajalec ne
more zagotavljati dela, je upravičen do 80 % nadomestila plače.
Namen napotitve delavca na čakanje na delo doma je ohranitev
zaposlitve delavca, delodajalec pa lahko pisno napoti delavca na
čakanje na delo doma najdalj za šest mesecev v posameznem
koledarskem letu.

Zmanjšanje stroškov pri zaposlitvah za nedoločen čas (Vir: Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2013):
• krajši odpovedni roki; najdaljši odpovedni rok pri odpovedi pogodbe o
zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega razloga ali iz razloga
nesposobnosti se s 120 skrajšuje na 60 dni. Daljši odpovedni rok (80 dni)
velja le v primeru, ko je delavec pri delodajalcu izpolnil 25 let zaposlitve
in v kolikor ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen drugačen
odpovedni rok (vendar ne krajši kot 60 dni). Za primer odpovedi pogodbe o
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zaposlitvi s strani delodajalca iz krivdnega razloga se odpovedni rok
skrajšuje iz enega meseca na 15 dni;
•

povračilo nadomestila plače v času odpovednega roka za čas vključitve v
storitve ZRSZ; za čas odsotnosti z dela, ko je delavec v času odpovednega
roka enkrat na teden vključen v ustrezne ukrepe na področju trga dela,
delodajalcu ZRSZ kot nadomestilo stroška delavčeve bruto plače, ki jo je
delodajalec izplačal delavcu za dneve njegove odsotnosti z dela, povrne 70
odstotkov osnove v skladu z ZDR-1;

•

zmanjšanje višine odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz
poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti; v primeru odpovedi pogodbe o
zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti pripada delavcu
odpravnina v višini 1/5 osnove za zaposlitev od enega do desetih let, 1/4
osnove za zaposlitev od deset do dvajset let, 1/3 osnove za več kot dvajset
let zaposlitve pri delodajalcu;

•

pravica do odpravnine ob upokojitvi, ki delavcu pripada, če je delavec pri
delodajalcu zaposlen najmanj pet let, ZDR-1 pa daje možnost drugačnega
urejanja pravice s kolektivno pogodbo dejavnosti (glede določitve pogojev
za pridobitev pravice in glede višine);

•

pravica do »povečanih« stroškov za prevoz na delo in z dela, ko se ti
naknadno povečajo iz razlogov na strani delavca. V teh primerih ima
delavec pravico do povračila povečanih stroškov, če je tako določeno v
kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti oziroma če se tako sporazume z
delodajalcem;

•

institut začasnega čakanja na delo;

•

dodatek za delovno dobo se ohranja kot obvezna sestavina plače, vendar
pa ZDR-1 samo določa pravico, medtem ko so pogoji za pridobitev te
pravice in sama višina določeni v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti;

•

uveljavitev načela sorazmernosti pri izrabi letnega dopusta in regresu za
letni dopust; delavec ima v posameznem koledarskem letu pravico do
celotnega letnega dopusta le v primeru, da je v tem celotnem koledarskem
letu zaposlen. Enako velja tudi za regres za letni dopust.

•

časovna omejitev odmora za dojenje se omejuje, in sicer do 18. meseca
otrokove starosti.

Destimulacije za uporabo pogodb o zaposlitvi za določen čas (Vir: Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2013):
• preprečevanje veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas,
•

uvedba pravice do odpravnine ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen
čas,

•

opravičenost od plačevanja prispevka delodajalca za primer brezposelnosti,
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kvota za agencijsko delo pri uporabniku; število napotenih delavcev pri
uporabniku ne sme presegati 25 % števila zaposlenih (osnovo predstavljajo
vsi zaposleni - tako zaposleni za nedoločen kot določen čas), v to kvoto pa
se ne štejejo delavci, ki so pri delodajalcu za zagotavljanje dela zaposleni
za nedoločen čas.

Podrobneje bomo zgoraj navedene spremembe obravnavali in razložili v
naslednjem poglavju magistrske naloge.
Povečanje pravne varnosti zaposlenih z namenom preprečevanja zlorab (Vir:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2013):
• navedba razloga za zaposlitev za določen čas po 54. členu ZDR-1 je
obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi za določen čas;
•

pravica do odpravnine tudi v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za
določen čas;

•

omejitev števila napotenih (agencijskih) delavcev in odgovornost
uporabnika; ZDR-1 določa zgornjo omejitev števila napotenih (agencijskih)
delavcev, ki so zaposleni pri delodajalcu za zagotavljanje dela in
opravljajo začasno delo pri uporabniku. Dodatno je določena odgovornost
uporabnika, ki je subsidiarno odgovoren za izplačilo plač in drugih
prejemkov;

•

učinkovitejše varstvo pravic v primerih prenosa podjetja ali dela podjetja
na delodajalca prevzemnika; uveljavlja se solidarna odgovornost
delodajalca prenosnika za terjatve, in sicer v primerih, ko prenosnik v
zadostni meri lahko vpliva oziroma bi lahko vplival na poslovne odločitve
prevzemnika. V primeru, ko delodajalec prenosnik ni pretežni lastnik
prevzemnika, ko torej ne more vplivati na poslovne odločitve prevzemnika,
pa se uveljavlja subsidiarna odgovornost prenosnika. Poleg tega zakon
določa, da se pri vseh pravicah, vezanih na delovno dobo, upošteva
delovna doba pri obeh delodajalcih.

•

pravica do odpravnine v primeru neuspešno opravljenega poskusnega dela,
ki se nanaša na primere poskusnega dela na drugem delu pri istem
delodajalcu, ko gre za daljšo dobo zaposlitve;

•

povračilo stroškov volonterskemu pripravniku za prevoz na delo in z dela in
stroške prehrane;

•

izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca; ZDR-1 vzpostavlja
novo pravno podlago za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani
delavca, ko delodajalec tri mesece zapored za delavca ni plačal prispevkov
za socialno varnost;

•

pisni obračun plače - verodostojna listina; delavec bo lahko v primeru, da
mu delodajalec ne bo izplačal plače ali drugih prejemkov, vložil predlog za
izvršbo in zahteval izvršbo pri pristojnem sodišču, saj zakon opredeljuje
pisni obračun plače za verodostojno listino;
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•

možnost delavca, da izplačilo nadomestila plače sam uveljavi pri Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v primeru, ko bi delodajalec
moral delavcu izplačati nadomestilo plače v breme zdravstvenega
zavarovanja, pa tega ne stori;

•

povračila stroškov v zvezi z izobraževanjem; jasneje je določena dolžnost
delodajalca, da v primeru, ko delavca napoti na izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje, ti stroški bremenijo delodajalca;

•

varstvo ekonomsko odvisnih oseb; samozaposleni osebi, ki sama ne
zaposluje delavcev in najmanj 80 % svojih letnih prihodkov pridobi od
istega naročnika in, ki dela v odvisnem ekonomskem razmerju, se zagotovi
možnost, da v času trajanja takega razmerja, od naročnika zahteva
omejeno delovnopravno varstvo (prepoved diskriminacije, zagotavljanje
minimalnih odpovednih rokov, prepoved pogodbe v primeru neutemeljenih
razlogov, zagotavljanje plačila za opravljeno delo, uveljavljanje
odškodninske odgovornosti).

2.3 DEFINICIJA POGODBE O ZAPOSLITVI
Pogodba o zaposlitvi je temeljni pravni akt pri sklepanju delovnega razmerja. S
pogodbo o zaposlitvi se stranki, to sta delodajalec in delavec, dogovorita o
pravicah, obveznostih in posebnostih, ki se nanašajo na delovno mesto, za katero
se sklepa delovno razmerje (Mežnar, 2007, stran 31).
Pogodba o zaposlitvi oziroma sklenitev pogodbe je, enako kot drugi pravni posli,
dejanje, s katerim se uresniči volja skleniti delovno razmerje. Za sklenitev
pogodbe morajo biti izpolnjene zahtevane predpostavke kot so:
• poslovna sposobnost,
• prava volja,
• dopustnost,
• in posebna oblika (če je tako predpisano).
Pravni posel ni veljaven, če ob sklenitvi za njegovo veljavnost niso bile izpolnjene
vse zgoraj naštete predpostavke (Cvetko, 2008, stran 64).
S pogodbo o zaposlitvi se urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti delavca in
delodajalca (Senčur Peček, 2008, stran 9). Največkrat uporabljena definicija
pogodbe o zaposlitvi je, da je to sporazum med delavcem in delodajalcem, na
podlagi katerega delavec opravlja delo za delodajalca, ta pa mu je za to dolžan
plačati določen znesek (Cvetko, 2003, stran 74).
Vedno
•
•
•

je treba upoštevati, da je pogodba o zaposlitvi:
pogodba intuitu personae,
odplačna pogodba,
pogodba za neko nepretrgano, dalj časa trajajočo aktivnost (za sukcesivno
opravljanje delovnih nalog, pri čemer rok za izpolnitev pogodbene
obveznosti ni značilen element pogodbe),
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pogodba, s katero se med delodajalcem in delavcem vzpostavi vez
podrejenosti.

Pogodba o zaposlitvi je postala osnova za sklenitev delovnega razmerja, s čimer je
uresničeno načelo, da se delovna razmerja uredijo po pogodbenem načelu.
Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in
vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja se začnejo
uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi (če datum
nastopa dela ni določen, se kot tak šteje datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi), in
sicer tudi v primeru, če delavec tega dne iz opravičenih razlogov ne začne delati.
Zakonsko opravičene razloge, zaradi katerih delavec ne začne delati, določa zakon
ali kolektivna pogodba, lahko pa jih s pogodbo o zaposlitvi določata tudi stranki
sami (Mežnar, 2007, stran 22).

2.4 STRANKI POGODBE O ZAPOSLITVI
Skladno z 19. členom ZDR-1 sta stranki pogodbe o zaposlitvi delodajalec in
delavec, definicija obeh strank pa je podana v 5. členu ZDR-1. Delodajalec je
pravna in fizična oseba ter drug subjekt, kot je državni organ, lokalna skupnost,
podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki
zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Delavec je vsaka fizična oseba,
ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

2.5 OBLIKA POGODBE O ZAPOSLITVI
ZDR-1 v 17. členu določa, da mora biti pogodba o zaposlitvi sklenjena v pisni
obliki. Delodajalec mora delavcu izročiti pisen predlog pogodbe o zaposlitvi
praviloma 3 dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob
njeni sklenitvi. Če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko kadarkoli
v času trajanja delovnega razmerja zahteva od delodajalca, da mu jo izroči. Če
stranki nista sklenili pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki ali če niso v pisni obliki
izražene vse sestavine pogodbe o zaposlitvi, ki so navedene v 1. odstavku 31.
člena ZDR-1, to ne vpliva na obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi. To pomeni,
da je pogodba o zaposlitvi veljavno sklenjena, čeprav pogodbeni stranki nista
podpisali tudi pisne pogodbe. Za nastanek in obstoj pogodbe o zaposlitvi oziroma
delovnega razmerja je namreč pomembno, da je med strankama prišlo do soglasja
o bistvenih elementih pogodbe o zaposlitvi oziroma delovnega razmerja, ni pa
pomembno kako je to soglasje izraženo – pisno, ustno ali s konkludentnimi dejanji.
Tudi ustno sklenjena pogodba o zaposlitvi je veljavna (Kresal, 2008, stran 84).
Namen predpisane pisne oblike pogodbe o zaposlitvi je varstvo delavca kot
šibkejše stranke, zato je treba pravne posledice kršitve pisne oblike določiti,
uporabljati in interpretirati tako, da delavcu zagotovijo ustrezno varstvo (Kresal,
2008, stran 84).
Zahteva po pisnem dokumentu pri pogodbi o zaposlitvi izhaja iz Direktive Sveta
91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznostih delodajalca, da zaposlene
obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje.
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Direktiva določa obveznost delodajalca, da vsakega delavca, ki ima pogodbo o
zaposlitvi ali pa je v delovnem razmerju v skladu s pravom države članice, pisno
seznani z bistvenimi elementi pogodbe o zaposlitvi. V skladu z 2. členom direktive
je delodajalec dolžan delavca obvestiti o bistvenih sestavinah pogodbe o zaposlitvi
ali delovnega razmerja na ustrezen način, kar je glede na 3. člen direktive:
• pisna pogodba o zaposlitvi,
• pismo o zaposlitvi ali
• en ali več drugih pisnih dokumentov, ki vsebuje vse zahtevane podatke.
Delodajalec mora ta pisni dokument izročiti delavcu najkasneje 2 meseca po
začetku zaposlitve.

2.6 POGOJI ZA SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI
Skladno z 21. členom ZDR-1 lahko pogodbo o zaposlitvi sklenejo osebe, ki so
dopolnile 15 let starosti. Pogodba o zaposlitvi, sklenjena z osebo, ki še ni
dopolnila 15 let starosti, je nična.
Nadalje ZDR-1 v 22. členu navaja, da mora delavec, ki sklene pogodbo o
zaposlitvi, izpolnjevati pogoje za opravljanje dela, ki so vnaprej določeni v
predpisih, kolektivnih pogodbah ali splošnih aktih delodajalca. Delodajalec je
dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem
delovnem mestu oziroma za vrsto dela, vendar ta obveznost ne velja za
delodajalce, ki zaposlujejo manj kot 10 delavcev.
Delodajalec lahko od kandidata zahteva izpolnjevanje le tistih pogojev za
opravljanje dela, ki so določeni v navedenih aktih in objavljeni v skladu s 1.
odstavkom 25. člena ZDR-1. Če nobeden od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje
pogojev za opravljanje dela, lahko delodajalec skladno s 3. odstavkom 22. člena
ZDR-1 z enim od prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje z zakonom ali s
podzakonskim aktom določene pogoje, sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas
do enega leta, če je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela.
Zakonska določba je, da mora delavec, ki sklepa pogodbo o zaposlitvi, izpolnjevati
pogoje, ki so predpisani s kolektivno pogodbo in splošnim aktom delodajalca. Pri
tem splošna zdravstvena sposobnost delavca ni več določena kot splošen pogoj za
sklenitev delovnega razmerja, šteje se samo, da ima invalid, ki je usposobljen za
določena dela, zdravstveno zmožnost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. S posebno
zakonsko določbo tudi nosečnost ali odlog materinstva ne sme biti ovira za
sklenitev pogodbe o zaposlitvi (Cvetko, 2008, stran 65).
Pri tem tuji državljani ali osebe brez državljanstva sklepajo pogodbo o zaposlitvi v
skladu z določbami Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št.
26/2011), ki za zaposlitev tujcev predvideva delovno dovoljenje in prijavo delo
tujca. Pogodba o zaposlitvi brez delovnega dovoljenja je nična.
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2.7 POSTOPEK ISKANJA KADROV IN IZBOR
Ko ugotovimo, da potrebujemo določenega delavca, je treba najprej ugotoviti, ali
se je pojavila stalna ali le začasna potreba po novem delavcu. Na podlagi te
ugotovitve se odločimo, ali bomo delavca zaposlili za nedoločen ali določen čas
(Mežnar, 2007, stran 27).
V nadaljnjem koraku se odločimo, na kakšen način bomo iskali kandidate:
• z oglasi v časopisih, na internetu, teletekstu,
• preko raznih agencij, ki se ukvarjajo s posredovanjem zaposlitve,
• preko zavoda za zaposlovanje,
• s pomočjo svetovalnic,
• drugače.
2.7.1 Objava prostih delovnih mest
Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosta delovna mesta javno objaviti
brez diskriminacije glede na spol. Javna objava je možna na Zavodu RS za
zaposlovanje in/ali v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh ali v javno
dostopnih poslovnih prostorih delodajalca. Rok za prijavo ne sme biti krajši od 3
delovnih dni.
Delodajalec, ki zaposluje za nedoločen čas, ima pri objavi prostega delovnega
mesta posebno obveznost do delavcev, ki so pri njem že zaposleni za določen čas
ali s krajšim delovnim časom. Te delavce je ne glede na objavo v sredstvih
javnega obveščanja ali v prostorih zavoda za zaposlovanje dolžan na svojem
oglasnem mestu še posebej opozoriti, da razpisuje prosta delovna mesta za
nedoločen čas (Mežnar, 2007, stran 28).
2.7.2 Izbira kandidata
Delodajalec obravnava samo prijave, ki so prispele v določenem roku. Ko mine rok
za prijavo, lahko povabi kandidate na razgovor, med katerimi lahko prosto izbere
novega delavca, pod pogojem, da le-ta izpolnjuje objavljene pogoje (Mežnar,
2007, stran 29).
Skladno s 24. členom ZDR-1 ima delodajalec ob upoštevanju zakonskih prepovedi
pravico do proste odločitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za
opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi. V primeru, da noben izmed
kandidatov ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela oziroma pogojev objave,
lahko delodajalec skladno s 3. odstavkom 22. člena ZDR-1 z enim od prijavljenih
kandidatov sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas do enega leta.
2.7.3 Obvestilo o izbiri
Ko delodajalec izbere svojega kandidata, ga o tem obvesti in mu ponudi pisen
predlog pogodbe o zaposlitvi, praviloma 3 dni pred njeno sklenitvijo (Mežnar,
2007, stran 30).
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2.7.4 Obvestilo neizbranemu kandidatu
Delodajalec mora v 8 dneh po zaključenem postopku izbire pisno obvestiti
neizbranega kandidata o tem, da ni bil izbran. Obvestilo o neizbiri lahko
delodajalec pošlje po elektronski pošti na naslov kandidata. Če le-ta zahteva
vrnitev dokumentov, ki jih je predložil ob prijavi na objavo, mu jih mora
delodajalec vrniti (Mežnar, 2007, stran 30).
Neizbrani kandidat, ki meni, da je bila pri izbiri kršena zakonska prepoved
diskriminacije, lahko v roku 30 dni po prejemu obvestila delodajalca zahteva
sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem (Mežnar, 2007, stran 30).

2.8 VSEBINA POGODBE O ZAPOSLITVI
Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi so navedene v 31. členu ZDR-1, in sicer
mora pogodba o zaposlitvi vsebovati:
• podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma
sedeža,
• datum nastopa dela,
• naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga
mora opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka
raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22.
členom ZDR-1,
• kraj opravljanja dela; če ni navedenega točnega kraja velja, da delavec
opravlja delo na sedežu delodajalca,
• čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev
pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega
dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
• določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim
časom,
• določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega
časa,
• določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih, ki mu pripada za
opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih,
• določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem
dnevu in o načinu izplačevanja plače,
• določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
• dolžino odpovednih rokov,
• navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih
aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in
• druge pravice in obveznosti v primerih, določenih z ZDR-1.
V pogodbi o zaposlitvi se glede vprašanj, navedenih v sedmi, deveti, deseti in
enajsti alineji prejšnjega odstavka, stranki lahko sklicujeta na veljavne zakone,
kolektivne pogodbe oziroma splošne akte delodajalca.
Skladno s 14. členom Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS delavec in
delodajalec s pogodbo o zaposlitvi uredita predvsem naslednja vprašanja:
• sklenitev in trajanje delovnega razmerja,
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naziv delovnega mesta, za katerega je sklenjeno delovno razmerje,
tarifna oziroma plačilna skupina,
poskusno delo, če je predvideno,
pripravništvo, če je delovno razmerje sklenjeno s pripravnikom,
kraj opravljanja dela,
delovni čas, odmore, počitke in dopust,
ukrepe za posebno varstvo delavcev,
izobraževanje,
plačo in nadomestila plače,
način spremembe pogodbe,
druge pravice in obveznosti delavca in zavoda.

Med najpomembnejše sestavine pogodbe o zaposlitvi spadajo :
• naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, za katero se sklepa pogodba o
zaposlitvi,
• kraj opravljanja dela,
• čas trajanja delovnega razmerja in razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi
za določen čas ter
• določilo ali gre za delo s polnim ali s krajšim delovnim časom.
V primeru, da se zgoraj navedene sestavine oziroma pogoji spremenijo, je
potrebno v skladu z 49. členom ZDR-1 skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. Ob tem
je potrebno poudariti, da mora nasprotna stranka pristati na novo pogodbo
oziroma na spremenjeno pogodbo o zaposlitvi (Mežnar, 1998, stran 145).
Vsebinsko pomemben del pogodbe o zaposlitvi je določilo glede plače in
nadomestila plače, kajti določila v kolektivnih pogodbah ali tudi v splošnih aktih
delodajalca določajo le minimum (Mežnar, 1998, stran 145).
Zelo pomembno vprašanje v pogodbi o zaposlitvi je tudi način spreminjanja
pogodbe. Z načinom spremembe se stranki dogovorita, kako bosta že usklajena in
dogovorjena vprašanja glede medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti lahko
tudi spremenili (Mežnar, 1998, stran 145).
ZDR-1 pri določitvi obveznih sestavin pogodbe o zaposlitvi v veliki meri sledi
Direktivi Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznostih delodajalca, da
zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno
razmerje (Senčur Peček, 2008, stran 150). Direktiva v 2. členu natančno določa,
kateri so tisti podatki, o katerih mora biti delavec pisno obveščen, in sicer:
• podatki o identiteti strank,
• kraj opravljanja dela; če ni stalnega ali glavnega kraja opravljanja dela,
navedba, da je zaposleni zaposlen na različnih krajih in v registriranih
poslovnih enotah ali, kjer je to primerno, sedež delodajalca,
• naziv, zahtevnost, vrsto ali kategorijo dela, za katerega delodajalec
zaposluje delavca; ali kratek popis ali opis dela,
• datum začetka veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali delovnega razmerja,
• v primeru začasne pogodbe o zaposlitvi ali delovnega razmerja, predvideni
čas trajanja,
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dolžina plačanega dopusta, do katerega je zaposleni upravičen ali, če tega
ni mogoče določiti takrat, ko se informacija daje, navedba postopkov za
dodeljevanje in določanje plačanega dopusta,
dolžina odpovednega roka, ki ga morata upoštevati delodajalec in zaposleni
za primer, da se pogodba o zaposlitvi ali delovno razmerje preneha ali, če
tega ni mogoče določiti takrat, ko se informacija daje, navedba načina za
določanje odpovednega roka,
začetni osnovni zneski, drugi sestavni deli plačila in časovna pogostost
izplačila plače, do katere je zaposleni upravičen,
dolžina delavčevega običajnega delovnega dneva ali tedna,
kjer je to primerno:
o kolektivne pogodbe, ki urejajo delovne pogoje ali
o v primeru, da so posebni skupni organi ali telesa sklenili kolektivno
pogodbo izven podjetja, ime pristojnega organa ali skupnega telesa,
v okviru katerega je bila pogodba sklenjena.

2.9 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V DELOVNEM RAZMERJU
Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in
vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja se začnejo
uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Če datum
nastopa ni določen, se kot datum nastopa dela šteje datum sklenitve pogodbe o
zaposlitvi (Mežnar, 2007, stran 42).
Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in
vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja se začnejo
uresničevati z datumom nastopa dela tudi v primeru, če delavec tega dne iz
opravičenih razlogov ne začne delati (Mežnar, 2007, stran 42).
2.9.1 Obveznosti delodajalca ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi
•

•
•

•

•

prijava delavca v obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje
in zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s posebnimi predpisi ter
izročitev fotokopije prijave delavcu v roku 15 dneh od nastopa dela,
zagotoviti delo, za katero sta se stranki dogovorili v pogodbi o zaposlitvi,
zagotoviti vsa potrebna sredstva in delovni material (razen če ni drugače
določeno) ter dostop do poslovnih prostorov, da lahko delavec nemoteno
izpolnjuje svoje obveznosti,
zagotavljati ustrezno plačilo za opravljanje dela delavca. V času, ko
delavcu ne zagotavlja dela in delavec zato ne dela iz razlogov na strani
delodajalca, mu je dolžan zagotoviti nadomestilo plače v višini njegove
povprečne mesečne plače zadnjih treh mesecev oziroma obdobja dela v
zadnjih treh mesecih. Če pa mu zaradi višje sile (npr. požara, poplave ali
kake druge elementarne nesreče) ne more zagotoviti dela, je delavec
upravičen do polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi
delal, vendar ne manj kot 70 % minimalne plače,
zagotavljati pogoje za varnost in zdravje delavcev v skladu s posebnimi
predpisi o varnosti in zdravju pri delu,
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varovati in spoštovati delavčevo osebnost ter upoštevati in ščititi delavčevo
zasebnost (delavčeve osebne podatke, osebne razmere, osebno stanje,
človekove dejavnosti in njegov zunanji videz),
zagotavljati delovno okolje, da delavec ne bo izpostavljen neželenemu
ravnanju spolne narave ali drugemu na spolu temelječemu vedenju, ki žali
dostojanstvo moških in žensk pri delu, s strani delodajalca,
predpostavljenih ali sodelavcev.

2.9.2 Pravice in obveznosti delavca ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi
•
•
•

•
•

•

•

•

vestno opravljati delo na delovnem mestu, za katero je bila sklenjena
pogodba o zaposlitvi, v času in na kraju, ki sta določena za izvajanje dela,
upoštevati zahteve in navodila delodajalca,
ravnati in se obnašati tako, da ne bo prizadel delodajalčevih interesov, ki
so skladni z ustavo, zakoni in drugimi predpisi (delavec ne krši svoje
obveznosti, če npr. noče izdati lažnega računa),
opravljati druga dela po odredbi delodajalca, določenih z zakonom (npr.
opravljanje dela zaradi izjemnih okoliščin) ali kolektivno pogodbo,
ogibati se vsakega škodljivega ravnanja v službi ali zunaj nje, ki bi kakor
koli prizadelo ugled in interese delodajalca, pa naj gre za premoženjsko ali
nepremoženjsko škodo, za kar lahko tudi odškodninsko odgovarja,
spoštovati in izvajati predpise o varnosti in zdravju pri delu ter pazljivo
opravljati delo, da zavaruje svoje življenje in zdravje ter življenje in
zdravje drugih oseb,
obveščati delodajalca o vseh okoliščinah, ki ga ovirajo oziroma bi ga lahko
ovirale pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in o vsaki grozeči
nevarnosti za življenje oziroma zdravje ali za nastanek materialne škode,
ki jo zazna pri delu,
varovanje delodajalčevih poslovnih skrivnosti. Med trajanjem delovnega
razmerja ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun
opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko
opravlja delodajalec, in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca
konkurenco.

2.10 SPREMEMBA ALI SKLENITEV NOVE POGODBE O ZAPOSLITVI
ZARADI SPREMENJENIH OKOLIŠČIN
Pogodba o zaposlitvi je pogodba delovnega prava s trajnim in sukcesivnim
izvrševanjem pravic in obveznosti, zato se mora nujno prilagajati, saj lahko
obstaja samo v primeru, da se prilagodi novim pogojem, ki jih niti delodajalec niti
delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi nista predvidevala. Pogodba o zaposlitvi
se spremeni le, če se bistveno spremenijo okoliščine, ki so obstajale ob podpisu
pogodbe, vendar pa vsaka spremenjena okoliščina še ni razlog za spremembo
pogodbe o zaposlitvi. Stranki morata pri presoji in oceni spremenjenih okoliščin, ki
bi zahtevale spremembo pogodbe o zaposlitvi, upoštevati le tiste okoliščine, ki
otežujejo izpolnitev obveznosti ene ali druge stranke, in okoliščine, zaradi katerih
se ne da doseči namena pogodbe (Klampfer, 2008, stran 218).
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Skladno z 49. členom ZDR-1 lahko spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev
nove pogodbe o zaposlitvi predlaga katerakoli stranka. Pogodba se spremeni
oziroma nova pogodba velja, če na to pristane tudi nasprotna stranka. Kot je
navedeno v 2. odstavku 49. člena ZDR-1, se nova pogodba o zaposlitvi sklene, če
se spremenijo naslednji pogoji:
• naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga
mora opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka
stopnja in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22.
členom ZDR-1,
• kraj opravljanja dela,
• čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev
pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega
dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
• določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim
časom, razen v primerih, ko gre za spremembe, ki so posledica uveljavitve
pravice do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o
zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu.

2.11 NEVELJAVNA DOLOČILA POGODBE O ZAPOSLITVI
V primeru, da neko določilo pogodbe o zaposlitvi krši minimalno raven pravic,
predpisanih z zakonom oziroma dogovorjenih s kolektivno pogodbo ali splošnim
aktom, ki zavezuje delodajalca, ni neveljavna celotna pogodba, temveč le
posamezno pogodbeno določilo, ki krši minimalno raven pravic. Zato zakonodaja
določa, da se v primeru, če je določilo pogodbe o zaposlitvi v nasprotju s splošnimi
določbami o minimalnih pravicah, tako določilo ne uporablja, ampak se
neposredno uporabljajo določbe zakona, kolektivnih pogodb ali splošnih aktov
delodajalca, kot da bi bile sestavni del pogodbe o zaposlitvi (Mežnar, 2007, stran
34).

Maja Horvat: Sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas

stran 21

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

3. POGODBA O ZAPOSLITVI SKLENJENA ZA DOLOČEN ČAS
3.1 SPLOŠNO
Pogodbo o zaposlitvi za določen čas ureja ZDR-1 kot eno izmed podlag za nastanek
delovnega razmerja, vendar z določenimi posebnostmi. ZDR-1 izhaja iz načela, da
je pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas pravilo, pogodba o zaposlitvi za določen
čas pa izjema, kot to izhaja iz 1. odstavka 12. člena ZDR-1. Kot posebnost določa
ZDR-1 predvsem:
• omejevanje sklepanja na le v zakonu ali kolektivnih pogodbah na ravni
dejavnosti določenih primerih (54. člen),
• časovno omejevanje sklepanja posameznih pogodb o zaposlitvi za določen
čas in veriženja – zaporednega sklepanja teh pogodb (55. člen),
• posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas (56.
člen) in
• prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi za določen čas (79. člen).
Zaposlovanje za določen čas je ena fleksibilnih »atipičnih« oblik dela, ki se
obravnava v številnih mednarodnih dokumentih. Le-ti na splošno gledano
obravnavajo oziroma urejajo zaposlovanje za določen čas predvsem iz dveh
vidikov:
• zaposlitve za določen čas se določajo kot morebitne izjeme, ko se sicer na
splošno zavezuje k zagotavljanju varstva delavcev v primerih prenehanja
zaposlitve,
• zaposlitve za določen čas se obravnavajo kot posebna oblika zaposlitve, pri
katerih je prav zaradi možnosti izključitve iz splošnega varstva pred
prenehanjem zaposlitve treba določiti omejitve takega zaposlovanja ter
zaposlenim delavcem za določen čas zagotoviti posebno varstvo.
ZDR-1 sledi zahtevam iz Direktive Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o
okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP,
ki se nanaša na zaposlene za določen čas, a pri tem izvzema zaposlene pri
agencijah za začasno delo. Namen okvirnega sporazuma direktive je:
• izboljšati kakovost dela za določen čas z zagotavljanjem uporabe načela
nediskriminacije in
• vzpostaviti okvir za preprečevanje zlorab, ki izhajajo iz veriženja pogodb o
zaposlitvi ali delovnih razmerij za določen čas.
Okvirni sporazum v določbi 3.1 izraz "delavec, zaposlen za določen čas"
opredeljuje kot osebo, ki ima pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje, sklenjeno
neposredno med delodajalcem in delavcem ter pri katerem je konec pogodbe o
zaposlitvi ali delovnega razmerja določen z objektivnimi pogoji, kakršni so:
• potek določenega datuma,
• dokončanje določene naloge ali
• nastop posebnega dogodka.

Maja Horvat: Sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas

stran 22

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Okvirni sporazum v določbi 4. zahteva, da se delavce, zaposlene za določen čas,
glede pogojev zaposlitve ne sme obravnavati manj ugodno kakor primerljive
delavce, zaposlene za nedoločen čas, razen kjer je različno obravnavanje
opravičljivo iz objektivnih razlogov.
Ukrepi za preprečevanje zlorab so navedeni v določbi 5. okvirnega sporazuma. Za
preprečevanje zlorab, ki izhajajo iz veriženja pogodb o zaposlitvi ali delovnih
razmerjih za določen čas, države članice po posvetovanju s socialnimi partnerji
skladno z nacionalno zakonodajo, kolektivnimi pogodbami ali običaji in/ali socialni
partnerji, kadar ni ustreznih pravnih ukrepov, ki bi preprečevali zlorabo, uvedejo
enega ali več naslednjih ukrepov tako, da upoštevajo potrebe posameznih
sektorjev in/ali kategorij delavcev:
• objektivne razloge, ki upravičujejo obnovitev takšnih pogodb ali razmerij,
• najdaljše skupno trajanje zaporednih pogodb ali razmerij za določen čas,
• število obnovitev takšnih pogodb ali razmerij.
Države članice po posvetovanju s socialnimi partnerji in/ali socialni partnerji po
potrebi določijo, pod kakšnimi pogoji se pogodbe o zaposlitvi ali delovna
razmerja:
• štejejo za "zaporedna",
• štejejo za pogodbe ali razmerja za nedoločen čas.
Nacionalne ureditve lahko kombinirajo naštete ukrepe za preprečevanje zlorab,
uporabiti pa morajo vsaj enega. Po potrebi se določi tudi, kdaj gre za veriženje
pogodb in kdaj se pogodbe štejejo kot pogodbe za nedoločen čas.
Okvirni sporazum v določbi 6. določa, da delodajalci obvestijo delavce, zaposlene
za določen čas, o prostih delovnih mestih, ki se sprostijo v podjetju ali
poslovalnici, da jim zagotovijo enake možnosti za dostop do stalnega mesta kakor
drugim delavcem. Takšne informacije se zagotovijo s splošno objavo na primernem
kraju v podjetju ali poslovalnici. Delodajalci delavcem, zaposlenim za določen
čas, omogočijo kar najširši dostop do ustreznih možnosti usposabljanja, ki
izboljšajo njihovo strokovnost, poklicni razvoj in poklicno mobilnost.
Cilj Direktive Sveta 91/383/EGS z dne 25. junija 1991, s katero se dopolnjujejo
ukrepi za spodbujanje izboljšav glede varnosti in zdravja pri delu za delavce z
delovnim razmerjem za določen čas ali z začasnim delovnim razmerjem, je
zagotoviti zaposlenim za določen čas in tako imenovanim agencijskim delavcem
enako raven varstva v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, kot jo uživajo drugi
delavci v podjetju (Kresal, 2008, stran 234).
V skladu z Direktivo Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznosti
delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o
zaposlitvi ali delovno razmerje, mora biti v pisnem obvestilu, ki ga je delodajalec
dolžan izročiti delavcu, zajet tudi čas trajanja pogodbe o zaposlitvi za določen
čas.
V času trajanja delovnega razmerja za določen čas imata pogodbeni stranki enake
pravice in obveznosti kot v delovnem razmerju za nedoločen čas, ZDR-1 pa
vsebuje nekaj določb, ki predpisujejo posebnosti za pogodbe o zaposlitvi za
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določen čas, na primer pri objavi prostega delovnega mesta – 26. člen ZDR-1 in
glede interne objave – 25. člen ZDR-1, kar smo že razložili v prejšnjem poglavju.
Skladno z 39. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga
dela (Uradni list RS, št. 21/2013) mora delodajalec, ki z delavcem sklene pogodbo
o zaposlitvi za določen čas od 12. 4. 2103 dalje, plačevati višji prispevek
delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti, ki znaša 0,06 % od bruto
plače delavca, in sicer v višini 5-kratnika, torej v višini 0,30 % od bruto plače
delavca.

3.2 DOPUSTNI RAZLOGI ZA SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI ZA
DOLOČEN ČAS
Skladno s 1. odstavkom 54. člena ZDR-1 se pogodba o zaposlitvi za določen čas
lahko sklene, če gre za:
• izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
• nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
• začasno povečan obseg dela,
• zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za
določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja,
• poslovodno osebo ali prokurista,
• vodilnega delavca iz 1. odstavka 74. člena ZDR-1 (vodi poslovno področje
ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje
pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve
oziroma je na vodilo delo imenovan v skladu z zakonom ali z aktom o
ustanovitvi),
• opravljanje sezonskega dela,
• delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na
delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja,
• zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi
dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku
priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,
• opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja v skladu z zakonom,
• pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano,
• delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter
drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi
usposabljanja delavcev,
• predajo dela,
• voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na
mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah,
sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
• druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni
dejavnosti.
S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da manjši delodajalec
lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ne glede na zgoraj navedene
omejitve.
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Navedeni člen omejuje sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas s tem, da
našteva primere, ko je taka pogodba dopustna, saj lahko le v zgoraj naštetih
primerih stranki skleneta pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za katero mora
obstajati objektiven razlog, ki opravičuje izbiro te fleksibilne oblike zaposlitve.
Zakon v drugem odstavku tega člena dopušča tudi izjemo od splošnega pravila za
majhne delodajalce.
Določanje omejitev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za določen čas izhaja že iz
12. člena ZDR-1, po katerem je pogodba o zaposlitvi praviloma sklenjena za
nedoločen čas, če zakon ne določa drugače. Splošno pravilo iz 12. člena ZDR-1 je
konkretizirano s tem in z naslednjimi členi, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju
(Kresal, 2008, stran 238).
Z novelo zakona ZDR-1 je bil nabor primerov, s katerih je dopustno skleniti
pogodbo o zaposlitvi za določen čas, povečan. S spremembo tega člena se je
razširila možnost za sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas, in sicer se lahko
pogodba o zaposlitvi sklene po novem tudi za predajo dela (trinajsta alineja 1.
odstavka 54. člena ZDR-1), vendar pa lahko taka pogodba o zaposlitvi za določen
čas traja največ 1 mesec.
Pogodba o zaposlitvi za določen čas se po novem ZDR-1 lahko sklene tudi z
vodilnim delavcem iz 1. odstavka 74. člena ZDR-1, ki vodi poslovno področje ali
organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov
ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve oziroma je na vodilo delo
imenovan v skladu z zakonom ali z aktom o ustanovitvi (šesta alineja 1. odstavka
54. člena ZDR-1), pri čemer se lahko dogovori tudi konkurenčna klavzula v skladu s
40. členom ZDR-1. V času opravljanja vodilnega dela po pogodbi o zaposlitvi za
določen čas, delavcu, ki je že zaposlen pri delodajalcu na drugih delih za
nedoločen čas, mirujejo pravice, obveznosti in odgovornosti iz pogodbe o
zaposlitvi za nedoločen čas.
Naštevanje dopustnih primerov za sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas je
eden od ukrepov za preprečevanje zlorab pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za
določen čas.
Primeri iz 1. odstavka 54. člena ZDR-1 imajo, vsaj v večini, skupno značilnost, in
sicer da gre za delo, ki je začasne narave, ki torej traja le določen čas. Večina
primerov tako opisuje situacijo, ko je potreba po delavcu le začasna: začasno
povečan obseg dela, začasna odsotnost delavca, začasna narava dela, sezonsko
delo, usposabljanje ali izobraževanje delavca, javna dela ali druge začasne oblike
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, izvedba projektno organiziranih del,
uvajanje novih programov ali izboljšav delovnega procesa, ki je prav tako nekaj
začasnega, itd. (Kresal, 2008, stran 239).
Z namenom preprečevanja nezakonite uporabe pogodb o zaposlitvi za določen čas
in izboljšanja možnosti nadzora nad upravičenostjo njihove uporabe ZDR-1 sedaj v
peti alineji 1. odstavka 31. člena izrecno določa, da mora biti razlog za sklenitev
pogodbe o zaposlitvi naveden v pogodbi o zaposlitvi za določen čas, medtem ko to
prejšnji ZDR ni eksplicitno določal, poleg tega pa tudi iz naše sodne prakse sicer ni
bilo jasno razvidno stališče sodišča glede tega, ali mora biti razlog naveden v
pogodbi ali ne oziroma kako mora biti naveden. Sicer je kar nekaj sodb
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poudarjalo, da mora biti razlog v pogodbi o zaposlitvi za določen čas naveden,
vendar je hkrati sodišče ob tem pogosto še dodalo kakšne dodatne argumente za
to, da je pogodba za določen čas nezakonito sklenjena, na primer ugotovitve, da
dejansko ni bilo nobenega od zakonitih razlogov za sklenitev pogodbe o zaposlitvi
za določen čas (kar implicitno pomeni, da je sodišče preverjalo tudi obstoj drugih
razlogov, ne le tistega, ki je naveden v pogodbi) (Kresal, 2008, stran 244).
V sodbi VDSS opr. št. Pdp 451/2006 z dne 31.08.2006 je sodišče odločilo, da mora
pogodba o zaposlitvi za določen čas, čeprav tega 1. odstavek 29. člena ZDR
izrecno ni zahteval, vsebovati razlog, zaradi katerega se pogodba o zaposlitvi
sklepa le za določen čas. Delavec mora že ob nastopu dela oziroma podpisu
pogodbe o zaposlitvi vedeti, iz katerega razloga sklepa pogodbo o zaposlitvi za
določen čas. Zato je pogodba, ki ne vsebuje razloga po 52. členu ZDR oziroma
109. členu ZOFVI, sklenjena v nasprotju z zakonom, kar ima za posledico
transformacijo pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen v nedoločen čas.
V sodbi VS RS opr. št. VIII Ips 355/2006 z dne 27.02.2007 je sodišče odločilo, da
razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki ga je navedel
delodajalec v sporni pogodbi o zaposlitvi, dejansko ni obstajal, zato je bila
pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom.
V sodbi VDSS opr. št. Pdp 1108/2006 z dne 7. 6. 2007 je sodišče odločilo, da mora
zakoniti razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas obstajati ob njeni
sklenitvi, predstavlja pa okoliščino, zaradi katere se pri delodajalcu pokaže
začasna potreba po določenem delavcu. Negotova prihodnost glede poslovanja
delodajalca, ki je vezano na naročila poslovnih partnerjev, ni utemeljen zakonski
razlog iz 52. člena ZDR, saj zakon delodajalcem ne dopušča sklenitve pogodbe o
zaposlitvi za določen čas zaradi bojazni, da se bo morda v prihodnosti obsega dela
zmanjšal.

3.3 OMEJITEV SKLEPANJA POGODB O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS
Pogodbo o zaposlitvi se sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo v
primerih, navedenih v 1. odstavku 54. člena ZDR-1, opravi. Če gre za
nadomeščanje začasno odsotnega delavca, mora čas trajanja pogodbe o zaposlitvi
za določen čas ustrezati začasni odsotnosti tega delavca, ki ga nadomešča. Če gre
za opravljanje sezonskega dela, čas trajanja pogodbe sledi potrebam po delu v
okviru določene sezone. Če gre za opravljanje pripravništva, je treba upoštevati
trajanje pripravništva v konkretnem primeru. Čas trajanja pogodbe se tako določi
najdalj za čas, ki je potreben, da se opravi delo v konkretnem primeru, ki je bil
podlaga za pogodbo o zaposlitvi za določen čas (Kresal, 2008. Stran 249).
Razlikujemo dva tipična načina določanja časa trajanja pogodbe o zaposlitvi za
določen čas, in sicer:
• koledarski način (na primer za eno leto, za tri mesece, do 1. 1. 2014, od 1.
2. 2013 do 15. 5. 2014); to pomeni, da je že ob sami sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi mogoče natančno ugotoviti koledarski datum prenehanja
pogodbe o zaposlitvi,
• opisni način (na primer do vrnitve delavke AB iz starševskega dopusta, do
dokončanja projekta XY); v tem primeru ob sami sklenitvi pogodbe o
Maja Horvat: Sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas

stran 26

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

zaposlitvi za določen čas ni mogoče ugotoviti točno določenega
koledarskega datuma prenehanja, vendar pa mora biti kljub temu čas
trajanja pogodbe v ustrezni meri določljiv, predvidljiv, zato morajo biti
dogodki ali dejstva, na katera pogodba navezuje svoje prenehanje, dovolj
jasno definirani.
Skladno z 2. odstavkom 55. člena ZDR-1 delodajalec ne sme skleniti ene ali več
zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo (prej z istim delavcem
in za isto delo), katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot 2 leti, razen v
primerih, ki jih določa zakon in v naslednjih primerih:
• nadomeščanje začasno odsotnega delavca (druga alineja 1. odstavka 54.
člena ZDR-1),
• zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva z delovnim dovoljenjem za
določen čas (četrta alineja 1. odstavka 54. člena ZDR-1),
• zaposlitev poslovodne osebe in prokurista (peta alineja 1. odstavka 54.
člena ZDR-1),
• zaposlitev vodilnega delavca iz 1. odstavka 74. člena ZDR-1 (šesta alineja
1. odstavka 54. člena ZDR-1),
• zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarjev oziroma drugih delavcev,
ki so vezani na mandat (štirinajsta alineja 1. odstavka 54. člena ZDR-1),
• priprava oziroma izvedba dela, ki je projektno organizirano, a le pod
določenimi pogoji (enajsta alineja 1. odstavka 54. člena ZDR-1 in 4.
odstavek 55. člena ZDR-1).
ZDR-1 v 2. odstavku 55. člena določa najdaljše časovno obdobje, za katero lahko
delodajalec v navedenih primerih z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za
določen čas. Najdaljše časovno obdobje je 2 leti, delodajalec pa ga mora
upoštevati pri pogodbenem razmerju za isto delo. Določba sedaj izrecno
prepoveduje, da bi delodajalec, ki je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za
določen čas z enim delavcem, po izteku 2 let za isto delo sklenil pogodbo o
zaposlitvi za določen čas z drugim delavcem. Stari ZDR tega eksplicitno ni določal,
saj je bilo v 2. odstavku 53. člena navedeno, da delodajalec ne sme z istim
delavcem in za isto delo skleniti pogodbo o zaposlitvi za določen čas, katere
časovno obdobje bi bilo daljše od 2 let. To je v praksi pomenilo, da je delodajalec
lahko po 2 letih z istim delavcem sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas na
drugem delovnem mestu ali pa je delavcu pogodba o zaposlitvi za določen čas
prenehala in je delodajalec na to delovno mesto zaposlil novega delavca s
pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Navedeni člen pa delodajalca ne omejuje, da
ne bi z istim delavcem sklepal več pogodb o zaposlitvi za določen čas, daljših od 2
leti, če gre za različna dela.
V primeru, ko gre za projektno organizirano delo, se skladno s 4. odstavkom 55.
členom ZDR-1 pogodba o zaposlitvi za določen čas sklene za obdobje, daljše od
dveh let, vendar samo, če sta izpolnjena naslednja 2 pogoja:
• če projekt traja več kot 2 leti in
• če se pogodba o zaposlitvi za določen čas sklene za ves čas trajanja
projekta.
S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se določi, kaj se šteje za projektno delo.
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ZDR-1 v 55. členu ureja časovne omejitve pri sklepanju ene ali več zaporednih
pogodb o zaposlitvi za določen čas. Časovne omejitve trajanja pogodbe o
zaposlitvi za določen čas so dodatna omejitev, ki jo je potrebno upoštevati poleg
omejitev, ki izhajajo iz naštevanja dopustnih primerov v 54. členu ZDR-1. Če je
sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas v okviru predpisanih časovnih
omejitev iz 55. člena ZDR-1, to še ni dovolj, temveč mora biti za vsako pogodbo o
zaposlitvi za določen čas podan tudi zakonit objektivni razlog. Če takšnega razloga
ni, se ne glede na dejstvo, da je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v
okviru časovno dopustnih omejitev, šteje, da je pogodba sklenjena v nasprotju z
zakonom, tako da na podlagi 56. člena ZDR-1 preide do transformacije v pogodbo
za nedoločen čas (Kresal, 2008, stran 248).
ZDR-1 v 6. odstavku 55. člena določa, da trimesečna ali krajša prekinitev ne
pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas za
isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot 2 leti. V primeru, da je
pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena do 2 leti, pa ZDR-1 izrecno ne
omejuje števila zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, temveč samo
določa, da celotni čas zaporednih pogodb v okviru dopustne časovne omejitve ne
sme biti daljši kot 2 leti.
Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali
kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega
je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se skladno s 56. členom ZDR-1 šteje, da je delavec
sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
V sodbi VDSS, opr. št. Pdp 214/2005 z dne 27.01.2006, je sodišče ugotovilo, da je
delavka sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas za čas trajanja porodniškega
dopusta delavke AB in je po preteku tega časa delala še tri tedne (v času, ko je
delavka po zaključenem porodniškem dopustu koristila še letni dopust), in zato
odločilo, da je skladno s 54. členom ZDR prišlo do transformacije pogodbe o
zaposlitvi, sklenjene za določen čas, v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
V sodbi VDSS opr št. Pdp 1272/2006 z dne 11. 5. 2007 je sodišče ugotovilo, da če
čas trajanja delovnega razmerja v pogodbi o zaposlitvi ni opredeljen, se domneva,
da je bilo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, na delodajalcu pa je
dokazno breme o tem, da je bil čas trajanja delovnega razmerja za določen čas
opredeljen že v pogodbi o zaposlitvi, predloženi v podpis delavcu (in ne vpisan v
pogodbo o zaposlitvi šele naknadno).

3.4 PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS
Ureditev prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas je prav tista bistvena
značilnost, ki to pogodbo razlikuje od pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.
Pogodba o zaposlitvi, ki je sklenjena za določen čas, skladno s 1. odstavkom 79.
člena ZDR-1, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega
je bila sklenjena oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem
razloga, zaradi katerega je bila sklenjena. Pogodba o zaposlitvi za določen čas
lahko preneha, če se pred potekom časa o tem sporazumeta pogodbeni stranki ali
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če nastopijo drugi razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi v skladu z določbami
ZDR-1.
V primeru, ko pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha s potekom časa, za
katerega je bila sklenjena, ni potrebna odpoved pogodbe, ni odpovednih rokov, ni
različnih postopkovnih zahtev pred prenehanjem (na primer zagovor delavca,
predhodno obveščanje itd.), delavec pa ima v skladu z ZDR-1 pravico do
odpravnine (v določenih primerih) in pravico do nadomestila za brezposelnost po
izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas (ob izpolnjevanju drugih predpisanih
pogojev, v skladu s področno zakonodajo).
2. odstavek 79. člena ZDR-1 dopolnjuje pravilo iz 1. odstavka istega člena s tem,
da dopušča, da lahko pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha še pred
potekom dogovorjenega časa, in sicer če:
• se o tem sporazumeta pogodbeni stranki (sporazumna odpoved),
• če nastopijo drugi razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi v skladu z
ZDR-1:
o smrt delavca ali delodajalca – fizična oseba,
o z redno ali izredno odpovedjo,
o s sodbo sodišča,
o po samem zakonu v določen primerih:
 ko je delavcu vročena odločba o ugotovljeni invalidnosti I.
kategorije ali pridobitvi pravice do invalidske pokojnine
postala pravnomočna,
 z dnem prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja za
tujce oziroma osebe brez državljanstva,
 z dnem vpisa sklepa sodišča o zaključku stečajnega postopka
v sodni register (če po predpisih, ki urejajo stečajni
postopek, ni prijavljen stečajni upravitelj)
o v drugih primerih, ki jih določa zakon.
V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi s sporazumom strank je obvezna
sestavina sporazuma določba o posledicah, ki nastanejo delavcu zaradi prenehanja
veljavnosti pogodbe o zaposlitvi pri uveljavljanju pravic iz naslova zavarovanja
brezposelnosti. Ker pogodba o zaposlitvi preneha na podlagi soglasja volj
pogodbenih strank (torej tudi na podlagi volje delavca), delavec ni deležen
nobenega posebnega varstva v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, niti nima
takšnih pravic, kot na primer pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani
delodajalca. Prav tako delavec ni upravičen do odpovednih rokov, do odpravnine
in do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti pri
zavodu za zaposlovanje.

3.5 PRAVICA DO ODPRAVNINE OB IZTEKU POGODBE O ZAPOSLITVI
ZA DOLOČEN ČAS
Delavec, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas, ima pravico do
odpravnine, vendar samo v primeru, da je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena od
uveljavitve novega ZDR-1, to je od 12. 4. 2013 dalje. Pravice do odpravnine nima
delavec v primeru, da:
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je sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas pred 12. 4. 2013,
je sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanje začasno
odsotnega delavca,
je sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi opravljanje
sezonskega dela, ki traja manj kot 3 mesece v koledarskem letu,
je sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi opravljanja javnih del
oziroma vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja,
v času trajanja ali po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas sklene z
delodajalcem pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas,
nadaljuje z delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas,
ne sklene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno delo, ki mu ga
je ponudil delodajalec po poteku pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Osnova za odmero odpravnine je povprečna mesečna plača delavca za polni
delovni čas iz zadnjih 3 mesecev dela oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem
pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
Višina odpravnine v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas je
odvisna od časa trajanja pogodbe oziroma vseh pogodb o zaposlitvi za določen čas
pri delodajalcu. V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je:
• sklenjena za eno leto ali za krajše obdobje od enega leta: delavec ima
pravico do odpravnine v višini 1/5 osnove,
• trajala več kot eno leto: delavec ima pravico do odpravnine za prvo leto
zaposlitve (1/5 osnove) in sorazmerni del odpravnine glede na trajanje
zaposlitve (1/12 od 1/5 za vsak mesec dela).
V primeru nepretrganega nadaljevanja z delom na podlagi sklenjene druge
pogodbe o zaposlitvi za določen čas delavcu pripada odpravnina za ves čas
zaposlitve za določen čas ob prenehanju zadnje pogodbe o zaposlitvi za določen
čas pri tem delodajalcu.
Pravica do odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas je
novost, ki je bila uvedena z novim ZDR-1. Namen je povečanje stroškov zaposlitev
za določen čas in s tem zmanjšanje dualizma oziroma segmentacije na trgu dela.
V primeru, da delodajalec po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas sklene z
delavcem oziroma mu ponudi v sklenitev pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas,
delavcu ni dolžan izplačati odpravnine, kar predstavlja spodbudo za sklepanje
pogodb za nedoločen čas.

3.6 POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS V SKLADU Z ZJU
ZJU v 54. členu določa, da javni uslužbenec sklene delovno razmerje za nedoločen
čas, razen v primerih, ki jih določa ZJU ali področni zakon, ki ureja delovna
razmerja javnih uslužbencev v organih na določenem področju. Določbe pogodbe o
zaposlitvi, ki omejujejo čas trajanja delovnega razmerja v nasprotju z zakonom,
so nične. Nadalje ZJU v 55. členu določa, da se delovno razmerje sklene za
delovno mesto, ki je določeno s sistemizacijo, izven sistemizacije pa se lahko
sklene delovno razmerje za določen čas in za opravljanje pripravništva ali druge
podobne oblike teoretičnega in praktičnega usposabljanja.
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Zakon o javnih uslužbencih obravnava delovno razmerje za določen čas v IX.
poglavju oziroma od 68. do vključno 73. člena.
Skladno z 68. členom ZJU se pogodba o zaposlitvi lahko sklene za določen čas:
• za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja (delovna mesta
v kabinetu); delovno razmerje za določen čas se sklene najdlje za čas
trajanja funkcije funkcionarja,
• za nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca; delovno razmerje
za določen čas se sklene za čas odsotnosti javnega uslužbenca,
• za strokovna dela, ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom
trajanja, in za izvrševanje javnih nalog v primeru začasno povečanega
obsega dela, ki po svoji naravi traja določen čas in ga ni mogoče izvrševati
z obstoječim številom javnih uslužbencev; delovno razmerje za določen čas
se sklene za čas trajanja projekta oziroma za čas začasno povečanega
obsega dela,
• za opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in
praktičnega usposabljanja; delovno razmerje za določen čas se sklene za
čas opravljanja pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in
praktičnega usposabljanja,
• za položaj generalnega direktorja, generalnega sekretarja, predstojnika
organa v sestavi, predstojnika vladne službe, načelnika upravne enote in
direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine; delovno razmerje se
sklene za dobo petih let,
• v primerih, ko je v organu pričakovati spremembo obsega javnih nalog, ki
lahko vpliva na zmanjšanje potrebnega števila javnih uslužbencev, pri
čemer se takšna delovna mesta v sistemizaciji posebej označijo; delovno
razmerje se sklene največ za dobo petih let, z možnostjo enkratnega
podaljšanja, vendar skupno trajanje takega delovnega razmerja ne sme
presegati desetih let,
• v primerih, ko gre za zaposlitev vrhunskega športnika ali trenerja zaradi
podpore in promocije vrhunskega športa; delovno razmerje se sklene za
eno leto z možnostjo podaljšanja. Pred podaljšanjem delovnega razmerja
predstojnik preveri, ali so še izpolnjeni pogoji za zaposlitev oziroma
pogoji, ki jih organ, pristojen za vrhunski šport, določa za pridobitev
statusa vrhunskega športnika. Če pogoji niso izpolnjeni, se delovno
razmerje ne podaljša.
V drugih primerih se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja,
pogodba o zaposlitvi ne more skleniti za določen čas.
Glede omejitve sklepanja zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas in glede
posledic kršitev določb prvega odstavka tega člena se uporabljajo določbe zakona,
ki ureja delovna razmerja.
Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko sklene, če so zagotovljena finančna
sredstva. V pogodbi o zaposlitvi mora biti določen čas trajanja delovnega razmerja
v letih, mesecih oziroma dnevih, razen če gre za delovna mesta v kabinetu.
Nadalje ZJU v 71. členu prepoveduje premestitve in sklenitve delovnega razmerja
za nedoločen čas, in sicer:
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z javnim uslužbencem, ki sklene delovno razmerje za določen čas, se ne
sme skleniti delovno razmerje za nedoločen čas na uradniškem delovnem
mestu brez javnega natečaja, razen v primeru iz 5. točke prvega odstavka
68. člena tega zakona (položaj generalnega direktorja, generalnega
sekretarja, predstojnika organa v sestavi, predstojnika vladne službe,
načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika
občine),
pripravnik, ki je bil izbran na javnem natečaju, lahko po zaključenem
pripravništvu sklene delovno razmerje za nedoločen čas brez javnega
natečaja. V primeru, da je bil izbran na javnem natečaju, lahko sklene
delovno razmerje za nedoločen čas tudi javni uslužbenec iz 6. točke 68.
člena (v primerih, ko je v organu pričakovati spremembo obsega javnih
nalog, ki lahko vpliva na zmanjšanje potrebnega števila javnih
uslužbencev, pri čemer se takšna delovna mesta v sistemizaciji posebej
označijo).

Pravice in obveznosti javnih uslužbencev, ki sklenejo delovno razmerje za določen
čas, so navedene v 73. členu ZJU, in sicer se za pravice in obveznosti iz delovnega
razmerja, sklenjenega za določen čas, smiselno uporabljajo določbe ZJU, ki
urejajo pravice in obveznosti javnih uslužbencev, ki sklenejo delovno razmerje za
nedoločen čas.
ZJU v 106. členu določa, da se za pripravnika sprejme oseba, ki prvič sklene
delovno razmerje in se usposablja za opravljanje dela. Pripravnik se sprejme v
delovno razmerje za določen čas trajanja pripravniške dobe.
Po opravljenem pripravništvu 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.

3.7 POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS V SKLADU Z ZUJIK
ZUJIK določa javni interes za kulturo, organe, ki so zanj pristojni in odgovorni ter
mehanizme za njegovo uresničevanje. Posebne določbe o delovnih razmerjih in o
pravicah iz delovnih razmerij v javnih zavod na področju kulture ureja ZUJIK od
45. člena do 55. člena.
ZUJIK v 2. odstavku 46. člena določa, da kadar to terja posebna narava dela na
področju umetniške ali druge kulturne dejavnosti, se v sistemizaciji lahko določijo
delovna mesta, za katera se delovna razmerja sklepajo za določen čas, ki ne sme
biti daljši od trajanja mandata direktorja oziroma ne več kot 5 let. Za ponovno
sklepanje delovnega razmerja za določen čas ni omejitve.
Delavcem, ki sklenejo delovno razmerje v skladu z 2. odstavkom 46. člena, se
lahko v pogodbi o zaposlitvi določi višja osnovna plača kot je s predpisi določeno
za delovna mesta, za katera se sklepa delovna razmerja za nedoločen čas, in sicer
se jim v skladu s 3. odstavkom 5. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne
dejavnosti v Republiki Sloveniji, v pogodbi o zaposlitvi določi plačni razred, ki je
najmanj za 6 in največ za 9 plačnih razredov višji od plačnega razreda, v katerega
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je delovno mesto uvrščeno v skladu s kolektivno pogodbo, vendar ne sme presegati
najvišjega plačnega razreda podskupine.
Delavci, ki sklenejo delovno razmerje za določen čas v skladu z 2. odstavkom 46.
člena, imajo v skladu z 49. členom ZUJIK za čas brezposelnosti pravico do
denarnega nadomestila pod posebnimi pogoji, ki so določeni z ZUJIK. Če je za
delavca ugodneje, ima za čas brezposelnosti pravico do denarnega nadomestila v
trajanju ene tretjine časa zavarovanja v delovnem razmerju za določen čas,
vendar ne več kot 1 leto.
Delovno razmerje direktorja se skladno s 50. členom ZUJIK sklene za določen čas,
za čas trajanja mandata. Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja
zaposlen v istem javnem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije
premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto
delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje
predpisane pogoje.

3.8 POSLEDICE NEZAKONITO SKLENJENE POGODBE O ZAPOSLITVI
ZA DOLOČEN ČAS
Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali
kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega
je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se skladno s 56. členom ZDR-1 šteje, da je delavec
sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne
28. junija 1999 med ukrepi za preprečevanje zlorab omenja tudi to možnost v
določbi 5.2., kar smo podrobneje razložili že v točki 3.1 magistrske naloge.
Transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas je učinkovita sankcija, ki preprečuje zlorabe in nastopi v naslednjih
primerih:
• če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom
ali kolektivno pogodbo,
• če delodajalec sklene eno ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za
določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja je daljši kot 2
leti, razen v primerih, ki jih določa zakon,
• če delavec ostane na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil
pogodbo o zaposlitvi za določen čas,
• če so kršena pravila v zvezi z določitvijo časa trajanja pogodbe o zaposlitvi
za določen čas, in sicer če čas trajanja ni pisno določen ali če pogodba o
zaposlitvi ni sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela.
V sodbi VDSS opr št. Pdp 89/2006 z dne 23. 11. 2006 je sodišče ugotovilo, da ker je
tožeča stranka po izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas prihajala na delo
samovoljno, saj na strani tožene stranke ni bilo volje za nadaljevanje delovnega
razmerja s tožečo stranko, neutemeljeno vtožuje transformacijo pogodbe o
zaposlitvi za določen čas v nedoločen čas.
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3.9 SKLEPANJE POGODB O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS V DRUGIH
DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE
Delež zaposlenih s pogodbo o zaposlitvi za določen čas je v Evropski uniji leta 2009
znašal 13,60 %, v letu 2010 je narasel na 13,90 %, v letu 2011 pa je narasel na
14,00 %. Leta 2011 je imel na Poljskem in v Španiji vsak četrti zaposleni pogodbo o
zaposlitvi za določen čas, na Portugalskem 22,20 %. V ostalih državah članicah je
bil delež zaposlenih s pogodbo o zaposlitvi za določen čas od 18,20 % na
Nizozemskem do samo 2,80 % v Litvi in samo 1,50 % v Romuniji. Precej velik
razpon v nagnjenosti k uporabi pogodb o zaposlitvi za določen čas med državami
članicami morda vsaj do določene mere odraža nacionalne prakse, ponudbo
delovne sile in povpraševanje po njej ter nezapletenost postopkov zaposlovanja in
odpuščanja za delodajalce (Vir: Eurostat, 2012).

Slika 1: Delež zaposlenih s pogodbo o zaposlitvi za določen čas v EU (Vir: Eurostat,
2012)
Glede na delež zaposlitev za določen čas se Republika Slovenija uvršča v sam vrh
EU. Za to obliko zaposlitev je pri nas značilen nekakšen »dualizem«, saj zaposlitve
za določen čas prevladujejo (66 %) med mladimi (mlajši od 35 let), medtem ko
imajo le redki (4 %) starejši (nad 55 let) zaposlitev za določen čas (Vir: Lah, 2012).
V 2. četrtletju 2012 je bilo v Republiki Sloveniji 129.000 zaposlenih za določen
čas, kar je predstavljalo 16,70 % vseh zaposlenih. Med njimi je bilo tri četrtine
zaposlenih v delovnem razmerju s pogodbo za določen čas, medtem ko so občuten
del (18,40 %) predstavljali zaposleni prek študentskega servisa. Razširjenost
študentskega dela je slovenska posebnost, ki zvišuje število zaposlitev za določen
čas, vendar smo se, tudi če ga izločimo, leta 2011 glede na delež zaposlitev za
določen čas (14,10 %) uvrščali nad povprečje EU (13,40 %) (Vir: Lah, 2012).
Nemčija
V Nemčiji je zaposlitev za določen čas urejena z zakonodajo (Teilzeit und
Befristungsgesetz). Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v pisni obliki in se
praviloma sklene za nedoločen čas, izjemoma pa lahko tudi za določen čas.
Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko sklene (Vir: International Labour
Organization, 2013):
• brez obstoja stvarnega razloga oziroma dopustnega razloga in
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če obstaja stvarni razlog oziroma dopustni razlog, in sicer v naslednjih
primerih:
o začasna potreba po delavcu,
o zaposlitev v zvezi z izobraževanjem in izpopolnjevanjem,
o nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
o posebna narava dela (npr. zaposlitev gledaliških umetnikov,
kulturnih delavcev…),
o poskusno delo,
o osebni razlogi, ki se nanašajo na delavca (začasna premostitvena
zaposlitev, obveznost vojaške službe…).

Pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez obstoja stvarnega razloga je dopustno
skleniti, vendar samo, če je čas trajanja zaposlitve določen s koledarskim rokom
(datumom) in če čas trajanja pogodbe o zaposlitvi ni daljši od 2 leti, pri čemer se
pogodba o zaposlitvi za določen čas v tem obdobju lahko podaljša največ 3 krat, v
primeru da gre za novo ustanovljeno podjetje, pa se lahko podaljša največ 4 krat.
Obstoja stvarnega razloga ni potrebno izkazovati tudi ob sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi za določen čas, če je delavec star najmanj 58 let. Kolektivna pogodba
na ravni dejavnosti lahko maksimalno trajanje in maksimalno podaljšanje pogodbe
o zaposlitvi za določen čas uredi drugače.
V nemški delovnopravni zakonodaji je podaljševanje pogodbe o zaposlitvi
dopustno le pod določenimi pogoji, in sicer mora biti nova pogodba o zaposlitvi
sklenjena pred potekom dogovorjenega roka, pri čemer mora vsebina pogodbe o
zaposlitvi ostati nespremenjena. Če ti dve predpostavki nista izpolnjeni, ne gre za
podaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ampak za zaporedno (t.i.
veriženje) sklepanje pogodb o zaposlitvi, ki pa ni dopustno, če za takšno sklenitev
ni objektivnega razloga.
Pogodba o zaposlitvi za določen čas, kjer je čas prenehanja določen s koledarskim
rokom, preneha veljati s potekom časa za katerega je bila sklenjena brez
predhodnega obvestila. V primeru, ko čas trajanja pogodbe o zaposlitvi za določen
čas ni določen s koledarskim rokom, pa zakon predpisuje minimalni odpovedni rok.
Delodajalec mora obvestiti delavca in mu vročiti pisno obvestilo o prenehanju
najmanj 14 dni preden se izpolni namen sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen
čas oziroma preden preneha razloga zaradi katerega je bila sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas.
V primeru, da delavec nadaljuje z delom po poteku dogovorjenega časa, pod
pogojem, da je delodajalec s tem seznanjen in da temu ni nasprotoval, se šteje da
je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas. Enako velja tudi v primeru, če
delodajalec delavca ni pravočasno obvestil o prenehanju pogodbe o zaposlitvi za
določen čas v primeru izpolnitve namena ali prenehanja razloga zaradi katerega je
bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas ali pa če je pogodba o zaposlitvi
za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom.
Španija
V Španiji predstavlja zaposlovanje za določen čas zelo velik delež vseh zaposlenih,
in sicer znaša že skoraj 25,00 %. Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko
sklene v naslednjih primerih (Vir: International Labour Organization, 2013):
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začasno povečan obseg dela; v primeru visokih poslovnih zahtev in
pomanjkanju virov, v primeru zaostankov, kljub normalnemu delu v
podjetju,
določen projekt ali storitev,
nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
za namen izobraževanja,
zaposlovanje invalidnih delavcev,
zamenjava delavcev, ki bodo kmalu izpolnili pogoje za upokojitev.

Najdaljša časovna omejitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas je odvisna od
razloga za sklenitev, in sicer:
• začasno povečan obseg dela: največ 6 mesecev v obdobju 12 mesecev, ki
se lahko podaljša na 12 mesecev v obdobju 18 mesecev,
• določen projekt ali storitev: največ 3 leta in se lahko podaljša na 4 leta
samo v primeru, če to dopušča kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.
V primeru, da je bil delavec v zadnjih 30 mesecih zaposlen pri istem delodajalcu
(vključno s podjetji, ki pripadajo isti skupini) in da je z delodajalcem sklenil
najmanj 2 pogodbi o zaposlitvi za določen čas v skupnem obdobju za več kot 24
mesecev, se šteje, da ima z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas. Ta ukrep je bil sprejet z namenom večanja zaposlovanja za
nedoločen čas.
Švedska
Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v pisni obliki in se praviloma sklene za
nedoločen čas, za določen čas pa samo v naslednjih primerih (Vir: International
Labour Organization, 2013):
• splošna pogodba o zaposlitvi za določen čas (brez utemeljenega razloga),
• poskusno delo,
• nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
• sezonsko delo,
• z delavcem, ki je dopolnil 67 let.
Najdaljša časovna omejitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas je odvisna od
razloga za sklenitev, in sicer:
• splošna pogodba o zaposlitvi za določen čas: največ 2 leti v obdobju 5 let,
• poskusno delo: največ 6 mesecev; v kolikor je nobena stranka ne odpove,
se avtomatično transformira v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas,
• nadomeščanje začasno odsotnega delavca: največ 2 leti v obdobju 5 let,
• sezonsko delo: ni omejitve,
• z delavcem, ki je dopolnil 67 let: ni omejitve.
Pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha veljati s potekom časa, za katerega
je bila sklenjena. Če delodajalec ne namerava skleniti nove pogodbe o zaposlitvi,
mora delavca o tem obvestiti vsaj 1 mesec pred potekom pogodbe o zaposlitvi za
določen čas. V primeru, da delavec nadaljuje z delom po poteku dogovorjenega
časa, ali pa pride do kršitve časovne omejitve (več kot 2 leti v obdobju 5 let), se
šteje, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas.
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Avstrija
Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v pisni obliki in se praviloma sklene za
nedoločen čas, lahko pa tudi za določen čas ali določeno delo. Delovna zakonodaja
izrecno ne predpisuje dopustnih razlogov za sklenitev prve pogodbe o zaposlitvi za
določen čas, ne predpisuje časovnih omejitev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za
določen čas, niti maksimalnega števila zaporednih sklenjenih pogodb o zaposlitvi
za določen čas. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas, če se delavec
in delodajalec dogovorita, da za prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
obstaja objektivni razlog za prenehanje (kot na primer datum dokončanje naloge,
vrnitev začasno odsotnega delavca) (Vir: International Labour Organization,
2013)).
V primeru podaljšanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas mora obstajati
gospodarski ali socialni razlog, v nasprotnem primeru podaljšanje ni dopustno.
Pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha veljati s potekom časa, za katerega
je bila sklenjena. V primeru, da delavec nadaljuje z delom po poteku
dogovorjenega časa, se šteje, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen
čas.
Danska
Na Danskem pogodbo o zaposlitvi definirajo statuti, kolektivni sporazumi in
konkretna pogodba o zaposlitvi, kjer so definirane pravice in obveznosti
pogodbenih strank. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v pisni obliki in se
praviloma sklene za nedoločen čas, lahko pa tudi za določen čas ali določeno delo.
Delovna zakonodaja izrecno ne predpisuje dopustnih razlogov za sklenitev
pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ne predpisuje časovnih omejitev pri
sklepanju pogodb o zaposlitvi za določen čas, niti maksimalnega števila
zaporednih sklenjenih pogodb o zaposlitvi za določen čas. Pogodba o zaposlitvi za
določen čas preneha, ko je delo končano ali ko je potekel čas, in sicer brez
predhodnega obvestila o prenehanju (Vir: International Labour Organization,
2013).
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4. SKLEPANJE POGODB O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS V
JAVNEM ZAVODU RS ZA VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE
4.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA RS ZA VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE SLOVENIJE (ZVKDS)
Vlada Republike Slovenije je dne 21. 5. 1999 sprejela Sklep o ustanovitvi Javnega
zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
99/1999), ki ga je dne 30. 6. 2008 spremenila z novim Sklepom o ustanovitvi
Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 65/2008; v nadaljevanju Sklep o ustanovitvi). Primarna dejavnost zavoda je
varstvo kulturne dediščine na celotnem področju Republike Slovenije, zato so se
organizirale organizacijske enote zavoda.
Z navedenim sklepom iz leta 1999 so se združili tedaj samostojni javni zavodi, in
sicer Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine,
Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran, Zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Celje, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj,
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica, Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine Novo mesto in Restavratorski center Republike
Slovenije v enotni javni zavod, iz katerega se je izločilo varstvo naravne dediščine,
ki je v pristojnosti Ministrstva za okolje, prostor in energijo.
Poslanstvo zavoda je izvajanje javne službe na področju varstva nepremične
kulturne dediščine. Svoje poslanstvo utemeljuje z ohranjanjem in razvijanjem
kulturne raznolikosti Slovenije kot dela evropske in svetovne dediščine,
vključevanjem dediščine v sodobno življenje in omogočanjem uživanja v dediščini
sedanjim in prihodnjim rodovom.
V 5. členu Sklepa o ustanovitvi je navedeno, da zavod sestavljata dve glavni
organizacijski enoti s posameznimi območnimi enotami:
•

•

Služba za kulturno dediščino, katera ima naslednje območne enote:
o območna enota Celje,
o območna enota Kranj,
o območna enota Ljubljana,
o območna enota Maribor,
o območna enota Murska Sobota,
o območna enota Nova Gorica,
o območna enota Novo mesto,
o območna enota Piran.
Center za konservatorstvo z dvema organizacijskima enotama, in sicer:
o Restavratorski center,
o Center za preventivno arheologijo.
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V 5. členu Sklepa o ustanovitvi je navedeno še, da ima Zavod poleg organizacijskih
enot iz prejšnjih odstavkov tudi sektorje za izvajanje posameznih nalog varstva, in
sicer najmanj za:
• identificiranje in dokumentiranje dediščine,
• razvojne dokumente in prostorske akte,
• upravne postopke v zvezi z varstvom dediščine,
• razvoj standardov in metod varstva ter strokovno izpopolnjevanje in
usposabljanje.
Razmerja med organizacijskimi enotami in sektorji, način njihovega vodenja in
podrobnejšo notranjo organizacijo ureja akt o organizaciji dela zavoda,
organigram ZVKDS pa je prikazan v spodnji sliki (slika 2).

Slika 2: Organigram ZVKDS (Vir: ZVKDS, 2010)

4.2 PRAVILNIK O NOTRANJI ORGANIZACIJI NA JAVNEM ZAVODU RS
ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE
Pravilnik o notranji organizaciji Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine
je bil sprejet 20. 10. 2010. Omenjeni pravilnik je na novo oziroma skladno s
Sklepom o ustanovitvi uredil notranje organizacijske enote in organizacijske oblike
na zavodu, način izvajanja podporno-poslovne funkcije zavoda ter vodenje,
pooblastila in odgovornosti pri izvajanju nalog zavoda.
Organizacija zavoda je po novem oblikovana tako, da zagotavlja strokovno,
učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog, učinkovit nadzor nad
opravljanem dela, usmerjenost k uporabnikom storitev in učinkovito sodelovanje z
ustanoviteljem zavoda (Ministrstvom za kulturo - MK) ter drugimi organi in
institucijami.
Skladno s 5. členom Pravilnika o notranji organizaciji se organizacija zavoda
določa in spreminja glede na zahteve izvajanja državne javne službe in
obvladovanja poslovnih procesov. Organizacija je določena glede na naloge
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zavoda, ki jih določa Sklep o ustanovitvi in načela dobrega gospodarjenja in
obvladovanja poslovnih procesov in tveganj. Naloge zavoda se delijo na:
• naloge državne javne službe varstva kulturne dediščine in
• podporne naloge (poslovne, administrativne in tehnične naloge).
4.2.1 Organizacijske enote in organizacijske oblike
V 6. členu Pravilnika o notranji organizaciji je naveden opis posameznih izrazov, in
sicer:
Glavna organizacijska enota je enota, določena s Sklepom o ustanovitvi. Zavod
ima dve glavni organizacijski enoti, in sicer sta to:
• Služba za kulturno dediščino (v nadaljevanju SKD) in
• Center za konservatorstvo (v nadaljevanju CK).
Notranja organizacijska enota je enota, določena s 3. odstavkom 5. člena Sklepa o
ustanovitvi kot del CK. Zavod ima dve notranji organizacijski enoti, in sicer sta to:
• Restavratorski center (v nadaljevanju RC) in
• Center za preventivno arheologiji (v nadaljevanju CPA).
Območna enota je enota, določena z 2. odstavkom 5. člena Sklepa o ustanovitvi
kot del SKD. Zavod ima trenutno sedem območnih enot, in sicer so to:
• območna enota Celje,
• območna enota Kranj,
• območna enota Ljubljana,
• območna enota Maribor,
• območna enota Nova Gorica,
• območna enota Novo mesto,
• območna enota Piran.
Služba je organizacijska enota, ki opravlja skupne naloge javne službe ali
podporne naloge za obe glavni organizacijski enoti.
Oddelek je organizacijska enota, ki opravlja del nalog nadrejene organizacijske
enote na zaokroženem strokovnem ali funkcionalnem področju. Oddelek ima
najmanj pet sistemiziranih delovnih mest.
Skupina je organizacijska oblika, ki je potrebna za izdelavo nalog, predvidenih s
Sklepom o ustanovitvi. V naslednjih fazah organiziranosti zavoda se skupina lahko
preoblikuje v oddelek ali tehnično enoto.
Delovno mesto je najmanjša stalna organizacijska oblika zavoda, v kateri se
izvajajo posamezne naloge.
Služba za kulturno dediščino
V 8. členu Pravilnika o notranji organizaciji navedeno, da SKD izvaja državno javno
službo pretežno kot trajne in po vsem ozemlju države enakomerno razporejene
storitve varstva kulturne dediščine. SKD vodi pomočnik direktorja – generalni
konservator. SKD ima sedem območnih enot in Oddelek za skupne naloge varstva
in splošne zadeve. V okviru oddelka delujejo naslednje skupine:
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skupina za registriranje dediščine,
skupina za pripravo gradiv za prostorske akte in
skupina za pripravo standardov varstva.

V Pravilniku o notranji organizaciji so opredeljene tudi naloge posamezne
območne enote, oddelka in posamezne skupine.

Slika 3: Organigram ZVKDS, SKD (Vir: ZVKDS, 2010)
Center za konservatorstvo
V 11. členu Pravilnika o notranji organizaciji navedeno, da CK izvaja naloge
državne javne službe kot storitve, organizirane pretežno projektno (projektno
vodena državna javna služba). Projekti, ki jih izvaja, so določeni v programu dela
in finančnem načrtu. CK vodi pomočnik direktorja – direktor Centra za
konservatorstvo.
CK ima dve notranji organizacijski enoti, in sicer:
• Restavratorski center (RC) in
• Center za preventivno arheologijo (CPA).
Posebni oddelek CK je Raziskovalni inštitut.
V Pravilniku o notranji organizaciji so opredeljene tudi naloge posamezne notranje
organizacijske enote in posameznega oddelka.
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Slika 4: Organigram ZVKDS, CK (Vir: ZVKDS, 2010)
Restavratorski center
Naloge, ki jih mora skladno z 12. členom Pravilnika o notranji organizaciji izvajati
Restavratorski center, se izvajajo v naslednjih oddelkih:
• Oddelek za štafelajno slikarstvo,
• Oddelek za stensko slikarstvo,
• Oddelek za les,
• Oddelek za kamen in štukaturo,
• Oddelek za kovino, keramiko in druge materiale,
• Oddelek za projektiranje,
• Oddelek za dokumentiranje in knjižnica,
• Naravoslovni oddelek in
• Oddelek za splošne zadeve RC.

Slika 5: Organigram ZVKDS, RC (Vir: ZVKDS, 2010)
Center za preventivno arheologijo
Naloge, ki jih mora skladno s 13. členom Pravilnika o notranji organizaciji izvajati
Center za preventivno arheologijo, se izvajajo v naslednjih oddelkih:
• Oddelek za analizo podatkov,
• Oddelek za terenske raziskave,
• Oddelek za poizkopovalno obdelavo in analizo gradiva in
• Oddelek za splošne zadeve CPA.
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Slika 6: Organigram ZVKDS, CPA (Vir: ZVKDS, 2010)
Služba za razvoj in informatiko
V Službi za razvoj in informatiko (SRI) se izvajajo skupne naloge državne javne
službe, ki podpirajo delovanje SKD in CK. SRI je neposredno podrejena
generalnemu direktorju. V SRI je kot posebna organizacijska enota še Oddelek za
podporo uporabnikom.

Slika 7: Organigram ZVKDS, SRI (Vir: ZVKDS, 2010)
Podporne (poslovne) funkcije zavoda
Podporne oziroma poslovne funkcije zavoda se izvajajo v Skupnih službah, SKD, RC
in CPA. V SKD, RC in CPA se te funkcije izvajajo v oddelkih za tehnično in
administrativno spremljanje projektov in za podporo drugim nalogam državne
javne službe.
Skupne službe
Skupne službe so neposredno podrejene generalnemu direktorju in imajo tri
organizacijske enote, in sicer:
• Oddelek za splošne zadeve,
• Finančno-računovodski oddelek in
• Tehnična enota.

Slika 8: Organigram ZVKDS, SS (Vir: ZVKDS, 2010)
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Vodenje, pooblastila in odgovornost
V petem poglavju Pravilnika o notranji organizaciji je podrobneje navedeno
predvsem naslednje:
• imenovanje vodij organizacijskih enot,
• prenos pooblastil,
• odgovornost in pooblastila pomočnika direktorja in vodij notranje
organizacijskih enot in območnih enot,
• odgovornost vodij služb, oddelkov in tehničnih enot,
• odgovornost za škodljivo ravnanje pomočnika direktorja in
• odgovornost zaposlenih.

4.3 PRAVILNIK O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST NA JAVNEM
ZAVODU RS ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v ZVKDS je bil sprejet 24. 5. 2011.
Omenjeni pravilnik določa sistemizacijo delovnih mest, ki obsega določbe glede
vrste delovnih mest in dela, določbe glede kadrovskega načrta, pogoje za zasedbo
delovnih mest, opise delovnih mest ter druge posebnosti, pomembne za
opravljanje dela zaposlenih v zavodu ter druge pravice in obveznosti zaposlenih v
zavodu.
Načela pri ugotavljanju in oblikovanju delovnih mest v sistemizacijo so smotrnost,
funkcionalnost, gospodarnost, usklajenost izvrševanja in vzajemna povezanost
vseh nalog, potrebnih za nemoteno izvajanje delovnih procesov in za doseganje
skupnih rezultatov dela.
Opis nalog delovnega mesta
V opisu delovnih mest se poleg podatkov iz seznama tipičnih delovnih mest, ki so
navedena v Aneksu h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS, za vsako
delovno mesto določi:
• opis nalog, ki se opravljajo na delovnem mestu,
• po potrebi opis pooblastil in odgovornosti,
• pogoje za zasedbo delovnega mesta kot so:
o zahtevana izobrazba, raven in področje izobrazbe (KLASIUS-P),
o zahtevane izkušnje, ki so izražene v dolžini delovne dobe in po
potrebi v vrsti dosedanjega dela,
o posebni pogoji, kot so strokovni naziv, zahtevana funkcionalna
znanja, sposobnosti in spretnosti, kot je znanje jezikov, vozniški
izpit, potapljaški izpit, znanja, potrebna za delo z računalnikom in
drugo opremo, organizacijske ali vodstvene sposobnosti, sposobnosti
za delo v skupini, ročne spretnosti,
o izpostavljenost delovnega mesta glede na negativne vplive kot
podlage za določitev stopnje tveganja delovnega mesta,
o po potrebi poskusno delo, izraženo v mesecih.
Število sistemiziranih delovnih mest
V 8. členu Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest je navedeno, da se za
zagotavljanje čim popolnejše izrabe delovnih potencialov in zmogljivosti ter
optimalno izkoriščanje delovnega časa dela, število sistemiziranih delovnih mest
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določi za celoten zavod in ne za posamezno delovno mesto ali organizacijsko
enoto. Dela, potrebna za izvajanje projektov, ki se ne štejejo za državno javno
službo ter pripravniška delovna mesta in delo, namenjeno teoretičnemu in
praktičnemu usposabljanju ali sodelovanju prostovoljcev, se ne sistemizirajo.
Skupno je na zavodu sistemiziranih 295 delovnih mest.
Kadrovski načrt
V 9. členu Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest je navedeno, da se kadrovski
načrt pripravlja za obdobje dveh let in se spreminja enkrat letno. Kadrovski načrt
sprejme generalni direktor na podlagi soglasja Sveta zavoda. V kadrovskem načrtu
je določeno število sistemiziranih delovnih mest za delovna mesta za izvajanje
trajnih nalog državne javne službe in za delovna mesta za izvajanje projektno
vodene državne javne službe.
S kadrovskim načrtom se vsako leto določi:
• dejansko stanje števila zaposlenih po delovnih mestih v začetku leta,
• načrtovanje stanje števila zaposlenih na delovnih mestih za vsako leto, in
sicer posebej za zaposlitve za nedoločen čas in posebej za določen čas,
• predvideno zmanjšanje ali povečanje števila delovnih mest,
• prestrukturiranje delovnih mest.
Kadrovski načrt je usklajen s sistemizacijo tako, da število delovnih mest,
dovoljenih v kadrovskem načrtu, ni višje od števila delovnih mest, določenih v
prilogi tega pravilnika.
Delovna mesta in delo za ranljive skupine
V 14. členu Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest je navedeno, da invalid lahko
opravlja tista dela, ki jih je glede na opis nalog svojega delovnega mesta ali glede
na opis del in v skladu na svojo delovno zmožnost sposoben opravljati. Če to ni
možno, se invalid razporedi na delovno mesto ali na delo, katerega opis ustreza
njegovi delovni zmožnosti.
Delovna mesta s posebno in sorodno naravo delo
V 19. členu Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest so navedena delovna mesta s
posebno in sorodno naravo dela, in sicer na podlagi 54. in 55. člena ZDR-1, 46. in
47. ZUJIK ter 5. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS.
Pogodba o zaposlitvi na takih delovnih mestih se sklepa za določen čas petih let
oziroma čas imenovanja generalnega direktorja.
Seznam in opis delovnih mest
Seznam in opis delovnih mest je priloga Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest.
Delovna mesta so razdeljena v 6 sklopov, in sicer:
• strokovna delovna mesta,
• delovna mesta skupnih strokovnih področij,
• delovna mesta finančno-računovodskega področja,
• delovna mesta tehničnih področij,
• administrativna delovna mesta,
• vodstvena delovna mesta.
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št. DM

Šifra DM
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Delovno mesto

Tarifna
skupina

Plačni
razredi

eno / več
DM

V

20-30

več

STROKOVNA DELOVNA MESTA
1.01.

G025014

1.02.

G025001

1.03.

G025013

1.04.

G026007

1.05.

G026008

1.06.
1.07.
1.08.
1.09.

G027007
G027005
G027008
G027912

1.10.

G027904

1.11.

G028004

1.12.

G028003

1.13.
1.14.

G027909
G029008

1.15.

G029006

1.16.

G029007

1.17.

G029005

KONSERVATORSKI
DOKUMENTALIST

TEHNIK

ARHEOLOŠKI RISAR
KONSERVATORSKI RESTAVRATORSKI
TEHNIK
KONSERVATORSKI SODELAVEC
KONSERVATORSKO
RESTAVRATORSKI SODELAVEC
KONSERVATOR
BIBLIOTEKAR
KONSERVATOR RESTAVRATOR
VODJA SPECIALNE KNJIŽNICE
VODJA
DOKUMENTACIJSKEGA
CENTRA
KONSERVATOR Z MAGISTERIJEM
KONSERVATOR RESTAVRATOR Z
MAGISTERIJEM
VODJA PROGRAMA
KONSERVATOR Z DOKTORATOM
KONSERVATOR RESTAVRATOR Z
DOKTORATOM
KONSERVATOR SVETNIK
KONSERVATOR
RESTAVRATOR
SVETNIK

V

20-30

več

V

21-31

več

VI

24-34

več

VI

25-35

več

VII/2
VII/2
VII/2
VII/2

30-43
30-43
31-44
34-44

več
več
več
eno

VII/2

34-44

eno

VIII

33-45

več

VIII

34-46

več

VII/2
IX

35-45
39-49

več
več

IX

39-49

več

IX

49-57

več

IX

49-57

več

Tabela 1: Seznam strokovnih delovnih mest v ZVKDS
Zaporedna
št. DM

Šifra DM

2.01.
2.02.
2.03.
2.04.

J016037
J017135
J017138
J017147

2.05.

J017070

2.06.
2.07.
2.08.

J017904
J018004
J019005

Tarifna
skupina
DELOVNA MESTA SKUPNIH STROKOVNIH PODROČIJ
STROKOVNI DELAVEC VI
VI
STROKOVNI SODELAVEC VII/1
VII/1
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)
VII/2
SVETOVALEC VII/2 (I)
VII/2
POMOČNIK
DIREKTORJA
ZA
VII/2
SPLOŠNE ZADEVE
POSLOVNI VODJA PROGRAMA VII/2
VII/2
SVETOVALEC VIII
VIII
SVETOVALEC IX
IX
Delovno mesto

Plačni
razredi

eno / več
DM

22-32
28-38
30-40
32-42

več
več
več
več

35-45

več

40- 50
40-50
41-51

eno
več
več

Tabela 2: Seznam delovnih mest skupnih strokovnih področij v ZVKDS
Zaporedna
št. DM
3.01.
3.02.
3.03.
3.04.

Tarifna
skupina
DELOVNA MESTA FINANČNO-RAČUNOVODSEKGA PODROČJA
J015038
STROKOVNI DELAVEC V
V
J016037
STROKOVNI DELAVEC VI
VI
J017090
RAČUNOVODJA VII/1
VII/1
J017016
FINANČNIK VII/1
VII/1

3.05.

J017020

GLAVNI RAČUNOVODJA VII/1

VII/1

29-39

3.06.
3.07.

J017138
J017093

VII/2
VII/2

30-40
29-39

3.08.

J017069

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)
RAČUNOVODJA VII/2 (III)
POMOČNIK
DIREKTORJA
ZA
FINANCE

več
več
več
več
eno od dveh
(VII/1 ali
VII/2)
več
več

VII/2

35-45

več

3.09.

J017021

GLAVNI RAČUNOVODJA VII/2

VII/2

38-48

eno od dveh
(VII/1 ali
VII/2)

Šifra DM

Delovno mesto

Plačni
razredi

eno / več
DM

19-29
22-32
28-38
28-38

Tabela 3: Seznam delovnih mest finančno-računovodskega področja v ZVKDS
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Zaporedna
št. DM

Šifra DM

4.01.
4.02.
4.03.
4.04.
4.05.
4.06.
4.07.

J032001
J033010
J033009
J034047
J035017
J016039
J017026

4.08.

J017106

4.09.

J017081

Magistrsko delo

Tarifna
skupina
DELOVNA MESTA TEHNIČNIH PODROČIJ
ČISTILKA II
II
MANIPULANT III
III
KURIR III
III
OSKRBNIK IV
IV
GLAVNI VZDRŽEVALEC V
V
VARNOSTNI INŽENIR VI
VI
INFORMATIK VII/2
VII/2
SAMOSTOJNI STROKOVNI
VII/2
SODELAVEC VII/2
PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (II)
VII/2
Delovno mesto

Plačni
razredi

eno / več
DM

7-17
9-19
9-19
16-26
19-29
23-33
30-40

več
več
več
več
več
eno
eno

30-40

več

33-43

eno

Tabela 4: Seznam delovnih mest tehničnih področij v ZVKDS
Zaporedna
št. DM

Šifra DM

5.01.
5.02.
5.03.
5.04.
5.05.
5.06.

J025010
J026004
J027005
J016037
J017921
J027006

5.07.

J017070

Tarifna
skupina
ADMINISTRATIVNA DELOVNA MESTA
POSLOVNI SEKRETAR V
V
POSLOVNI SEKRETAR VI
VI
POSLOVNI SEKRETAR VII/1
VII/1
STROKOVNI DELAVEC VI
VI
VODJA ODDELKA VII/1
VII/1
POSLOVNI SEKRETAR VII/2
VII/2
POMOČNIK DIREKTORJA ZA
VII/2
SPLOŠNE ZADEVE
Delovno mesto

Plačni
razredi

eno / več
DM

17-27
21-31
25-35
22-32
29-39
30-40

več
več
več
več
več
več

35-45

eno

Tabela 5: Seznam administrativnih delovnih mest v ZVKDS
Zaporedna
št. DM

Šifra DM

6.01.
6.02.

J017922
G027901

6.03.

J017914

6.04.
6.05.
6.06.
6.07.

G027919
G027918
B017400
B017390

Delovno mesto
VODSTVENA DELOVNA MESTA
VODJA ODDELKA VII/2
POMOČNIK VODJE OBMOČNE ENOTE
VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE
SLUŽBE I (NA JAVNEM ZAVODU Z
VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI)
VODJA ORGANIZACIJSKE ENOTE II
VODJA ORGANIZACIJSKE ENOTE I
POMOČNIK DIREKTORJA
DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA

Tarifna
skupina

Plačni
razredi

eno / več
DM

VII/2
VII/2

32-42
35-45

več
več

VII/2

38-48

eno

VII/2
VII/2
VII/2
VII/2

49-51
51-53
52
57

več
dve
dve
eno

Tabela 6: Seznam vodstvenih delovnih mest v ZVKDS

4.4 SKLEPANJE POGODB O ZAPOSLITVI NA JAVNEM ZAVODU RS ZA
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE
Ko se na posamezni organizacijski enoti ZVKDS ugotovi, da se potrebuje novega
delavca, se na Skupne službe oziroma v kadrovsko službo pošlje vloga z
obrazložitvijo razloga za zaposlitev, navedbo časovne omejitve, naziv delovnega
mesta (ki je naveden v prejšnji točki) in vira financiranja. Predlog se po odobritvi
kadrovske službe pošlje finančni službi, ki potrdi, da je za predlagano zaposlitev
zagotovljen vir financiranja. Na podlagi tega se generalni direktor odloči, ali je
zaposlitev za delovanje ZVKDS nujna ali ne.
V primeru, da se generalni direktor strinja s predlagano zaposlitvijo, kadrovska
služba pripravi vlogo za pridobitev soglasja za zaposlitev, ki jo pošlje na pristojno
ministrstvo, pri čemer obvezno navede delovno mesto, organizacijsko enoto, kjer
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se bo delo opravljalo, čas trajanja zaposlitve in vir financiranja. Po pridobitvi
soglasja s strani resornega ministrstva pa kadrovska služba posreduje vlogo še na
Svet ZVKDS. Ko kadrovska služba pridobi oba soglasja, objavi prosto delovno na
spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Objava prostega delovnega mesta
vsebuje vse potrebne podatke, ki so določeni v 12. členu Kolektivne pogodbe za
kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in 26. členu Pravilnika o sistemizaciji
delovnih mest v ZVKDS z dne 25. 11. 2011, in sicer:
• čas (nedoločen ali določen), za katerega bo sklenjeno delovno razmerje,
• posebne pogoje za sklenitev delovnega razmerja (ki morajo biti usklajeni z
opisom delovnega mesta v sistemizaciji),
• čas trajanja poskusnega dela, če je predvideno,
• rok za prijavo kandidata, ki ne sme biti krajši od osem dni; če se prosto
delovno mesto objavlja v več sredstvih javnega obveščanja, začne teči rok
za prijavo z dnem zadnje objave,
• rok, v katerem mora biti kandidat obveščen o izbiri, ki ne sme biti daljši od
30 dni.
V primeru, da gre za zaposlitev za nedoločen čas, se prosto delovno mesto objavi
na intranetu ZVKDS, do katerega imajo dostop vsi zaposleni na ZVKDS.
Kadrovska služba obravnava samo prijave, ki so prispele v postavljenem roku.
Izmed vseh pravočasnih prijav in po opravljenih razgovorih s kandidatom, ki
izpolnjuje objavljene pogoje, sklene pogodbo o zaposlitvi bodisi za določen čas
bodisi za nedoločen čas (skladno z objavo prostega delovnega mesta). Izbranemu
kandidatu se predhodno pošlje še obvestilo o izbiri in pisni predlog pogodbe o
zaposlitvi. Neizbrane kandidate kadrovska služba pisno po elektronski pošti
obvesti, da v konkretnem postopku niso bili izbrani, in sicer v roku 8 dni po
zaključenem postopku izbire. V skladu s 13. členom Kolektivne pogodbe za
kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji ima kandidat, ki ni bil izbran, najkasneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri pravico do vpogleda v gradivo, na podlagi katerega
je bila opravljena izbira.
Vse pogodbe o zaposlitvi na ZVKDS (za nedoločen čas in za določen čas) se
sklepajo skladno z/s:
• Zakonom o delovnih razmerjih,
• Zakonom o javnih uslužbencih,
• Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009 –
UPB13, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju
ZSPJS),
• Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji,
• Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008, z
nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju KPJS).
Vse pogodbe o zaposlitvi na ZVKDS poleg drugih določil vsebujejo še naslednja
določila:
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STARA PZ
OBVEZNE SESTAVINE PZ PO 31.
ČLENU ZDR-1
podatki o pogodbenih strankah z navedbo njunega
prebivališča oziroma sedeža
datum nastopa dela
naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s
kratkim opisom dela, ki ga mora opravljati po
pogodbi o zaposlitvi
kraj opravljanja dela
čas, za katerega je sklenjena pogodba o
zaposlitvi, razlog za sklenitev PZ za določen čas in
določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je
sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas
določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim
ali krajšim delovnim časom
določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času
in razporeditvi delovnega časa
določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih,
ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o
zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih
določilo o drugih sestavinah plače delavca, o
plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu
izplačevanja plače
določilo o letnem dopustu oziroma načinu
določanja letnega dopusta
dolžino odpovednih rokov
navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo
delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca,
ki določajo pogoje dela delavca
druge pravice in obveznosti v primerih, določenih
z ZDR-1

NOVA PZ

DA – sklic

DA – v celoti

DA – sklic

DA – v celoti

na
zakonodajo
ali interni
akt

navedeno
oziroma
obrazloženo

na
zakonodajo
ali interni
akt

navedeno
oziroma
obrazloženo




















































Tabela 7: Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi po 31. členu ZDR-1
STARA PZ
OBVEZNE SESTAVINE PZ PO 14. ČLENU
KPKD
sklenitev in trajanje delovnega razmerja
naziv delovnega mesta, za katerega je sklenjeno
delovno razmerje
tarifna oziroma plačilna skupina
poskusno delo, če je predvideno
pripravništvo, če je delovno razmerje sklenjeno s
pripravnikom
kraj opravljanja dela
delovni čas, odmore, počitke in dopust
ukrepe za posebno varstvo delavcev
izobraževanje
plačo in nadomestila plače
način spremembe pogodbe
druge pravice in obveznosti delavca in zavoda

DA – sklic na
zakonodajo
ali interni
akt









DA – v
celoti
navedeno
oziroma
obrazloženo

NOVA PZ
DA – sklic na
zakonodajo
ali interni akt

DA – v
celoti
navedeno
oziroma
obrazloženo


























Tabela 8: Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi po 14. členu Kolektivne
pogodbe za kulturne dejavnosti
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Ker je stara pogodba o zaposlitvi za določen čas vsebovala veliko določil s sklicem
na zakonodajo oziroma interni akt, smo pripravili novo pogodbo o zaposlitvi, ki je
v več delih bolj pregledna, obrazložena in razumljiva za delavce in se bistveno
manj sklicuje na zakonodajo in interne akte.
Hipoteza 1 trdi, da je na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine vsebina
pogodb o zaposlitvi sklenjenih za določen čas v celoti skladna z zakonodajo.
Hipotezo lahko potrdimo, saj vse pogodbe o zaposlitvi sklenjene za določen čas,
vsebujejo obvezne sestavine, ki so navedene v 31. členu ZDR-1 in 14. členu
Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti, kar smo podrobneje predstavili v
zgornji analizi.

4.5 ANALIZA ZAPOSLOVANJA NA JAVNEM ZAVODU RS ZA VARSTVO
KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE
4.5.1 Zaposlovanje na ZVKDS od leta 2009 do 30. 6. 2013
Na dan 30. 6. 2013 je bilo na ZVKDS skupaj zaposlenih 275 delavcev, od tega 206
za nedoločen čas in 69 za določen čas. Na dan 31. 12. 2012 je bilo na ZVKDS
skupaj zaposlenih 273 delavcev, od tega 210 za nedoločen čas in 63 za določen
čas. Iz navedenega izhaja, da je trenutno v letu 2013 za 0,73 % več zaposlitev kot
v letu 2012, od tega sicer 1,90 % manj zaposlitev za nedoločen čas glede na leto
2012 in 9,52 % več zaposlitev za določen čas glede na leto 2012. Podatki so
prikazani v spodnji tabeli (tabela 9).
Na dan 31. 12. 2009 je bilo na ZVKDS skupaj zaposlenih 263 delavcev, od tega 224
za nedoločen čas in 39 za določen čas. Na dan 31. 12. 2010 je bilo na ZVKDS
skupaj zaposlenih 253 delavcev, kar predstavlja 3,80 % manj zaposlitev glede na
leto 2009, od tega 216 za nedoločen čas in 37 za določen čas, kar predstavlja 3,57
% manj zaposlitev za nedoločen čas glede na leto 2009 in 5,13 % manj zaposlitev
za določen čas glede na leto 2009. Na dan 31. 12. 2011 je bilo na ZVKDS skupaj
zaposlenih 271 delavcev, kar predstavlja 6,64 % več zaposlitev glede na leto 2010,
od tega 215 za nedoločen čas in 56 za določen čas, kar predstavlja 0,47 % manj
zaposlitev za nedoločen čas glede na leto 2010 in kar 33,93 % več zaposlitev za
določen čas glede na leto 2010. Na dan 31. 12. 2012 je bilo na ZVKDS skupaj
zaposlenih 273 delavcev, kar predstavlja 0,74 % več zaposlitev glede na leto 2011,
od tega 210 za nedoločen čas in 63 za določen čas, kar predstavlja 2,33 % manj
zaposlitev za nedoločen čas glede na leto 2011 in kar 12,50 % več zaposlitev za
določen čas glede na leto 2011. Na dan 30. 6. 2013 je bilo na ZVKDS skupaj
zaposlenih 275 delavcev, kar predstavlja 0,74 % več zaposlitev glede na leto 2012,
od tega 210 za nedoločen čas in 63 za določen čas, kar predstavlja 1,90 % manj
zaposlitev za nedoločen čas glede na leto 2012 in 1,10 % več zaposlitev za določen
čas glede na leto 2012. na leto 2011 in kar 12,50 % več zaposlitev za določen čas
glede na leto 2011. Podatki so prikazani v spodnji tabeli (tabela 9).
Na dan 30. 6. 2013 je bilo na ZVKDS skupaj zaposlenih 12 delavcev več kot v letu
2009 oziroma 4,56 % več zaposlitev glede na leto 2009, od tega 18 manj oziroma
8,04 % manj zaposlenih za nedoločen čas in kar 30 več oziroma kar 76,92 % več
zaposlenih za določen čas glede na leto 2009. Podatki so prikazani v spodnji tabeli
(tabela 9).

Maja Horvat: Sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas

stran 50

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

nedoločen
čas
določen čas
SKUPAJ

Magistrsko delo

2009

2010

2011

2012

2013

224

216

215

210

206

39
263

37
253

56
271

63
273

69
275

Tabela 9: Zaposlovanje na ZVKDS od leta 2009 do 30. 6. 2013
Vsako leto je opaziti rast zaposlitev, vendar se veča število zaposlitev za določen
čas, medtem ko je zaposlitev za nedoločen čas vsako leto manj, kar ponazarja
tudi spodnja slika (slika 9). Ker je bilo v zadnjem času veliko sprememb na
področju delovnih razmerjih, smo se odločili, da za naše delavce (že zaposlene in
vse novo zaposlene) pripravimo t.i. vodnik po delovnih razmerjih, ki upamo, da
jim bo omogočil kratek pregled in boljše poznavanje delovne zakonodaje.

Slika 9: Zaposlovanje na ZVKDS od leta 2009 do 30. 6. 2013
Na dan 30. 6. 2013 je bilo na ZVKDS skupaj zaposlenih 275 delavcev, od tega 206
za nedoločen čas, kar predstavlja 74,91 % vseh zaposlenih, in 69 za določen čas,
kar predstavlja 25,09 % vseh zaposlenih. Kot smo že navedli v točki 4.1 in 4.3.1
magistrske naloge, ima ZVKDS v svoji sestavi 13 enot. Največ zaposlenih (ne glede
na čas trajanja pogodbe o zaposlitvi) je na Restavratorskem centru, in sicer 52
delavcev, med katerimi ima pogodbo o zaposlitvi za določen čas 14 delavcev, kar
predstavlja 26,92 % zaposlenih na Restavratorskem centru. Največ zaposlenih za
določen čas ima Center za preventivno arheologijo, in sicer 30 delavcev od skupno
51 zaposlenih na Centru za preventivno arheologijo, kar predstavlja kar 58,82 %.
Podatki so prikazani v spodnji tabeli (tabela 10).
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nedoločen določen
čas
čas
SKUPAJ
CE
13
5
18
KR
16
1
17
LJ
22
0
22
MB
23
0
23
NG
15
1
16
NM
17
3
20
PI
12
1
13
RC
38
14
52
CPA
21
30
51
CK
4
5
9
SKD
3
1
4
SRI
5
3
8
SS
17
5
22
SKUPAJ
206
69
275
Tabela 10: Stanje zaposlitev na ZVKDS na dan 30. 6. 2013 po organizacijskih
enotah glede na čas trajanja pogodbe o zaposlitvi
Od skupno 69 delavcev, ki ima pogodbo o zaposlitvi za določen čas, je 51 žensk
oziroma 73,91 % in 18 moških oziroma 26,09 %. Podatki so prikazani v spodnji sliki
(slika 10).

Slika 10: Struktura zaposlenih za določen čas na ZVKDS glede na spol na dan 30. 6.
2013
Od skupno 69 delavcev, ki ima pogodbo o zaposlitvi za določen čas, je
najpogostejša starost delavcev od 31 let do 35 let, in sicer se v to starostno
skupino uvršča 32 delavcev oziroma 46,38 %. Sledijo delavci, ki so stari od 26 let
do 30 let, in sicer se v to starostno skupino uvršča 22 delavcev oziroma 31,88 %. 4
delavci oziroma 5,80 % so stari od 36 let do 40 let. Enako število delavcev (4
delavci) oziroma 5,80 % se uvršča v starostno skupino od 41 let do 45 let. 3 delavci
oziroma 4,34 % so stari od 21 let do 25 let, 2 delavca oziroma 2,90 % sta stara od
46 let do 50 let in 2 delavca oziroma 2,90 % sta starejša od 51 let. Podatki so
prikazani v spodnji tabeli (tabela 11).
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starost
od 21 let do 25 let
od 26 let do 30 let
od 31 let do 35 let
od 36 let do 40 let
od 41 let do 45 let
od 46 let do 50 let
nad 51 let
SKUPAJ

Magistrsko delo

št. delavcev
3
22
32
4
4
2
2
69

Tabela 11: Starostna struktura zaposlenih za določen čas na ZVKDS na dan 30. 6.
2013
Hipoteza 2 trdi, da je na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine največ
delavcev, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, starih manj kot
30 let. Hipotezo lahko ovržemo, saj je analiza pokazala, da je največ delavcev, ki
imajo na ZVKDS sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, starih od 31 let do
35 let, kar smo podrobneje predstavili v zgornji analizi.
Največ delavcev, ki ima na ZVKDS sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas,
ima univerzitetno izobrazbo oziroma 2. bolonjsko stopnjo (VII/2. tarifni razred), in
sicer je takih kar 45 delavcev oziroma 65,22 %. Srednješolsko izobrazbo (V. tarifni
razred) ima 8 delavcev (11,59 %), sledi 7 delavcev (10,14 %) z visokošolsko
izobrazbo oziroma 1. bolonjsko stopnjo (VII/1. tarifni razred), 6 delavcev (8,70 %)
ima doktorat znanosti (IX. tarifni razred), 2 delavca (2,90 %) imata višješolsko
izobrazbo (VI. tarifni razred) in 1 delavec (1,45 %) ima magisterij znanosti (VIII.
tarifni razred). Podatki so prikazani v spodnji tabeli (tabela 12).
izobrazba
srednješolska (V. tarifni razred)
višješolska (VI. tarifni razred)
visokošolska ali 1. bolonjska stopnja (VII/1.
tarifni razred)
univerzitetna ali 2. bolonjska stopnja
(VII/2. tarifni razred)
znanstveni magisterij (VIII. tarifni razred)
doktorat (IX. tarifna skupina)
SKUPAJ

št. delavcev
8
2
7
45
1
6
69

Tabela 12: Izobrazbena struktura zaposlenih za določen čas na ZVKDS na dan 30.
6. 2013
Hipoteza 3 trdi, da ima na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine največ
delavcev, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, univerzitetno
izobrazbo oziroma 2. bolonjsko stopnjo. Hipotezo lahko potrdimo, saj je analiza
pokazala, da ima največ delavcev (45 delavcev od skupno 69 delavcev), ki imajo
na ZVKDS sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, univerzitetno izobrazbo
oziroma 2. bolonjsko stopnjo, kar smo podrobneje predstavili v zgornji analizi.
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4.5.2 Pogodbe o zaposlitvi za določen čas na ZVKDS glede na dopustni razlog
(54. člen ZDR-1)
Na dan 30. 6. 2013 je bilo na ZVKDS skupaj zaposlenih 69 delavcev za določen čas.
Na ZVKDS se pogodbe o zaposlitvi za določen čas sklepajo skladno z dopustnim
razlogom, ki je naveden v 54. členu ZDR-1, in sicer:
• nadomeščanje začasno odsotnega delavca (druga alineja 1. odstavka 54.
člena ZDR-1),
• začasno povečan obseg dela (tretja alineja 1. odstavka 54. člena ZDR-1),
• vodilni delavec iz 1. odstavka 74. člena ZDR-1 (šesta alineja 1. odstavka 54.
člena ZDR-1),
• priprava oziroma izvedba dela, ki je projektno organizirano (enajsta alineja
1. odstavka 54. člena ZDR-1).
Najpogostejši dopustni razlog, naveden v pogodbi o zaposlitvi sklenjeni za določen
čas na ZVKDS, je začasno povečan obseg dela. Na dan 30. 6. 2013 je bilo na ZVKDS
iz tega naslova sklenjenih 33 pogodb o zaposlitvi za določen čas, kar predstavlja
47,83 % vseh pogodb o zaposlitvi, sklenjenih za določen čas. Drugi najpogostejši
dopustni razlog, naveden v pogodbi o zaposlitvi sklenjeni za določen čas na ZVKDS,
je priprava oziroma izvedba dela, ki je projektno organizirano. Na dan 30. 6. 2013
je bilo na ZVKDS iz tega naslova sklenjenih 31 pogodb o zaposlitvi za določen čas,
kar predstavlja 44,93 % vseh pogodb o zaposlitvi, sklenjenih za določen čas. Tretji
najpogostejši dopustni razlog, naveden v pogodbi o zaposlitvi sklenjeni za določen
čas na ZVKDS, je nadomeščanje začasno odsotnega delavca. Na dan 30. 6. 2013 so
bile na ZVKDS iz tega naslova sklenjene 4 pogodbe o zaposlitvi za določen čas, kar
predstavlja 5,79 % vseh pogodb o zaposlitvi, sklenjenih za določen čas. Podatki so
prikazani v spodnji tabeli (tabela 13) in spodnji sliki (slika 11).
nadomeščanje
začasno
odsotnega delavca
(2. alineja 1.
odst. 54. člena
ZDR-1)
CE
KR

priprava oz.
začasno
izvedba dela, ki
povečan
je projektno
obseg dela (3. vodilni delavec
organizirano
alineja 1.
(6. alineja 1.
(11. alineja 1.
odst. 54.
odst. 54. člena odst. 54. člena
člena ZDR-1)
ZDR-1)
ZDR-1)
4

1

SKUPAJ
5
1

1

LJ

0

MB

0

NG
NM

1

PI

1
3

1

1
14

14

RC
CPA

1
2

2

5

CK
1

SRI

1

SS

4

1

33

1

4

30

5

5
1

SKD

SKUPAJ

23

2

3
5

31

69

Tabela 13: Zaposlitve za določen čas na ZVKDS na dan 30. 6. 2013 po
organizacijskih enotah glede na dopustni razlog (54. člen ZDR-1), ki je naveden v
pogodbi o zaposlitvi za določen čas
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Največ delavcev, zaposlenih za določen čas na dan 30. 6. 2013, je bilo na Centru
za preventivno arheologijo. Od skupno 69 zaposlenih za določen čas je kar 30
delavcev oziroma 43,48 % vseh zaposlenih za določen čas na Centru za preventivno
arheologijo. Najpogostejši dopustni razlog, naveden v pogodbi o zaposlitvi,
sklenjeni za določen čas na Centru za preventivno arheologijo, je priprava oziroma
izvedba dela, ki je projektno organizirano. Na dan 30. 6. 2013 je bilo na Centru za
preventivno arheologijo iz tega naslova sklenjenih 23 pogodb o zaposlitvi za
določen čas, kar predstavlja 76,67 % vseh pogodb o zaposlitvi, sklenjenih za
določen čas na Centru za preventivno arheologijo. Podatki so prikazani v zgornji
tabeli (tabela 13) in spodnji sliki (slika 11).
Najpogostejši dopustni razlog, naveden v pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni za
določen čas na Restavratorskem centru, je začasno povečan obseg dela. Na dan
30. 6. 2013 je bilo na Restavratorskem centru iz tega naslova sklenjenih 14 pogodb
o zaposlitvi za določen čas, kar predstavlja 100 % vseh pogodb o zaposlitvi,
sklenjenih za določen čas na Restavratorskem centru. Podatki so prikazani v
zgornji tabeli (tabela 13) in spodnji sliki (slika 11).

Zaposlitve za določen čas na ZVKDS - dopustni razlog
35
25

priprava oz. izvedba dela, ki je
projektno organizirano (11. alineja 1.
odst. 54. člena ZDR-1)

20

vodilni delavec (6. alineja 1. odst. 54.
člena ZDR-1)

30

15

začasno povečan obseg dela (3.
alineja 1. odst. 54. člena ZDR-1)

10
5
SS

SRI

SKD

CK

CPA

RC

PI

NM

NG

MB

LJ

KR

CE

0

nadomeščanje začasno odsotnega
delavca (2. alineja 1. odst. 54. člena
ZDR-1)

Slika 11: Zaposlitve za določen čas na ZVKDS na dan 30. 6. 2013 po organizacijskih
enotah glede na dopustni razlog (54. člen ZDR-1), ki je naveden v pogodbi o
zaposlitvi za določen čas
Hipoteza 4 trdi, da se na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine pogodbe
o zaposlitvi, sklenjene za določen čas, sklepajo skladno z dopustnim razlogom,
navedenim v 54. členu Zakona o delovnih razmerjih. Hipotezo lahko potrdimo, saj
vse pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas, vsebujejo dopustni razlog, ki
je naveden v 54. členu ZDR-1, kar smo podrobneje predstavili v zgornji analizi.
4.5.3 Pogodbe o zaposlitvi za določen čas na ZVKDS glede na časovno omejitev
(55. člen ZDR-1)
Na ZVKDS se pogodbe o zaposlitvi za določen čas sklepajo skladno s časovno
omejitvijo, ki je navedena v 55. členu ZDR-1, in sicer za isto delo ne sklepamo ene
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ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, katerih neprekinjen čas
trajanja bi bil daljši od 2 let, razen v naslednjih primerih:
• nadomeščanje začasno odsotnega delavca (druga alineja 1. odstavka 54.
člena ZDR-1),
• vodilni delavec (šesta alineja 1. odstavka 54. člena ZDR-1),
• priprava oziroma izvedba dela, ki je projektno organizirano (enajsta alineja
1. odstavka 54. člena ZDR-1), vendar samo, če sta izpolnjena naslednja 2
pogoja:
o projekt traja več kot 2 leti in
o pogodba o zaposlitvi za določen čas se sklene za ves čas trajanja
projekta.
Na dan 30. 6. 2013 je bilo na ZVKDS skupaj zaposlenih 69 delavcev za določen čas,
od tega je imelo 44 delavcev oziroma 63,77 % sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za
določen čas do 2 leti, 25 delavcev oziroma 36,23 % pa je imelo sklenjeno pogodbo
o zaposlitvi za določen čas nad 2 leti.
Najpogostejši dopustni razlog, naveden v pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni za
določen čas do 2 leti na ZVKDS, je začasno povečan obseg dela. Na dan 30. 6. 2013
je bilo na ZVKDS iz tega naslova sklenjenih 33 pogodb o zaposlitvi za določen čas
do 2 leti, kar predstavlja 75,00 % vseh pogodb o zaposlitvi, sklenjenih za določen
čas do 2 leti. Drugi najpogostejši dopustni razlog, naveden v pogodbi o zaposlitvi,
sklenjeni za določen čas do 2 leti na ZVKDS, je priprava oziroma izvedba dela, ki
je projektno organizirano. Na dan 30. 6. 2013 je bilo na ZVKDS iz tega naslova
sklenjenih 7 pogodb o zaposlitvi za določen čas do 2 leti, kar predstavlja 15,91 %
vseh pogodb o zaposlitvi, sklenjenih za določen čas do 2 leti. Tretji najpogostejši
dopustni razlog, naveden v pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni za določen čas do 2 leti
na ZVKDS, je nadomeščanje začasno odsotnega delavca. Na dan 30. 6. 2013 so bile
na ZVKDS iz tega naslova sklenjene 4 pogodbe o zaposlitvi za določen čas do 2 leti,
kar predstavlja 9,09 % vseh pogodb o zaposlitvi, sklenjenih za določen čas do 2
leti. Podatki so predstavljeni v spodnji tabeli (tabela 14) in spodnji sliki (slika 12).
Najpogostejši dopustni razlog, naveden v pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni za
določen čas nad 2 leti na ZVKDS, je priprava oziroma izvedba dela, ki je projektno
organizirano. Na dan 30. 6. 2013 je bilo na ZVKDS iz tega naslova sklenjenih 24
pogodb o zaposlitvi za določen čas nad 2 leti, kar predstavlja 96 % vseh pogodb o
zaposlitvi, sklenjenih za določen čas nad 2 leti. Drugi dopustni razlog, naveden v
pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni za določen čas nad 2 leti na ZVKDS, je sklepanje
pogodbe o zaposlitvi za določen čas z vodilnimi delavci, pri čemer je bila na dan
30. 6. 2013 na ZVKDS iz tega naslova sklenjena 1 pogodba o zaposlitvi za določen
čas nad 2 leti, kar predstavlja 4,00 % vseh pogodb o zaposlitvi, sklenjenih za
določen čas nad 2 leti. Podatki so predstavljeni v spodnji tabeli (tabela 14) in
spodnji sliki (slika 13).
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Pogodbe o zaposlitvi za določen čas do 2 leti
priprava oz.
izvedba
nadomeščan
začasno
dela, ki je
je začasno
povečan
projektno
odsotnega
delavca (2. obseg dela (3. organizirano
alineja 1.
alineja 1.
(10. alineja
odst. 54.
odst. 54.
1. odst. 54.
člena ZDR-1) člena ZDR-1)
člena ZDR-1)

CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
RC
CPA
CK
SKD
SRI
SS
SKUPAJ

4

1

1

1

2

4

1
2
1
14
5

4
1

1
1
4

1

33

7

SKUPAJ

Pogodbe o zaposlitvi za določen
čas nad 2 leti

vodilni
delavec (6.
alineja 1.
odst. 54.
člena ZDR-1)

5
1
0
0
1
3
1
14
11
1
1
2
4

1

44

1

priprava oz.
izvedba
dela, ki je
projektno
organizirano
(11. alineja
1. odst. 54.
člena ZDR-1)

19
4
1
24

SKUPAJ

0
0
0
0
0
0
0
0
19
4
0
1
1
25

Tabela 14: Zaposlitve za določen čas na ZVKDS na dan 30. 6. 2013 po
organizacijskih enotah glede na dopustni razlog (54. člen ZDR-1) in časovno
omejitev (55. člen ZDR-1), ki sta navedena v pogodbi o zaposlitvi za določen čas

Slika 12: Zaposlitve za določen čas do 2 leti na ZVKDS na dan 30. 6. 2013 glede na
dopustni razlog (54. člen ZDR-1) in časovno omejitev (55. člen ZDR-1), ki sta
navedena v pogodbi o zaposlitvi za določen čas
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Slika 13: Zaposlitve za določen čas nad 2 leti na ZVKDS na dan 30. 6. 2013 glede
na dopustni razlog (54. člen ZDR-1) in časovno omejitev (55. člen ZDR-1), ki sta
navedena v pogodbi o zaposlitvi za določen čas
Hipoteza 5 trdi, da se na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine pogodbe
o zaposlitvi, sklenjene za določen čas, sklepajo skladno s časovno omejitvijo,
navedeno v 55. členu Zakona o delovnih razmerjih. Hipotezo lahko potrdimo, saj
se vse pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas, sklepajo skladno s časovno
omejitvijo, navedeno v 55. členu ZDR-1, glede na dopustni razlog, ki je naveden v
54. členu ZDR-1, kar smo podrobneje predstavili v zgornji analizi.
4.5.4 Zaposlovanje na ZVKDS v letu 2012 in 2013
Z dnem 1. 6. 2012 je stopil v veljavo Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni
list RS, št. 40/2012; v nadaljevanju ZUJF). ZUJF določa, da je zaposlovanje v
javnem sektorju dovoljeno le pod pogoji iz ZUJF, ne glede na sprejete kadrovske
načrte, programe dela in finančne načrte. Zaposlovanje je možno s soglasjem ali
brez soglasja. Zaposlitev brez soglasja je skladno s 4. odstavkom 183. člena ZUJF
možna v naslednjih primerih:
• če gre za prevzem javnih uslužbencev, ki je posledica prenosa nalog na
podlagi sprememb zakona oziroma reorganizacije,
• če gre za nadomestne zaposlitve za določen čas zaradi dalj časa začasno
odsotnih javnih uslužbencev, ko odsotni javni uslužbenec prejme
nadomestilo plače iz sredstev, ki jih ne zagotavlja uporabnik proračuna, ali
• če gre za zaposlitev za določen čas zaradi predčasnega prenehanja
delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas.
Po določbah 2. odstavka 183. člena ZUJF je zaposlovanje dovoljeno na podlagi
soglasja, ki ga mora proračunski uporabnik pridobiti pred začetkom postopka
zaposlitve, in sicer v naslednjih primerih:
• če je zaposlitev za nedoločen čas, s katero se nadomesti javnega
uslužbenca, ki mu je prenehalo delovno razmerje, nujno potrebna za
izvajanje nalog posameznega uporabnika proračuna, ali
• če je zaposlitev nujno potrebna za izvajanje nalog posameznega
uporabnika proračuna in gre za zaposlitev za določen čas, ali
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če gre za zaposlitev, ki je posledica povečanega obsega programa ali
izvajanja novega programa ali ustanovitve novega proračunskega
uporabnika, ali
če uporabnik proračuna izkaže, da bo kljub zaposlitvi nominalno zmanjšal
stroške dela v tekočem letu v primerjavi s stroški dela preteklega leta, ali
če gre za zaposlitev, ki je financirana iz prihodkov tržne dejavnosti, ali
če gre za izvajanje posameznega projekta za čas trajanja projekta, če so
za njegovo izvedbo zagotovljena tudi sredstva za plače zaposlenih.

Na podlagi devete alineje 1. odstavka 186. člena ZUJF za javne zavode, katerih
ustanovitelj je država, financer pa država, soglasje izda Svet javnega zavoda s
predhodnim soglasjem pristojnega ministra.
Na ZVKDS smo v času od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2013 na novo za določen čas zaposlili
24 delavcev, 3 delavce pa smo na podlagi internega razpisa zaposlili za nedoločen
čas. Podatki so prikazani v spodnji tabeli (tabela 15).
Nedoločen čas
2012
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
RC
CPA
CK
SKD
SRI
SS
SKUPAJ

2013

Določen čas
2012
1

2013
2

1
1

1
2
5
5

1

1
1

1
2

1

1
1
2
19

1
5

SKUPAJ
3
1
1
0
0
1
2
7
5
1
1
2
3
27

Tabela 15: Zaposlovanje na ZVKDS od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2013
Na ZVKDS smo v času od 1. 6. 2012 do 30. 6. 2013 na pristojno resorno ministrstvo
podali 27 vlog za nove zaposlitve za določen čas, 17 vlog za podaljšanje pogodbe o
zaposlitvi za določen čas in 5 vlog za spremembo pogodbe o zaposlitvi za določen
čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Podatki so prikazani v spodnji sliki
(slika 14).
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Slika 14: Zaposlovanje na ZVKDS – vloge na podlagi ZUJF v času od 1. 6. 2012 do
30. 6. 2013
Na resorno ministrstvo smo od uveljavitve ZUJF poslali 27 vlog za nove zaposlitve,
od tega 22 vlog v času od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2012 in 5 vlog v času od 1. 1. 2013
do 30. 6. 2013. Resorno ministrstvo in kasneje še Svet zavoda sta nam dala
soglasje k vsem 27 poslanim vlogam za nove zaposlitve za določen čas v
navedenem času. Podatki so prikazani v spodnji tabeli (tabela 16).

CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
RC
CPA
CK
SKD
SRI
SS
SKUPAJ

2012
POSLANO
ODOBRENO
3
3

1

1

3
13
1

3
13
1

1
22

1
22

2013
POSLANO
ODOBERNO

2

2

1
2

1
2

5

5

SKUPAJ
3
0
0
0
0
1
0
5
13
1
1
2
1
27

Tabela 16: Vloge za nove zaposlitve za določen čas poslane na resorno ministrstvo
na podlagi ZUJF od 1. 6. 2012 do 30. 6. 2013
Na resorno ministrstvo smo od uveljavitve ZUJF poslali 17 vlog za podaljšanje
obstoječih zaposlitev za določen čas, od tega 10 vlog v času od 1. 6. 2012 do 31.
12. 2012 in 7 vlog v času od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013. Resorno ministrstvo in
kasneje še Svet zavoda sta nam dala soglasje k vsem poslanim vlogam za
podaljšanje obstoječih zaposlitev za določen čas v navedenem času. Podatki so
prikazani v spodnji tabeli (tabela 17).
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CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
RC
CPA
CK
SKD
SRI
SS
SKUPAJ

2012
POSLANO
ODOBRENO
2
2

1
2
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2013
POSLANO
ODOBERNO
1
1

1
2

1

1

3

3

1
10

1
10

1
2
1

1
2
1

2
7

2
7

SKUPAJ
3
0
0
0
1
2
1
3
1
3
0
0
3
17

Tabela 17: Vloge za podaljšanje obstoječih zaposlitev za določen čas poslane na
resorno ministrstvo na podlagi ZUJF od 1. 6. 2012 do 30. 6. 2013
Na resorno ministrstvo smo od uveljavitve ZUJF poslali 5 vlog za spremembo
pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, od
tega 4 vloge v času od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2012 in 1 vlogo v času od 1. 1. 2013 do
30. 6. 2013. Resorno ministrstvo in kasneje še Svet zavoda sta nam dala soglasje k
1 poslani vlogi v letu 2013 za spremembo pogodbe o zaposlitvi za določene čas v
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Resorno ministrstvo nam soglasja k 4
vlogam iz leta 2012 ni dalo zaradi varčevalnih ukrepov. Podatki so prikazani v
spodnji tabeli (tabela 18).

CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
RC
CPA
CK
SKD
SRI
SS
SKUPAJ

2012
POSLANO
ODOBRENO
3
0

2013
POSLANO
ODOBERNO
1

1

0

4

0

1

SKUPAJ
3/0
1

1/0

1

1

1

Tabela 18: Vloge za spremembo pogodbe o zaposlitvi za določene čas v pogodbo o
zaposlitvi za nedoločen čas poslane na resorno ministrstvo na podlagi ZUJF od 1.
6. 2012 do 30. 6. 2013
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Hipoteza 6 trdi, da so na Javnem zavodu RS za varstvo kulturne dediščine vse nove
zaposlitve izvedene na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Hipotezo
lahko potrdimo, saj z vsemi novimi delavci sklenemo pogodbo o zaposlitvi za
določen čas (na podlagi dopustnega razloga), kar smo podrobneje predstavili v
zgornji analizi.
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5. ZAKLJUČEK
Na trgu dela se srečujejo iskalci zaposlitve z znanji, veščinami in delovnimi
izkušnjami ter delodajalci, ki iščejo kandidate za prosta delovna mesta. Nove
zaposlitvene možnosti iščejo tako brezposelni kot tisti, ki delo sicer imajo, vendar
bi želeli opravljati drug poklic ali pa jim bo zaposlitev kmalu prenehala in iščejo
nove priložnosti na trgu dela. Zaradi gospodarske krize število brezposelnih v
zadnjih letih narašča in bo najverjetneje naraščalo tudi v prihodnje. Na drugi
strani je prostih delovnih mest vse manj. Ker delodajalci ne vedo, kakšni časi se
obetajo v prihodnosti in je prihodnost njihovega poslovanja negotova, praviloma
razpisujejo prosta delovna mesta za določen čas.
Pogodba o zaposlitvi za določen čas je v določenih primerih primerna in
sprejemljiva oblika zaposlovanja, saj zagotavlja ustrezno fleksibilnost tam, kjer je
to glede na naravo dejavnosti in začasnosti dela oziroma specifične značilnosti
dela utemeljeno (nadomeščanje začasno odsotnega delavca, priprava oziroma
izvedba dela, ki je projektno organizirano, izvajanje javnih del, …), hkrati pa je
treba učinkovito preprečevati uporabo (zlorabo) te oblike zaposlitve zunaj
dopustnih primerov. Pri preprečevanju zlorab imajo pomembno vlogo nadzorni in
sodni organi (inšpekcija dela, delovno sodstvo).
Pogodba o zaposlitvi za določen čas je v zadnjem času najbolj pogosta oblika
zaposlovanja, največ pa se jih sklene med mladimi starimi do 25 let. Zaposlovanje
za določen čas ima za delavce, ki imajo z delodajalcem sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za določen čas, kar nekaj negativnih učinkov, in sicer težje načrtovanje
prihodnosti in družine, obstaja večja možnost za ponavljajočo se brezposelnost in
s tem nižje pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti, nižje pokojninske
pravice v prihodnosti, slabši dostop do izobraževanja ob delu in podobno.
V magistrski nalogi smo v prvem teoretičnem delu povzeli zakonodajo in sodno
prakso, ki se nanašata na sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas, v drugem
empiričnem delu pa smo izvedli analizo sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen
čas v ZVKDS.
Ugotovili smo, da je Republika Slovenija direktive EU, ki urejajo področje pogodb
o zaposlitvi za določen čas, ustrezno prenesla v svoj pravni red oziroma
delovnopravno zakonodajo. Predstavili smo tudi, kako je področje sklepanja
pogodb o zaposlitvi za določen čas urejeno v nekaterih drugih državah članicah
EU, pri čemer smo videli še druge načine prenosa omenjenih direktiv v pravni red
posamezne države. Bistvene razlike med obravnavanimi državami članicami EU pri
ureditvi pogodbe o zaposlitvi za določen čas je opaziti pri določitvi dopustnih
razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, časovni omejitvi oziroma
najdaljšem skupnem trajanju zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas in
številu obnovitev pogodb o zaposlitvi za določen čas, kar vse izhaja iz Direktive
Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen
čas, sklenjenim med ETUC, UNICE in CEEP.
Rezultati magistrske naloge so pokazali, da je sklepanje pogodb za določen čas na
ZVKDS v skladu z zakonodajo. Vse pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas,
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vsebujejo obvezne sestavine, ki so navedene v 31. členu ZDR-1 in 14. členu
Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti, vsebujejo dopustni razlog, ki je
naveden v 54. členu ZDR-1, in se sklepajo skladno s časovno omejitvijo, navedeno
v 55. členu ZDR-1, glede na dopustni razlog, ki je naveden v 54. členu ZDR-1.
Največ delavcev, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, ima
univerzitetno izobrazbo oziroma 2. bolonjsko stopnjo in je starih od 31 let do 35
let. Ugotovili smo tudi, da se z vsemi novo zaposlenimi delavci sklene pogodba o
zaposlitvi za določen čas (na podlagi dopustnega razloga), sklepanja pogodb za
nedoločen čas pa praktično ni oziroma je izredno malo (4 delavci v 2 letih).
Reforma trga dela skuša zagotoviti manjši delež zaposlovanja za določen čas tako,
da je bilo sprejetih kar nekaj ukrepov za destimulacijo zaposlovanja za določen
čas in stimulacijo zaposlovanja za nedoločen čas, vendar je vprašanje, če bodo
temu sledili tudi delodajalci.
Glede na to, da se država članica EU sama odloči, kako bo prenesla cilje in
smernice direktiv EU v notranji pravi red, menimo, da bi morali v Republiki
Sloveniji pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za določen čas v prihodnje razmisliti o
uvedbi še drugih dodatnih ukrepih, ki bi učinkoviteje omejevali sklepanje in zlasti
veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas.
Za destimulacijo zaposlovanja za določen čas bi bilo potrebno, poleg trenutnih
ukrepov, skrčiti nabor dopustnih razlogov za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za
določen čas in ga ne več širiti, kot je to praksa ob vsaki spremembi zakona. Med
državami članicami, ki smo jih obravnavali v magistrski nalogi, imamo v
delovnopravni zakonodaji navedenih največ dopustnih razlogov za sklenitev
pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
Smiselno bi bilo tudi omejiti število zaporedno sklenjenih pogodb o zaposlitvi za
določen čas z istim delavcem pri istem delodajalcu, kot je to praksa v nekaterih
evropskih državah, in sicer največ enkrat ali dvakrat za enako obdobje, kot je
sklenjena prvotna pogodba o zaposlitvi za določen čas. S tem bi preprečili številna
veriženja sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas s kratkim trajanjem.
Določitev števila obnovitev pogodb o zaposlitvi za določen čas izhaja tudi iz
Direktive Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za
določen čas, sklenjenim med ETUC, UNICE in CEEP.
Zakonsko bi bilo potrebno določiti kvoto oziroma najvišje možno število zaposlenih
za določen čas pri istem delodajalcu, na primer število zaposlenih delavcev za
določen čas pri istem delodajalcu ne bi smelo presegati 10 % števila zaposlenih
delavcev za nedoločen čas pri istem delodajalcu.
Prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti, ki trenutno znaša
0,30 % (5-kratnik od 0,06 %) od bruto plače delavca, ki ima sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za določen čas po 12. 4. 2013, je po našem mnenju prenizek in bi moral
znašati najmanj 5 % od bruto plače delavca, da bi delodajalce spodbudil k
sklepanju pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas.
Delavci oziroma vsi iskalci zaposlitve bi morali biti bolj seznanjeni z
delovnopravno zakonodajo, še posebej na področju sklepanja delovnega razmerja
oziroma pogodb o zaposlitvi za določen čas, saj delodajalci v praksi večinoma
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zlorabljajo zaposlovanje za določen čas (54. in 55. člen ZDR-1). Delavec, ki meni,
da je delodajalec kršil zakonodajo pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za določen
čas, bi v takem primeru lahko prijavil kršitev delovni inšpekciji oziroma
pristojnemu inšpektoratu za delo, ki bi nato ustrezno ukrepal, vsekakor pa bi
morale biti kazni za take prekrške strožje in višje kot so sedaj. Delodajalci se
morajo namreč začeti zavedati, da je neupoštevanje oziroma kršenje zakonodaje
in s tem pravic delavcev nedopustno, v nasprotnem primeru bodo pač kršili
zakonodajo še naprej.
Na trgu dela trenutno vlada huda konkurenca med iskalci zaposlitve, pri čemer so
v slabšem položaju mladi in tisti brez delovnih izkušenj. V zadnjem času so zato
predvsem mladi in iskalci zaposlitve pripravljeni delati tudi prostovoljno in
brezplačno, v upanju, da si bodo zato izboljšali položaj na trgu dela in bodo sploh
lahko konkurirali kandidatom z večletnimi izkušnjami. To pa so začeli izkoriščati
tudi delodajalci v javnem sektorju, saj dobro vedo, da je marsikdo v teh časih
pripravljen storiti marsikaj tudi brezplačno, zato se čedalje bolj poslužujejo t.i.
zaposlovanja volonterskih pripravnikov.
Kljub pozitivnim spremembam zakonodaje na področju urejanja trga dela
menimo, da je in da bo tako tudi v prihodnje zaposlovanje za določen čas še
vedno bolj pravilo kot izjema, saj si s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za določen
čas delodajalci zagotovijo možnost, da po prenehanju poteka časa, za katerega je
bila pogodba sklenjena oziroma, ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s
prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena, z
delavcem končajo delovno razmerje brez odpovednega roka in administrativnih
postopkov.
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PRILOGE
Priloga 1 – Stara pogodba o zaposlitvi
Številka: ______-_______-POZ
Datum: ______________
POGODBA O ZAPOSLITVI
ki jo na podlagi veljavnega Sklepa o ustanovitvi ZVKDS, Kolektivne pogodbe za
kulturne dejavnosti v RS in Zakona o delovnih razmerjih skleneta:
1.

DELODAJALEC
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Metelkova 6,
Ljubljana, ki ga zastopa generalna direktorica ____________________________
in

2.

DELAVEC
rojen
stalno bivališče
davčna številka
zaključena izobrazba

_______________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
1. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se s to pogodbo sklepa delovno razmerje pri
delodajalcu za delovno mesto ___________________________ (šifra DM:
________________).
Delovno mesto spada v ____________ tarifno skupino.
V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Aneksom h kolektivni
pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji je delovno mesto
______________ (šifra N: _________) uvrščeno v _______ plačni razred, kar na
dan sklenitve pogodbe znaša __________________ EUR bruto.
Delovno mesto organizacijsko sodi v ZVKDS, ____________________________.
Opis del in ostali pogoji navedenega delovnega mesta izhajajo iz Pravilnika o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda RS za varstvo
kulturne dediščine.
Delavec s podpisom te pogodbe izjavlja, da je z opisom del in ostalimi pogoji
seznanjen.
2. člen
Delovno razmerje se sklepa za določen čas od __________ do _____________ s
polnim delovnim časom, ki znaša 40 ur tedensko. Glede na naravo dela in skladno
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z Zakonom o delovnih razmerjih je lahko delovni čas neenakomerno razporejen, o
čemer odloča delavčev nadrejeni.
Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas na osnovi _________ alineje 1.
odstavka 52. člena Zakona o delovnih razmerjih (___________________).
Vir financiranja: _____________________________________.
3. člen
Delavec bo delo na delovnem mestu, na katerega je razporejen, opravljal v
poslovnih prostorih delodajalca, in sicer ZVKDS, _____________________________.
4. člen
S to pogodbo se delavec in delodajalec dogovorita o pravicah in obveznostih, ki
izhajajo iz delovnega razmerja in opravljanja dela na delovnem mestu iz 1. člena
te pogodbe.
Za pravice in obveznosti, ki niso urejene s to pogodbo se, neposredno uporabljajo
določila veljavnih kolektivnih pogodb, veljavnih splošnih aktov delodajalca in
Zakona o delovnih razmerjih.
5. člen
Delavec ima pravico do letnega dopusta in do drugih odsotnosti z dela po enakih
osnovah in merilih, kot veljajo za druge delavce, ki so v delovnem razmerju pri
delodajalcu, in sicer skladno z zakonom in veljavnimi kolektivnimi pogodbami ter
znaša najmanj 20 delovnih dni na leto.
O višini letnega dopusta bo delavec vsako leto obveščen s posebnim obvestilom.
6. člen
Delodajalec je dolžan zagotoviti ukrepe varstva pri delu v skladu s predpisi o
varstvu pri delu.
Delavec mora spoštovati in izvajati predpise o varnosti in zdravju pri delu ter
pazljivo opravljati delo, da zavaruje svoje življenje in zdravje ter življenje in
zdravje drugih oseb.
7. člen
Za opravljanje dela na delovnem mestu je delavec upravičen do osnovne mesečne
plače ob pričakovanih delovnih rezultatih in normalnih delovnih razmerah.
Mesečna plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in
pripadajočih dodatkov na osnovi Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS in
Kolektivne pogodbe za javni sektor.
Mesečna plača se praviloma izplačuje za pretekli mesec najkasneje do 5.
delovnega dne v naslednjem mesecu.
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8. člen
Glede nadomestila plače za čas odsotnosti z dela, regresa za letni dopust,
povračila stroškov v zvezi s prehrano in drugih osebnih prejemkov ter povračil
stroškov v zvezi z delom, je delavec upravičen do tistega obsega pravic kot so
določene v ustrezni kolektivni pogodbi.
9. člen
Delavec ima pravico in tudi dolžnost, da se dodatno izobražuje in da predlaga
oblike dodatnega izobraževanja. Za čas izobraževanja, ki je v interesu
delodajalca, ima delavec pravico do plače in povrnitve stroškov izobraževanja,
vendar vselej le po poprejšnji odobritvi izobraževanja in odsotnosti s strani
delodajalca. Za vsak primer izobraževanja se sklene posebna pogodba.
10. člen
Delavec ne sme med trajanjem delovnega razmerja za svoj ali tuj račun opravljati
del ali sklepati poslov, ki so predmet dejavnosti delodajalca, če bi to lahko
vplivalo na interese delodajalca, razen če se o tem z njim izrecno sporazume.
V kolikor delavec ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, krši pogodbene
obveznosti, zaradi katere lahko delodajalec odpove pogodbo.
11. člen
Delavcu se lahko redno odpove to pogodbo po sklepu generalnega direktorja, če
delavec stori hujšo kršitev delovne obveznosti po določilih zakona, kolektivne
pogodbe ali splošnih aktov delodajalca.
12. člen
Delavcu se lahko redno odpove pogodbo tudi zaradi nedoseganja pričakovanih
delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in
kvalitetno, ali neizpolnjevanja pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni,
izvršilnimi predpisi ali splošni akti delodajalca, zaradi česar delavec ne izpolnjuje
oz. ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja.
13. člen
Delavcu se lahko redno odpove pogodbo tudi zaradi prenehanja potreb po
opravljanju njegovega dela zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških,
strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca, kot to določa Zakon o
delovnih razmerjih.
14. člen
V vseh primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca je skladno z
Zakonom o delovnih razmerjih vključen tudi sindikat.
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15. člen
Delodajalec lahko izredno odpove pogodbo v primerih, predvidenih z Zakonom o
delovnih razmerjih. Enako velja za izredno odpoved pogodbe s strani delavca.
16. člen
V vseh navedenih možnostih odpovedi pogodbe s strani delodajalca veljajo
zakonski odpovedni roki. V primeru odpovedi pogodbe s strani delavca veljajo
odpovedni roki, kot jih predvideva Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v
RS.
17. člen
Spremembo te pogodbe lahko predlaga katerakoli stranka. Sprememba oz. nova
pogodba velja, če na to pristane tudi nasprotna stranka.
18. člen
Ta pogodba prične veljati s ________________. Delavec lahko izpodbija to
pogodbo v roku 30 dni od podpisa pred pristojnim delovnim sodiščem v Ljubljani.
19. člen
Pogodba je napisana v 4 enakih izvodih, od katerih prejme delavec enega,
delodajalec pa 3 izvode.

Delavec:
_____________________

Delodajalec:
______________________
generalna direktorica

Vročiti:
 delavec,
 arhiv ZVKDS, Območna enota __________________,
 personalna mapa delavca, tu,
 računovodstvo, tu.
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Priloga 2 – Nova pogodba o zaposlitvi
Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, z nadaljnjimi
spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDR-1), Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, z nadaljnjimi spremembami in
dopolnitvami; v nadaljevanju ZJU), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 56/02, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami; v
nadaljevanju ZSPJS), Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami),
Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, z nadaljnjimi
spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju KPJS) in Zakona za uravnoteženje
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 z nadaljnjimi spremembami in
dopolnitvami; v nadaljevanju ZUJF) sklepata
JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE,
Metelkova 6, 1000 Ljubljana,
matična številka: _______________________
davčna številka / ID za DDV: _______________
ki ga zastopa generalna direktorica ______________________________
(v nadaljevanju delodajalec)
in
IME IN PRIIMEK ___________________________________________________
NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA _______________________________________
EMŠO: ______________________
davčna številka: ______________
št. transakcijskega računa: _________________________
(v nadaljevanju delavec – velja tako za ženski kot za moški spol)

POGODBO O ZAPOSLITVI
št. _____-_____-POZ
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je:
- delodajalec dne ____________ javno objavil potrebo po zaposlitvi na
delovnem mestu _____________ (šifra DM: ______________);
- delavec izpolnjuje zahtevane pogoje in je bil na podlagi objave iz prejšnje
alineje izbran za zaposlitev na omenjenem delovnem mestu;
- delavec opravil predhodni preventivni zdravstveni pregled, oziroma
izpolnjuje pogoje po Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih
delavcev (Uradni list RS; št. 87/02, 29/03 (popr.), 124/06 in 43/11 – ZVZD-1);
- delodajalec predhodno predložil delavcu na vpogled osnutek te pogodbe in
ga seznanil s predpisi, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti, ki ga
zavezujejo, ter s Kodeksom etike javnih uslužbencev, zlasti pa tudi s
Kolektivno pogodbo za javni sektor in s Kolektivno pogodbo za kulturne
dejavnosti, ki veljata pri delodajalcu;
- delodajalec seznanil delavca z delom, pogoji dela ter pravicami in
obveznostmi delavca in delodajalca, ki so povezane z opravljanjem dela, ter
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da je delavec seznanjen z oceno tveganja na delovnem mestu, za katero se
sklepa ta pogodba o zaposlitvi;
delavec izročil delodajalcu vse potrebne dokumente in dokazila, ki so bila
predvidena za zasedbo delovnega mesta;
da je delodajalec skladno s 183. in 186. členom ZUJF za zaposlitev pridobil
soglasje pristojnega ministra št. _____________ z dne _____________ in
soglasje Sveta zavoda št. _______________ z dne _______________.
2. člen

Ta pogodba o zaposlitvi se sklepa za delo na delovnem mestu:
_______________________ (šifra DM: __________________), za katerega je
v skladu z ZSPJS in Aneksom h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v
Republiki Sloveniji določena osnovna plača od __________ do ___________
plačnega razreda.
Delavec je pridobil strokovni naziv: ______________ (šifra N:___), za katerega
je v skladu z ZSPJS in Aneksom h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v
Republiki Sloveniji določena osnovna plača od ________ do ___________ plačnega
razreda.
Tarifna skupina: ___________________
Delavcu pripada osnovna plača delovnega mesta na katerem delavec opravlja delo
za ______ plačni razred, kar na dan sklenitve pogodbe o zaposlitvi znaša
_______________ EUR bruto.
Delovno mesto organizacijsko sodi v ZVKDS, __________________________
Vir financiranja zaposlitve: ________________________________
3. člen
Delavec je v skladu z zakonom ter drugimi predpisi in če to dovoljuje zakon (ali
predpis, sprejet na njegovi podlagi), ki ureja položaj javnih uslužbencev ali javne
finance, upravičen tudi do plačila za delovno uspešnost za:
- redno delovno uspešnost,
- delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela,
- delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
Plačila za delovno uspešnost se določijo in izplačajo na podlagi predpisov, ki
urejajo posamezno vrsto plačila za delovno uspešnost za javni sektor (na področju
kulture), in sicer po kriterijih, določenih s temi predpisi.
4. člen
Delavec je v skladu z zakonom ter drugimi predpisi in če to dovoljuje zakon (ali
predpis, sprejet na njegovi podlagi), ki ureja položaj javnih uslužbencev ali javne
finance, upravičen tudi do naslednjih dodatkov:
- dodatek za delovno dobo v višini 0,33 % od osnovne plače za vsako
zaključeno leto delovne dobe,
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dodatki za nevarnost in posebne obremenitve skladno z 39. členom KPJS,
dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času:
o dodatek za delo preko polnega delovnega časa v višini 30 % urne
postavke osnovne plače delavca.

Dodatki se določijo in izplačajo na podlagi predpisov, ki urejajo posamezno vrsto
dodatka v javnem sektorju (na področju kulture), in sicer po kriterijih, določenih v
teh predpisih. V primeru, da dodatek ni določen v nominalnem znesku, je osnova
za obračun dodatka osnovna plača delavca.
5. člen
Plača na podlagi te pogodbe se odmerja in izplačuje mesečno v skladu z zakonom,
predpisi in kolektivno pogodbo za javni sektor, delavcu pa se nakaže na njegov
transakcijski račun najkasneje do 5. delovnega dne v posameznem mesecu za
pretekli koledarski mesec.
Delodajalec je dolžan izdati delavcu ob vsakem izplačilu plače ter do 31. januarja
novega koledarskega leta pisni obračun plače in nadomestila plače za plačilno
obdobje oziroma za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi
obračun in plačilo davkov in prispevkov.
6. člen
Delavec ima pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti, v primerih in v
trajanju, določenim z zakonom in kolektivno pogodbo, ter v primerih odsotnosti z
dela, ko ne dela iz razlogov na strani delodajalca, razen če zakon, ki ureja položaj
javnih uslužbencev ali javne finance, ne določa drugače.
Delavec ima v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo tudi pravico do neplačane
odsotnosti z dela.
7. člen
Delavec je v skladu z zakonom, na podlagi zakona sprejetim predpisom ter
kolektivno pogodbo, in če to dovoljuje zakon, ki ureja položaj javnih uslužbencev
ali javne finance, in z akti, ki veljajo pri delodajalcu, upravičen do povračila:
- stroškov za prehrano med delom,
- stroškov za prevoz na delo in z dela,
- stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem
potovanju,
- stroškov v zvezi z izobraževanjem.
8. člen
Delavec začne delo opravljati z dnem ______________________________
Delavec opravlja naslednje delo:
- druga dela po nalogu nadrejenega.
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Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko,
zdravstveno in zavarovanje za primer brezposelnosti in mu izročiti fotokopijo
prijave v 15 dneh od začetka opravljanja dela.
9. člen
Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas od __________ do __________ za
delo s polnim delovnim časom, ki znaša 40 ur tedensko.
Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas na osnovi ______ alineje 1. odstavka
54.
člena
Zakona
o
delovnih
razmerjih
(__________________________________________).
Delavec je dolžan opravljati delo v skladu z razporeditvijo delovnega časa, ki velja
pri delodajalcu in je določena v pravilniku, ki ureja delovni čas pri delodajalcu.
Delavec ima v skladu z zakonom med dnevnim delovnim časom pravico do 30
minutnega odmora in pravico do plačane malice, v kolikor je to določeno s
predpisi ali kolektivno pogodbo. Delavec lahko koristi odmor najprej po eni uri
dela in najkasneje eno uro pred koncem delovnega časa.
Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati nadurno in dodatno delo
preko polnega delovnega časa v primerih in na način, ki jih določajo zakon,
kolektivna pogodba in interni akt pri delodajalcu.
Delodajalec ima v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in internim aktom pri
delodajalcu pravico začasno ali neenakomerno razporediti delovni čas drugače,
kot je določen s to pogodbo.
Delodajalec lahko določi tudi, da se vsak delovni dan redno delo opravlja kot
deljen delovni čas, pri čemer ima delavec pravico do vmesnega počitka, ki traja
najmanj eno uro in se ne šteje za delovni čas.
10. člen
Delavec opravlja delo v prostorih delodajalca, na naslovu: ZVKDS,
______________________________________, po navodilih delodajalca ali če je
sestavina dela na delovnem mestu, za katerega se sklepa ta pogodba o zaposlitvi,
tudi delo na terenu, pa prav tako izven prostorov oziroma na terenu.
11. člen
Delavcu pripada v posameznem koledarskem letu letni dopust v višini minimalno
20 delovnih dni ter tudi dodatni dnevi dopusta, ki mu glede na posebna stanja in
izpolnjene okoliščine pripadajo po zakonu in kolektivni pogodbi. Natančna višina
pripadajočega letnega dopusta se odmeri v skladu z zakonom, na podlagi zakona
sprejetim predpisom in kolektivno pogodbo s pisnim obvestilom delodajalca, ki ga
ta izda delavcu najkasneje do 31. marca za tekoče koledarsko leto. Delavec
pridobi pravico do letnega dopusta v skladu z ZDR-1.

Maja Horvat: Sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas

stran 75

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Letni dopust se določa in izrablja v delovnih dnevih in ga je mogoče izrabiti v več
delih, pri čemer mora en del trajati najmanj dva tedna. Letni dopust se izrablja v
dogovoru z delodajalcem in na podlagi letnega razporeda dela, upoštevaje
potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter
njegovih družinskih obveznosti.
Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca
tekočega koledarskega leta, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega
leta izrabiti najmanj dva tedna dopusta, preostanek letnega dopusta pa v
dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.
12. člen
Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, najkasneje do
1. julija tekočega koledarskega leta izplačati regres za letni dopust v višini, ki jo
za javne uslužbence (na področju kulture) določi zakon ali drug predpis, ki ureja
položaj javnih uslužbencev ali javne finance. V primeru, da ima delavec pravico
do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega
dela regresa.
13. člen
Delavec ima pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in
usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom ohranitve
oziroma širitve sposobnosti za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ohranitve
zaposlitve ter povečanja zaposljivosti. Pravica do izobraževanja se uveljavlja v
skladu z zakonom, na podlagi zakona sprejetim predpisom ter kolektivno pogodbo,
internega akta, ki velja pri delodajalcu, in na podlagi dogovora med delavcem in
delodajalcem, upoštevajoč potrebe delovnega procesa in posamezne posebnosti
izobraževanja.
Če se delavec izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v skladu s prejšnjim
odstavkom tega člena, ima pravico do plačane odsotnosti z dela, ki se določi na
podlagi zakona, podzakonskih aktov, kolektivne pogodbe in internih aktov
delodajalca.
Če delavec opravlja najzahtevnejše umetniške oziroma strokovne naloge s
področja dela delodajalca kot javnega zavoda, se lahko delavcu prizna pravica do
poglobljenega usposabljanja in izpopolnjevanja, v skupnem trajanju največ do
dvanajst mesecev, če je to v javnem interesu. V tem primeru se delodajalec in
delavec dogovorita o uresničevanju te pravice in o prerazporeditvi delavčevih
delovnih obveznosti.
Delavec ima v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo pravico in dolžnost
sodelovati kot mentor pri izobraževanjih in drugih aktivnostih delodajalca, ki jih
ta zase ali za pristojno ministrstvo izvaja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
kulturne dediščine, ali drugim področnim predpisom.
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14. člen
Delodajalec se zavezuje, da bo delavcu zagotavljal delo in ustrezno plačilo,
pogoje za varnost in zdravje pri delu, enako obravnavanje, spoštovanje njegove
osebnosti, zasebnosti in dostojanstva pri delu ter varstvo njegovih osebnih
podatkov.
Delodajalec sme uporabljati in zbirati delavčeve osebne podatke, pridobljene na
podlagi te pogodbe, samo za namene vodenja z zakonom predpisanih evidenc, za
posredovanje podatkov tretjim osebam, kadar takšno obveznost delodajalcu
nalaga zakon, in v drugih primerih, kadar tako določa zakon.
15. člen
Delavec se zavezuje, da bo:
- vestno opravljal dogovorjeno delo in delo, ki ga je dolžan opravljati v
primerih, določenih z zakonom, kolektivno pogodbo in internim aktom
delodajalca,
- upošteval delodajalčeve zahteve in navodila ter predpise o varnosti in
zdravju pri delu, tako da bo delo opravljal pazljivo in varoval zdravje in
življenje ljudi ter premoženje,
- obveščal delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko
vplivale na izpolnjevanje delavčevih pogodbenih obveznosti, in o vsaki
grozeči nevarnosti za življenje ali zdravje ali za nastanek materialne škode,
ki jo delavec zazna pri delu,
- vzdržal se vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja, materialno
ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom
delodajalca.
16. člen
Delavec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdajati nepooblaščenim
osebam delodajalčevih poslovnih skrivnosti, ki jih kot take določi delodajalec, in
so bile delavcu zaupane ali s katerimi je bil seznanjen na drug način ali za katere
je očitno, da bi delodajalcu nastala občutna škoda, če bi zanje zvedela
nepooblaščena oseba.
17. člen
Med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez pisnega soglasja
delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v
dejavnost, zaradi katere je ustanovljen Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine. Opravljanje tovrstnih del brez pisnega soglasja delodajalca
pomeni disciplinsko kršitev obveznosti iz delovnega razmerja.
18. člen
Delavec je dolžan varovati osebne in druge zaupne ter občutljive podatke, s
katerimi se seznani pri svojem delu.
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19. člen
Če delavec pri izpolnjevanju svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca ustvari
individualna ali kolektivna avtorska dela v delovnem razmerju, prenese delavec na
podlagi te pogodbe na delodajalca vse materialne avtorske pravice in druge
pravice avtorja na teh delih, in sicer izključno ter časovno in krajevno neomejeno.
Prenos pravic obsega tudi pravico predelave in ponovne uporabe teh del za
potrebe uresničevanja enotnega prikaza javnega digitalnega gradiva o dediščini na
svetovnem spletu.
Delavec obdrži na avtorskih delih, ustvarjenih v delovnem razmerju, vse moralne
pravice in tudi:
- izključno pravico, da uporablja avtorsko delo v okviru svojih zbranih del;
- ostale pravice, katerim se v skladu z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne
pravice, ne more odpovedati glede na naravo in vrsto avtorskega ali
sorodnega dela.
20. člen
Delavec ne sme za časa delovnega razmerja z delodajalcem sklepati pogodbe o
zaposlitvi s polnim delovnim časom z drugim delodajalcem. Po poprejšnjem
soglasju delodajalca sme izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim
delovnim časom z drugim delodajalcem, vendar največ za 8 ur na teden, če gre
za:
- opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih Zavoda za zaposlovanje ali
- opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno-umetniških in raziskovalnih del.
21. člen
Pogodba o zaposlitvi preneha veljati:
- s potekom časa, za katerega je pogodba sklenjena, oziroma ko je
dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je
pogodba sklenjena,
- s smrtjo delavca,
- s sporazumno razveljavitvijo med delavcem in delodajalcem,
- z redno ali izredno odpovedjo pogodbe,
- s sodbo sodišča,
- po samem zakonu, v primerih, ki jih določa zakon.
Ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi je delodajalec na zahtevo delavca dolžan
vrniti delavcu vse njegove dokumente ter mu izdati potrdilo o vrsti dela, ki ga je
opravljal.
22. člen
Pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi morata stranki upoštevati naslednje
odpovedne roke:
- če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delavec, je minimalni odpovedni rok:
o 15 dni, če ima delavec do enega leta zaposlitve pri delodajalcu,
o 30 dni, če ima delavec od enega leta zaposlitve pri delodajalcu;
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če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec zaradi poslovnih razlogov ali
razloga nesposobnosti, je minimalni odpovedni rok:
o 15 dni, če ima delavec do enega leta zaposlitve pri delodajalcu,
o 30 dni, če ima delavec od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu,
o nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni
narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni,
največ pa do 60 dni,
o 80 dni, če ima delavec nad petindvajset let zaposlitve pri delodajalcu;
če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec zaradi krivdnih razlogov na
strani delavca, je minimalni odpovedni rok 15 dni.

Odpovedni roki se lahko spremenijo z uveljavitvijo drugačnih kogentnih določb
zakona, ki ureja delovna razmerja.
Odpovedni rok začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi, ki mora biti podana v
pisni obliki, delodajalec in delavec pa se lahko pisno dogovorita o ustreznem
denarnem povračilu namesto dela ali celotnega odpovednega roka.
Če delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga
nesposobnosti, je dolžan izplačati delavcu odpravnino. Osnova za izračun
odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel
delavec, če bi delal, v zadnjih 3 mesecih pred odpovedjo.
Med trajanjem odpovednega roka ima delavec pravico do 16 ur odsotnosti z dela
na mesec za iskanje nove zaposlitve. To odsotnost lahko delavec izrabi po urah v
dogovoru z delodajalcem.
23. člen
Delavec ali delodajalec lahko izredno odpovesta pogodbo o zaposlitvi, če obstajajo
razlogi, določeni z zakonom, in če ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh
pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka
odpovednega roka oziroma do poteka časa, za katerega je bila pogodba sklenjena.
Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora pogodbena stranka podati najkasneje v
30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved in najkasneje v 6 mesecih od
nastanka razloga.
24. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembo ali dopolnitev
pogodbe o zaposlitvi, ki se uredi s pisnim aneksom k obstoječi pogodbi, ali
sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi.
25. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta spoštovali vse pravice in obveznosti iz
delovnega razmerja ter določbe zakonov, ratificiranih in objavljenih mednarodnih
pogodb, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca.
Delavec lahko vselej pisno zahteva odpravo morebitnih kršitev s strani
delodajalca, po drugi strani pa je delavec disciplinsko odgovoren za kršitev
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obveznosti iz delovnega razmerja in odškodninsko odgovoren, če na delu ali v
zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo delodajalcu.
Vsi individualni spori v zvezi s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja se
rešujejo pred pristojnim Delovnim in socialnim sodiščem.
26. člen
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporabljati pa se
začne z dnem, ko začne delavec z delom po tej pogodbi.
27. člen
Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih in enakovrednih izvodih, od katerih
prejme delavec en (1) izvod, delodajalec pa dva (2) izvoda.
DELAVEC:
_________________________

__________________________
Datum: ___________________

DELODAJALEC:
Javni zavod RS za varstvo
kulturne dediščine
___________________________,
generalna direktorica
_____________________________
V Ljubljani, dne ______________

Vročiti:
 delavec,
 personalna mapa delavca, tu,
 računovodstvo, tu.
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