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SKLEPI,
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UGOTOVITVENI

UGOTOVITVENI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi obvestila Okrožnega sodišča v Ljubljani v zvezi z
zasebno tožbo zoper poslanca Državnega zbora.
Državni zbor Republike Slovenije se je na 6. seji, dne 8/10-1997
ob obravnavi obvestila Okrožnega sodišča v Ljubljani v zvezi
z zasebno tožbo zoper poslanca Državnega zbora seznanil
z naslednjim

obvestila Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. I K 258/97 z dne
2/10-1997, s katerim je umaknjeno zaprosilo za dovoljenje za
kazenski pregon, zaključena obravnava obvestila Okrožnega
sodišča v Ljubljani opr. št. I K 258/97 z dne 30/5-1997 v zvezi z
vloženo zasebno tožbo zasebnih tožilcev Milana Hmelaka in
Zvoneta Ekarta zoper poslanca Državnega zbora Republike
Slovenije gospoda Janeza Janšo.

UGOTOVITVENIM SKLEPOM
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je na podlagi

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o financiranju občin
Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 8/10-1997 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o financiranju občin - prva obravnava, na podlagi
185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
financiranju občin - prva obravnava ni primerna podlaga za drugo
obravnavo.

SKLEP IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga obligacijskega zakonika
Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 8/10-1997 ob
obravnavi predloga obligacijskega zakonika - prva
obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

stališči

SKLEP

1. Z vidika varstva potrošnika kot fizične osebe naj se pri
posredniški pogodbi ponovno prouči možnost prepovedi
posredovanja za obe stranki pri pogodbah v zvezi z nepremičninami.

I. Predlog obligacijskega zakonika je primerna podlaga za pripravo
predloga zakonika za drugo obravnavo.

2. Ponovno naj se preveri institut povračila nepremoženjske škode
ter omejitve priznavanja denarne odškodnine.

II. Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog obligacijskega
zakonika za drugo obravnavo v skladu z naslednjimi

3. Prouči naj se pomen posameznih izrazov v zakoniku,
terminologijo pa naj se uskladi ter poenoti z veljavno zakonodajo.
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 9/10-1997 ob
obravnavi predloga zakona o pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev
(ZPIZVZ) - druga obravnava na podlagi drugega odstavka 195.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja bivših vojaških zavarovancev za tretjo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pogojih in načinu uporabe sredstev
državne pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč
zasebnega prava, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, oziroma
predlaga ukrepe, s katerimi bi znižali zavarovalne premije, ki
morajo biti primerljive z evropskimi,

Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 8/10-1997 ob
obravnavi predloga zakona o pogojih in načinu uporabe
sredstev državne pomoči pri odpravi posledic naravnih
nesreč - prva obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

4. podrobneje prouči in opredeli višino škode, pri kateri je občina
upravičena do sredstev državne pomoči iz naslova zakona glede
na višino občinskega proračuna ter pri tem prouči ustreznost
primerjave na celotni proračun, na zagotovljeni del ali na proračun
za posamezni namen,

SKLEPA
1. Predlog zakona o pogojih in načinu uporabe sredstev državne
pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč - prva obravnava je
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.

5. prouči možnost, da se pri oceni neposredne škode iz 1. odstavka
16. člena upošteva kumulativno škodo v primeru večkratnih
naravnih nesreč v tekočem letu,

2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo
ob upoštevanju naslednjih

6. vgradi določbe, ki bodo primerljive z Evropo stimulirale
zavarovanje škod pri zavarovalnicah in se bolj osredotočile le na
škode, ki jih ni moč zavarovati ali kjer je zavarovanje
negospodarno,

stališč
1. podrobneje opredeli število in naloge posameznih komisij, ki
ocenjujejo posledice naravnih nesreč,

7. omeji določbo 23. člena eksplicitno le na državni proračun,
8. podrobneje opredeli roke za pripravo podzakonskih aktov in
ustanovitev komisij iz tega zakona,

2. ponovno prouči smiselnost zahteve vseh podatkov, ki so vezani
na zakon o varstvu posebnih podatkov, oziroma opredeli tiste
podatke, ki so nujni za obravnavo predmeta poškodovanega
zaradi naravne nesreče.

9. upošteva pripombe iz mnenja Sekretariata Državnega zbora
za zakonodajo in pravne zadeve.

3. tretji odstavek 15. člena dopolni tako, da bodo izvzete osebe

SKLEP IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o športu
Republike Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 9/10-1997 ob
obravnavi predloga zakona o športu - druga obravnava, na
podlagi drugega odstavka 195. člena in 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

DODATNI SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj določbo 3. člena zakona o športu
"stimulativna davčna politika" ustrezno opredeli v davčni
zakonodaji.

SKLEP
Predlog zakona o športu za tretjo obravnavo pripravi Vlada
i
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SKLEP
Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v
Državni zbor postane poslanec, za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki
mu je prenehal mandat
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 9/10-1997 ob
določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o
volitvah v Državni zbor postane poslanec za preostanek
mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal
mandat, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

Poslanec Maksimiljan Lavrinc, ki mu je bil potrjen mandat 8/101997, po odstopu poslanca ZoranaThalerja, opravlja do morebitnih
sprememb v sestavi delovnih teles funkcijo člana v vseh delovnih
telesih, katerih član, podpredsednik ali predsednik je bil, dokler je
opravljal funkcijo poslanca.

SKLEP
Državnega zbora ob potrditvi poslanskega mandata
Na podlagi 7. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92
in 44/94 - odločba US) je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 8/10-1997 sprejel naslednji

SKLEP
Potrdi se poslanski mandat g. Maksimiljanu Lavrincu, rojenemu 8/
12-1948, stanujočemu Pot na Poljane 4A, Kamnik.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, podjetjih
ali zavodih, za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, velja prepoved poslovanja z
državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi
Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 8/10-1997 ob
obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom
20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije
s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo,
javnimi podjetji in javnimi zavodi sprejel naslednji

o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, za katere v skladu
s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja
z državo, z javnimi podjetji in javnimi zavodi (Ur.l. RS, št. 55/93,
66/93, 22/94, 61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/97 in
35/97).

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije sprejema spremembo poročila

Sprememba poročila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga nacionalnega stanovanjskega programa
stališč

Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 11/9-1997 ob
obravnavi predloga nacionalnega stanovanjskega programa
(NPSta) - prva obravnava, na podlagi 173. in 185. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

1. Jasno je treba razmejiti pristojnosti države in pristojnosti občine
v nacionalnem stanovanjskem programu.
2. Ob upoštevanju regionalne politike in varstva okolja naj
diferencirano načrtuje razreševanje stanovanjske problematike:
- v regionalnih središčih,
- na ekonomsko razvojno šibkih območjih,
- na ekonomsko in socialno nestabilnih območjih s staro
industrijsko strukturo in
- na demografsko ogroženih obmejnih območjih.
3. Izgradnjo socialnih stanovanj naj planira na osnovi predhodne

SKLEPA
1. Predlog nacionalnega stanovanjskega programa - prva
obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga programa
za drugo obravnavo.
2. Predlagatelj naj pripravi predlog nacionalnega stanovanjskega
programa za drugo obravnavo ob upoštevanju naslednjih
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vsestranske študije, ki mora vključevati tudi regionalni
demografski in po potrebi še migracijski vidik.

18. Predvidi naj ukrepe za razreševanje problematike stanovalcev
v denacionaliziranih stanovanjih.

4. Določi naj pogoje spodbujanja in pridobivanja stanovanj na
demografsko ogroženih območjih, ki naj bodo zaradi pomembnosti
prikazani v samostojni točki.

19. Predvidi naj ukrepe, ki bi zagotovili takšno izgradnjo najemnih
stanovanj, da bi v bodočnosti omogočili nastanek normalnega
najemnega stanovanjskega trga.

5. Z ustreznimi ukrepi naj pospeši izgradnjo stanovanj za mlade
družine.

20. Predvidi naj pripravo ustreznih ukrepov za dodatne davčne
olajšave za ekološko in energetsko varčno gradnjo oziroma
sanacijo obstoječega stanovanjskega sklada.

6. Pri prenovi stanovanj in novogradenj naj upošteva tudi posebne
bivalne potrebe invalidov in družin z invalidnim članom po
posameznih območjih in mestnih središčih.

21. Predvidi naj možne vzpodbude za boljše organiziranje oziroma
ustanavljanje združenj stanovalcev tako lastnikov kot najemnikov.
22. Predvidi naj jasnejšo opredelitev vloge Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije in Slovenske stanovanjske hranilce ter njuno
medsebojno povezavo. Prav tako naj celoviteje prouči vlogo in
povezavo vseh stanovanjskih skladov in ostalih institucij, katerih
vloga je povečanje stanovanjske izgradnje.

7. Skladno s 77. členom stanovanjskega zakona naj določi kriterije
za določanje obsega reševanja stanovanjskih vprašanj z
različnimi oblikami vzpodbud in pomoči pri posameznih skupinah
koristnikov sredstev ter obseg sredstev za razreševanje
stanovanjskih vprašanj, med drugim tudi invalidov v neprofitnom
stanovanjskem sektorju. Zagotovi naj financiranje stanovanjskih
skupin oziroma centrov za samostojno življenje invalidov.

23. V obvezo države je potrebno vključiti uvedbo premijskega
sistema stanovanjskega varčevanja (npr.: po zgledu Avstrije).

8. Predvidi naj ukrepe za razreševanje stanovanjske problematike
znanstvenikov oziroma mladih strokovnjakov v neprofitnom
stanovanjskem sektorju.

24. V politiki pridobivanja socialnih stanovanj naj država upošteva
tudi kriterij števila otrok v družinah prosilcev (npr. 5 in več).
25. Vlada naj predloži ukrepe, ki bodo nevtralizirali negativni učinek
razpisov stanovanjskih posojil iz Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije (ob razpisih posojil za nakup in gradnjo se dviga cena
zemljišč in zgrajenih stanovanj kot posledica povečanega
povpraševanja).

9. Zagotoviti je potrebno sredstva, prvenstveno za kreditiranje
izgradnje neprofitnih in socialnih najemnih stanovanj, ter opredeliti
roke za izgradnjo le-teh.
10. Jasneje naj opredeli višino in kriterije za določanje neprofitnih
najemnin ter kriterije za subvencioniranje neprofitnih najemnin.

26. Vlada naj predvidi ukrepe za vzpodbujanje namenskega
varčevanja za reševanje stanovanjskega problema. Smiselno je
spodbujanje lastnega varčevanja in lastne udeležbe pri urejanju
stanovanjskega problema posameznika in družine.

11. Opredeli naj merila za dodeljevanje sredstev občinam iz
državnega proračuna.
12. Prouči naj možnost, da se z ustrezno zakonodajo opredelijo
posebne stanovanjske potrebe v sodelovanju med državo in
občino, na območju katere so take potrebe izkazane.

27. Predlagatelj naj pri pripravi predloga nacionalnega
stanovanjskega programa za drugo obravnavo vključi v postavko
"sredstva za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj" določbo,
s katero bo 1000 do 2500 pridobljenih stanovanj na leto namenjeno
mladim družinam in zagotovljena potrebna dodatna namenska
sredstva.

13. Vzpostaviti je potrebno tak sistem stimulativnega obdavčevanja
stanovanjskih prostorov in vlaganj v stanovanjsko gradnjo in
prenovo, ki bo prispeval k ponudbi odvečnih in premalo zasedenih
stanovanj - racionalnejšo izrabo obstoječega stanovanjskega
fonda z davčnimi in drugimi ukrepi.

28. Predlagatelj naj pri pripravi predloga nacionalnega
stanovanjskega programa za drugo obravnavo predvidi možnost,
da se mladim družinam odvisno od števila otrok poveča stopnja
odpisa najetega stanovanjskega posojila.

14. Posvetiti je treba večjo pozornost problematiki upravljanja in
vzdrževanja solastniških deležev na skupnih prostorih v
večstanovanjskih hišah, predvsem povezovanju etažnih lastnikov
in sistemu gospodarjenja s temi prostori.

29. Predlagatelj programa naj predvidi pripravo ustreznih ukrepov
na davčnem področju, ki bodo spodbujali nakup, gradnjo,
adaptacijo ali vzdrževanje stanovanj (na področju obdavčenja
dohodkov, na področju obdavčenja premoženja in drugo).

15. Jasno naj opredeli tisti del potrebnih finančnih sredstev za
realizacijo programa, ki naj bi se zagotavljal v državnem proračunu.

DODATNI SKLEP

16. Prouči naj možnost oprostitve plačila odškodnine za
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča za gradnjo
neprofitnih in socialnih stanovanj.

1. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, da prouči možnosti aktivnejšega reševanja
podnajemniških stanovanjskih in bivalnih problemov šolajočih se
s finančno stimulacijo za najemodajalce najemnih stanovanj za
mlade.

17. Upošteva naj mnenje Sekretariata Državnega zbora za
zakonodajo in pravne zadeve.
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SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi položaja slovenske manjšine v Italiji in uresničevanje
resolucije o položaju avtohtonih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi
nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije
5. Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 270. člena
poslovnika zahteva, da mu Vlada Republike Slovenije na 7. seji
poroča o izvrševanju Resolucije o položaju avtohtonih slovenskih
manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami
državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 11/9-1997 ob
obravnavi točke: položaj slovenske manjšine v Italiji in
uresničevanje resolucije o položaju avtohtonih slovenskih
manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami
državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije, na podlagi
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednje

V poročilu naj izpostavi razloge, zaradi katerih še ni ustanovljeno
posvetovalno telo pri Vladi Republike Slovenije iz 3. odstavka, II.,
3. poglavja resolucije in Sklad za gospodarsko sodelovanje s
slovenskimi avtohtonimi manjšinami (5. odstavek, II., 4. poglavje
resolucije).

SKLEPE
1. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da se Resolucija o
položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s
tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike
Slovenije (v nadaljevanju: resolucija), sprejeta 27. junija 1996 (Ur.l.
RS, št. 35/96) ne uresničuje v potrebnem obsegu in da se položaj
slovenske manjšine, posebno na gospodarskem področju,
poslabšuje.

6. Vlada Republike Slovenije naj v čimkrajšem času predloži v
Državni zbor predlog zakona o načinu in obsegu finančne podpore
Republike Slovenije manjšinjskim organizacijam (2. poglavje, točka
II. Resolucije).
7. Vlada Republike Slovenije naj preveri, kaj je z lastništvom
nepremičnin, ki so v lasti inštitucij narodne skupnosti in so bile ob
zlomu Tržaške kreditne banke pod bremenom hipoteke in naj s
tem v zvezi ustrezno ukrepa.

2. Vlada Republike Slovenije naj čimprej ustanovi poseben sklad
za gospodarsko sodelovanje s slovenskimi manjšinami, ki ga
predvideva 4. poglavje resolucije, II., 5. odstavek.
3. Državni zbor opozarja Vlado Republike Slovenije, da je sedaj
zadnji trenutek, da v predlogu državnega proračuna za leto 1997
in 1998 ustvari pogoje za uresničevanje resolucije.

8. Vlada Republike Slovenije naj prouči možnost, da Urad
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu direktno
sodeluje s posameznimi porabniki in neposredno financira končne
koristnike proračunskih sredstev.

4. Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da ponovno
preuči stanje pri zamejskem tisku ter zagotovi redno izhajanje
časopisov in drugih publikacij, kar jo zavezuje V. točka 4. poglavja
resolucije.

9. Ministrstvo za zunanje zadeve naj za Državn izbor in slovensko
javnost pripravi seznam krajev kjer žive Slovenci, kot narodna
manjšina na Hrvaškem, to stanje naj predstavi tudi s številom
Slovencev in njihovimi pravicami, ter povezavami z matično
Slovenijo.

Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da pospeši
priprave in dejavnosti za aktiviranje mednarodnega projekta
"Televizije manjšin", kot to predvideva evropski sporazum o etnični
radio televiziji in kot so zahtevali v skupni izjavi predstavniki
italijanske narodnostne skupnosti in slovenske narodnostne
skupnosti v Italiji.

10. Ministrstvo za šolstvo in šport naj v osnovnošolske programe
vključi tudi posredovanje vedenja o nacionalnih meja Slovencev
izven matične domovine.

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o organizaciji in delovnem področju ministrstev
Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 22/7-1997 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(ZODPM-A) - hitri postopek na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

DODATNI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, da prouči možnost za prenos pristojnosti za vse vojne
invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja iz Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve v Ministrstvo za obrambo.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ekološkem nadomestilu zaradi
uporabe motornih vozil
Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 22/7-1997 ob
obravnavi predloga zakona o ekološkem nadomestilu zaradi
uporabe motornih vozil (ZENUMV) - prva obravnava, na
podlagi prvega odstavka 180. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji
24. oktober 1997

SKLEP
Predlog zakona o ekološkem nadomestilu zaradi uporabe
motornih vozil - prva obravnava se umakne iz zakonodajnega
postopka.
7
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SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere
nujne razvojne programe Republike Slovenije v kulturi
posredovana k prilogam zakona za prvo obravnavo. Na podlagi
tako spremenjenih prilog naj ustrezno uskladijo tudi vsebino 3.
člena predloga zakona, ki opredeljuje višino sredstev za
uresničevanje predlaganih programov. Priloge naj se uredijo tako,
da bodo sredstva za te namene enakomerno razdeljena po
regijah.

Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 23/7-1997 ob
obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev za
nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v
kulturi (ZZSRPK) - prva obravnava, na podlagi 173. in 185.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja
SKLEPA

3. Predlagatelji predloga zakona naj v sodelovanju z Ministrstvom
za kulturo za drugo obravnavo predložijo tudi prednostni vrstni
red programov in nalog, določenih v drugem členu in opredeljenih
v prilogah zakona. Programi in naloge naj se tudi finančno
ovrednotijo po posameznih letih, predlagane investicije pa
obrazložijo.

1. Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne
razvojne programe Republike Slovenije v kulturi je primerna
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.
2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravijo predlagatelji
zakona v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije v skladu z
naslednjimi
stališči

4. Predlagatelji predloga zakona naj v 3. členu ustrezno spremenijo
letnice obdobja, v katerem bo Republika Slovenija za uresničitev
nujnih razvojnih programov zagotavljala predlagana sredstva.

1. Predlagatelji predloga zakona naj pripravijo priloge zakona za
drugo obravnavo tako, da bodo sestavni del predloga zakona.

5. Predlagatelji predloga zakona naj pri pripravi zakona upoštevajo
pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

2. Predlagatelji predloga zakona naj v sodelovanju z Ministrstvom
za kulturo ustrezno dopolnijo in spremenijo priloge. Pri tem naj
proučijo tudi dodatna stališča, ki so bila Državnemu zboru

6. Predlagatelji predloga zakona naj v naslovu predloga zakona
opustijo besedo "razvojne".

SKLEP
Državnega zbora ob razpravi o odgovoru Vlade Republike Slovenije na poslansko
vprašanje Franca (Ferija) Horvata o aktivnostih Vlade Republike Slovenije za
skladnejši regionalni razvoj
Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 25/7-1997 ob
razpravi o odgovoru Vlade Republike Slovenije na poslansko
vprašanje Franca (Ferija) Horvata o aktivnostih Vlade
Republike Slovenije za skladnejši regionalni razvoj, na podlagi
173. člena in drugega odstavka 270. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel naslednji

- zagotovitve obsega sredstev za pospeševanje skladnejšega
regionalnega razvoja v višini vsaj 0,23 % BDP (raven leta 1991)
in postopnega povečanja na primerljivo raven v državah Evropske
unije;
- ukrepov za ustrezno organiziranost za spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja na državni in območni (regionalni)
ravni;

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, da do 15/97-1997 Državnemu zboru predloži poročilo
o aktivnostih in ukrepih za zagotovitev skladnejšega regionalnega
razvoja, zlasti glede:

- dogovorov s Komisijo Evropske unije o PHARE in drugih
programih, da bi med prioritete uvrstili projekte za spodbujanje
skladnejšega regionalnega razvoja;
- zagotovitve sredstev občinam za spodbujanje gospodarskega
razvoja;

- priprave zakona o spodbujanju skladnejšega regionalnega
razvoja;

- vpeljave davčne olajšave pri napovedi dohodnine za celotne
izdatke za infrastrukturne storitve, ki presega običajne cene za
infrastrukturo v urbanih naseljih;

- priprave Strategije skladnejšega regionalnega razvoja Slovenije,
(ki bo hkrati tudi del predpriključitvenega strategije k Evropski
uniji);

- aktivnosti, da se do sprejema novega zakona o spodbujanju
regionalnega razvoja podaljša veljavnost dosedanje uredbe o
prehodnem obdobju 1994-1996 o določitvi demografsko ogroženih
območij.

- usklajevanja sektorskih in drugih razvojnih politik in sredstev na
državni, regionalni in lokalni ravni;
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o
praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 2/7-1997 ob
obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona
o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
(ZPDPD-A) - prva obravnava, na podlagi 173. in 186. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o praznikih in
dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - prva obravnava, se ne
sprejme.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prevzemih
zakonodajo in pravne zadeve, da v končni redakciji popravi
nekatera napačna sklicevanja in opravi nomotehnične popravke,
ki so navedeni v 3. točki in v prvi, drugi, tretji in četrti alinei 4. točke
mnenja Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve k predlogu
zakona o prevzemih (tretja obravnava) z dne 26/6-1997.

Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 1/7-1997 ob
obravnavi predloga zakona o prevzemih - tretja obravnava,
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije pooblašča Sekretariat za

SKLEPI IN DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi Poročila o delu Računskega sodišča Republike
Slovenije od 1.1.1995 do 31.3.1996 ter Poročila o delu Računskega sodišča
Republike Slovenije za leto 1996
Pri tem naj kot usmeritve upošteva predvsem:

Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 27.6.1997, ob
obravnavi Poročila o delu Računskega sodišča Republike
Slovenije od 1.1.1995 do 31.3.1996 ter Poročila o delu
Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 1996 na
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije sprejel naslednje

- dopolnitev določbe 21. člena z novo alineo, na podlagi katere bo
računsko sodišče opravljalo tudi nadzor nad uspešnostjo izvajanja
nalog nadzorovanih oseb;
- spremembo določbe druge alinee 21. člena, ki določa nadzor
nad zakonitostjo posamičnih aktov o izvrševanju proračunov in
finančnih načrtov tako, da bo računsko sodišče opravljalo nadzor
nad skladnostjo poslovanja s predpisi;
- črtanje določbe tretjega odstavka 21. člena, ki z obveznostjo
vsakoletne predložitve finančnih načrtov in drugih aktov ter letnih
poročil o poslovanju nadzorovanih oseb računskemu sodišču letega nepotrebno obremenjuje;
- zaradi razbremenitve računskega sodišča v določbi četrtega
odstavka 21. člena črtanje obveznosti vsakoletnega revidiranja
računovodskih izkazov za vse sklade, ki jih je ustanovila Republika
Slovenija, le-teh pa je trenutno preko dvajset, ker je pomembno le
vsakoletno obvezno revidiranje računovodskih izkazov za velike
sklade;
- v določbi 23. člena proučitev možnosti sprememb senatnega
odločanja v postopku nadzora in revidiranja na prvi stopnji, ker je
pretirano senatno delo neproduktivno za uspešnost računskega
sodišča, k takšni rešitvi pa napotuje tudi delovanje računskih
sodišč ostalih evropskih držav;
- dopolnitev določbe 32. člena tako, da računsko sodišče podatke
lahko pridobi pred izdanim sklepom o izvedbi nadzora;
- dopolnitev določbe 33. člena z določitvijo procedure za obrambo
odgovorne osebe pri osebi iz prvega odstavka 19. člena pred
zahtevo računskega sodišča o takojšnji razrešitvi dolžnosti
odgovorne osebe in računovodje;
- razširitev zakona z določbami, ki bodo poenostavile postopek
dela računskega sodišča.

SKLEPE
1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da celovito in enotno uredi kriterije za določanje oseb s
posebnimi pooblastili v državni upravi.
2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da celovito uredi izplačevanje plač in ostalih personalnih
stroškov za celoten javni sektor.
3. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da uredi nagrajevanje delovne uspešnosti za delavce
in še posebej za funkcionarje, ki niso izvoljeni ali imenovani s
strani Državnega zbora.
4. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da izvede sklep, ki ga je v zvezi s službenimi avtomobili
sprejel državni zbor v prejšnjem mandatu na 30. izredni seji, dne
3.7.1995.
5. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da prouči in v okviru možnosti in potrebne celovitosti
ukrepov in predpisov upošteva tudi vsa ostala priporočila in
predloge Računskega sodišča Republike Slovenije.
6. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da pripravi spremembe zakona o računskem sodišču,
s katerimi bodo poenostavljeni postopki dela računskega sodišča.

24. oktober 1997

7. Državni zbor Republike Slovenije predlaga predsedniku
Računskega sodišča Republike Slovenije, da pripravi teze za
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spremembe zakona o računskem sodišču in jih predloži v
obravnavo Državnemu zboru in Vladi.

Državnemu zboru Republike Slovenije o ukrepih do odgovornih
oseb v ministrstvih, skladih, zavodih in drugih državnih ustanovah,
kjer so bile s strani Računskega sodišča Republike Slovenije
ugotovljene nepravilnosti.

8. Državni zbor Republike Slovenije poziva vse nadzorovane
pravne osebe, da tekoče poročajo Državnemu zboru Republike
Slovenije o realizaciji priporočil, ki jih ob vsakokratnem pregledu
posamezne nadzorovane osebe poda Računsko sodišče
Republike Slovenije.

2. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, naj v roku 30 dni pripravi poročilo o izvedenih sklepih
Državnega zbora Republike Slovenije in Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ,
ki se nanašajo na javno porabo v obdobju od leta 1992 dalje.

DODATNA SKLEPA
1. Vlada Republike Slovenije naj v roku dveh mesecev poroča

poročevalec, št. 50
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Predlog zakona o

DELOVNIH

RAZMERJIH

(ZDR)

- EPA 274- II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je 6. oktobra 1997 predložila v
obravnavo predlog zakona o delovnih razmerjih (ZDR) prva obravnava.
Poslanec Miroslav Mozetič, kot sopredlagatelja sta
pristopila kasneje še dr. Helena Hren Vencelj in Vincencij
Demšar, so 20. decembra 1995 predložili Državnemu
zboru v obravnavo predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih (ZDP-E) - hitri
postopek - EPA 1341, ki ureja enako oziroma podobno
vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki so ga
predložili poslanci, še ni končan, je predsednik
Državnega zbora na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora zadržal dodelitev predloga zakona, ki
ga je predložila Vlada Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na 30. seji dne 2. oktobra 1997
določila besedilo:

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH,

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve,
- Irena BEČAN, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena

bil v osnovnem besedilu sprejet še pred osamosvojitvijo
Republike Slovenije, ob upoštevanju zveznega Zakona o
temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ,'
št. 60/89 in 42/90). Veljavni slovenski Zakon o delovnih razmerjih
ni ponavljal ali povzemal določb zveznega zakona, pač pa je
jasneje in podrobneje uredil posamezna vprašanja, kjer je ostal
zvezni zakon nedorečen ali nejasen, izrabil maneverski prostor
za specifično urejanje posameznih vprašanj, ki ga je dopustil
zvezni zakon in ki so ga dopuščale pristojnosti Republike Slovenije,
zagotovljene po tedanji republiški Ustavi. To pomeni, da je pri

UVOD
1. Ocena stanja
A/ Veljavna normativna ureditev
Individualna delovna razmerja kot tudi pravila kolektivnega
dogovarjanja ureja v Republiki Sloveniji slovenski Zakon o
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93), ki je
24. oktober 1997
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oceni veljavne normativne ureditve bilo in je še vedno potrebno
ustrezno upoštevati rešitve obeh zakonov. Po osamosvojitvi je
namreč Republika Slovenija prevzela v svoj pravni sistem tudi
Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, ko je bilo s 4.
členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91) določeno, da se v Republiki Sloveniji do izdaje ustreznih
predpisov Republike Slovenije smiselno uporabljajo kot republiški
predpisi tisti zvezni predpisi, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob
uveljavitvi ustavnega zakona, v kolikor ne nasprotujejo pravnemu
redu Republike Slovenije.

je v tem procesu dopuščala prejšnja zakonodaja oz. pravnih
praznin, ki so obstajale predvsem na področju kolektivnega
delovnega prava in socialnega partnerstva. Ta pristop je razviden
tudi iz zakonodajnih gradiv zakonov, ki so v postopku sprejemanja
(Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o o varnosti in zdravju pri
delu).
BI Uveljavljanje kolektivnih razmerij na področju delovnega
prava
Kolektivne pogodbe
S prehodom iz samoupravnega sistema v tržno gospodarstvo in
upoštevaje zakonske podlage obeh veljavnih zakonov, ki na
splošno urejata sistem delovnih razmerij in sta nakazala tudi poti
kolektivnega dogovarjanja, se je v letu 1990, najprej na področju
gospodarstva in kasneje v letu 1991 na področju negospodarstva
pričel proces kolektivnega dogovarjanja pogojev dela. Le-to je
bilo dotlej uveljavljeno le za "zasebnike"- nosilce samostojne
dejavnosti (obrtnike, odvetnike) ter za " civilno pravne osebe" in
predstavništva tujih firm. Nova ureditev navedenih dveh sistemskih
zakonov o delovnih razmerjih, kjer se je urejanje posameznih
delovnopravnih institutov namesto na samoupravne splošne akte,
kot dotedaj, pričelo navezovati na kolektivne pogodbe, je pričela
obvezovati sindikate in asociacije delodajalcev oz. državo za
kolektivno pogajanje o pogojih dela. To še predvsem zaradi tega,
ker so posamezni instituti delovnega prava ostali zakonsko
nedorečeni ali le nakazani, in se je zakonsko predvidevala njihova
operacionalizacija v kolektivnih pogodbah. Poseben pomen pa je
imelo in ima kolektivno dogovarjanje na področju plač, saj se z
njim uveljavljajo pomembnejši formalni pogoji za prehod v tržni
način urejanja pravic in obveznosti iz delovnih razmerij. V tem
smislu se je ob številnih razvojnih problemih identifikacije
pooblaščenih socialnih partnerjev tako na strani delavcev
(reprezentativni sindikati), delodajalcev (GZS- Združenje
delodajalcev Slovenije) kot tudi države (resorna ministrstva)
pričelo sklepanje kolektivnih pogodb, najprej na splošni ravni
gospodarstva in negospodarstva in kasneje po posameznih
dejavnostih, kot tudi za posamezne poklice in na nivoju podjetij.

Zvezni predpisi, ki se v Republiki Sloveniji še uporabljajo na
področju delovnega prava, so še Zakon o stavki (Uradni list
SFRJ, št. 23/91), Zakon o varstvu državljanov SFRJ na
začasnem delu v tujini (Uradni list SFRJ, št. 15/80 in 61/88). Ne
uporabljajo se določbe 18. člena, 2. in 3. točke prvega odstavka
49. člena ter predpisi in splošni akti zveznih organov, izdani za
izvrševanje teh določb zakona - 19. točka 4. člena in 10. člen
Ustavnega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k
Ustavi RS, (Uradni list RS, 37/90 in 4/91) ter Zakon o evidencah
s področja dela (Uradni list SFRJ, št. 17/90).
Poleg navedenih dveh zakonov (Zakona o delovnih razmerjih in
Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja), ki veljata in
se uporabljata kot predpisa, ki na splošno urejata sistem
individualnih delovnih razmerij, pa so določene specifičnosti
delovnih razmerij predvsem v dejavnostih t.i. javnega sektorja,
urejene v posebnih zakonih. Te posebnosti so urejene predvsem
na področjih oz. v dejavnostih t.i. javnega "negospodarskega"
sektorja (državna uprava, šolstvo, zdravstvo, kultura,
raziskovalna dejavnost ...), pa tudi v nekaterih gospodarskih
dejavnostih (promet, kmetijstvo, gradbeništvo, trgovina ...). Po
vsebini se te posebnosti nanašajo predvsem na posebne pogoje
za zaposlitev, pravila opravljanja pripravništva, posebne
obveznosti in odgovornosti delavcev, možnosti zaposlovanja za
določen čas, posebne primere prenehanja delovnega razmerja,
posebnosti v zvezi s stavko ...
Ob omenjeni veljavni sistemski in področni zakonodaji s področja
delovnih razmerij pa je v širšem smislu kot delovno zakonodajo,
ki po posameznih segmentih opredeljuje pogoje dela in
zaposlovanja, vzpostavlja nova pravila kolektivnega delovnega
prava ter zagotavlja izvajanje nadzorstva nad uporabo zakonov
in sodno varstvo, potrebno upoštevati tudi naslednje predpise:
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94)
Zakon o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94, 32/97)
Zakon o reprezentativnosti sindikatov (Uradni list RS, št.13/93)
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št.
42/93)
Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96)
Zakon o določitvi minimalna plače in o načinu usklajevanja plač
(Uradni list RS, št. 40/97)
Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih (Uradni list RS, št. 48/90
in 38/94)
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št.26/91)
Zakon o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja
(Uradni list RS, št. 45/95)
Zakon o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št.33/92)
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št.
67/93, 8/ 96 in 39/97)
Zakon o jamstvenem skladu RS (Uradni list RS, št. 25/97)

Delovanje sindikatov
Pluralizem sindikalnega organiziranja in delovanja, ki se je začel
razvijati sočasno z gospodarsko reformo, je pravnoformalno dobil
dodatne podlage s sprejemom Zakona o reprezentativnosti
sindikatov. S tem zakonom so bili določeni pogoji za pridobitev
raprezentativnosti za območje države, dejavnosti, poklica, lokalne
skupnosti ali pri delodajalcu. Določitev reprezentativnosti naj bi
bila uporabna za določitev, kateri sindikati so lahko odločujoči
predstavniki delavcev v razmerjih do socialnih partnerjev,
predvsem pri sklepanju kolektivnih pogodb s splošno veljavnostjo,
pri čemer pa načeloma nobenemu sindikatu, ki je demokratično
organiziran na prostovoljni podlagi, ni mogoče odreči zastopanja
in predstavljanja interesov svojega članstva v razmerjih do
socialnih partnerjev.
Asociacije delodajalcev
Če lahko ugotovimo, da ima določanje reprezentativnosti
sindikatov pravnoformalne podlage, pa tega ni možno ugotoviti
za delodajalsko stran. Na tej strani se glede na še veljavno ureditev
zakonov, ki urejata splošni sistem kolektivnih in individualnih
delovnih razmerij ter Zakona o Gospodarski zbornici Slovenije iz
leta 1990 in Obrtnega zakona iz 1994, ki predpisujeta obvezno
članstvo za vsa podjetja in samostojne podjetnike, pojavlja kot
predstavnik delodajalcev Gospodarska Zbornica Slovenije s
svojimi združenji za posamezne dejavnosti ter Obrtna zbornica
Slovenije. Hkrati pa so na prostovoljni podlagi ustanovljena tudi
Združenje delodajalcev Slovenije s sedežem v Ljubljani in
Delodajalsko združenje s sedežem v Mariboru, ter organizirano
posebno združenje OGISTTA, ki združuje člane iz Obrtne
zbornice. Stališča samih delodajalcev v Ekonomsko socialnem

Vsi našteti zakoni so bili sprejeti po osamosvojitvi Republike Slovenije in iz njihove vsebine je možno povzeti načelni zakonodajni
pristop primarnega zakonskega urejanja nujnih področij, ki so
zahtevala novo zakonsko ureditev zaradi novonastalih razmer z
uveljavitvijo državnosti Republike Slovenije ali zaradi procesa
lastninjenja (dejansko vzpostavljanje dvostranskosti delovnega
razmerja med dvema pogodbenima strankama) in anomalij, ki jih
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•
svetu, da je vprašanje reprezentativnosti delodajalcev bistveno
pri ugotavljanju strank kolektivnega dogovarjanja, so bila že
podprta tudi s strani Vlade RS v postopku obravnave
zakonodajnega gradiva Predloga Zakona o kolektivnih pogodbah.
Predlagano je bilo, da se to vprašanje razreši z Zakonom o
kolektivnih pogodbah.

izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in
splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke
iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini,
sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev
pri delu. Inšpekcija dela ima poleg preventivne in svetovalne vloge
tudi različna pooblastila za upravno ukrepanje zoper kršilce
delovnopravnih predpisov, ter določene pristojnosti v zvezi z
uvedbo postopka zaradi prekrška, mandatnim kaznovanjem ter
prijavo kaznivih dejanj.

Socialno partnerstvo
Socialno partnerstvo, kot stalen proces dogovarjanja, usklajevanja
in sprejemanja stališč med različnimi interesnimi skupinami pri
premagovanju socialno-ekonomskih problemov, se je z uvedbo
pluralističnih družbenih odnosov in procesom lastninjenja, uveljavilo
tudi v Republiki Sloveniji. Uveljavlja se kot tripartitno sodelovanje
med asociacijami delavcev - sindikati, asociacijami delodajalcev
in državo - vlado, ter kot dvopartitno sodelovanje na ravni delavci
- delodajalci. Pravnoformalno je tripartitno sodelovanje socialnih
partnerjev dobilo svojo podlago z dogovorom podpisnikov
Dogovora o politiki plač za leto 1994 o ustanovitvi ekonomskosocialnega sveta. Oktobra 1994 pa so socialni partnerji sprejeli
Pravila delovanja ekonomsko socialnega sveta (Uradni list RS,
št. 59/94 in 64/94), s katerimi so opredelili področja delovanja (ki
je pomembno tudi z vidika priprave nove zakonodaje s področja
individualnih delovnih razmerij).

Delovanje delovnih in socialnih sodišč
Delovna in socialna sodišča so pristojna za odločanje o invidualnih
in o kolektivnih delovnih sporih ter v socialnih sporih. Stvarna
pristojnost delovnih sodišč je zakonsko dokaj podrobno določena
upoštevaje veljavno materialno pravo. Postopek, ki se pred temi
sodišči uporablja, je pravdni postopek s posebnostmi, ki so
izrecno urejene v Zakonu o delovnih in socialnih sodiščih. Bistveni
problem delovanja sodišč je hitrost postopka oz reševanja zadev,
kar je posledica nenormalno visokega pripada zadev v sodno
reševanje.
Družbeni pravobranilec Republike Slovenije
Družbeni pravobranilec je po Zakonu o družbenem pravobranilcu
Republike Slovenije /ZDruP/(Uradni list RS, št. 69/95) samostojni
državni organ, ki opravlja določene funkcije tudi v zvezi z varstvom
pravic delavcev, in sicer v okviru pooblastil, ki jih je imel Družbeni
pravobranilec samoupravljanja po veljavni delovnopravni
materialni zakonodaji. Po zakonu je predvideno, da družbeni
pravobranilec deluje do dokončanja sodnih postopkov v zvezi z
varstvom družbene lastnine oz. do uveljavitve novega zakona, ki
bo urejal delovna razmerja.

Sodelovanje delavcev pri upravljanju
V Republiki Sloveniji je participacija delavcev pri upravljanju dobila
pravne podlage z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju
in se je na podlagi tega zakona šele začela uveljavljati. Že v tej
prvi fazi uveljavljanja sodelovanja delavcev pri upravljanju so se
že odprla nekatera vprašanja uresničevanja zakona, od katerih
je z delovnopravnega vidika najpomembnejše vprašanje
pristojnosti sveta delavcev. Oblikovani so bili že tudi nekateri
predlogi za spremembo zakona, ki so izhajali predvsem iz pripomb
delodajalcev o neustreznosti ureditve delavskih predstavnikov v
nadzornem svetu družbe.

Varuh človekovih pravic
Z Zakonom o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93,
popr. 15/94) je bil za varovanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne
samouprave in nosilcev javnih pooblastil uveden varuh človekovih
pravic in določene njegove pristojnosti in pooblastila. Na področju
kršitev človekovih pravic in drugih nepravilnosti iz delovnega
razmerja ima varuh človekovih pravic omejene pristojnosti in
pooblastila, saj se le ta ne nanašajo na nepravilnosti, nezakonitosti
in kršitve pravic delavcev, zaposlenih v gospodarskih družbah,
zavodih, ki ne opravljajo javne službe, društvih, pri samostojnih
podjetnikih posameznikih in drugih podobnih delodajalcih. Vendar
pa v teh primerih varuh človekovih pravic spremlja delo državnih
organov, ki pa imajo ustrezne pristojnosti (delovna in socialna
sodišča, inšpekcija dela, družbeni pravobranilec, zavod za
zaposlovanje).

Sicer pa je v zvezi s tem področjem kolektivnega delovnega
prava potrebno opozoriti še na posebnost, ki jo določa Zakon o
sodelovanju delavcev pri upravljanu za delavce zaposlene v
zavodih. Za le-te določa, da pravico do sodelovanja pri upravljanju
zavoda uresničujejo kot posamezniki po tem zakonu, kolektivno
pa po določbah posebnega zakona. V prehodni določbi pa zakon
dopušča možnost, da se do uveljavitve zakona o kolektivnem
dogovarjanju oz. posebnega zakona pravica do sodelovanja
delavcev do upravljanja v zavodih lahko ureja s kolektivno
pogodbo. Zakon o zavodih ter nekateri drugi zakoni, ki urejajo
dejavnosti, ki se opravljajo v organizacijski obliki zavoda, ne urejajo
izrecno oz. posebej načina kolektivnega uresničevanja delavcev
pri upravljahu zavoda, pač pa tako, da se izraža v udeležbi
delavskih predstavnikov v sestavi organa upravljanja zavoda.
Zakon o zavodih, Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so bili na podlagi
odločitve ustavnega sodišča spremenjeni tako, da v svetu zavoda
sodeluje določeno število predstavnikov vseh delavcev (ne le
tistih, ki opravljajo dejavnost), zato je bil iz parlamentarne obravnave umaknjen tudi Predlog zakona o sodelovanju zaposlenih pri
upravljanju v zavodih. Celovito naj bi se to vprašanje urejalo
vzporedno s sistemskim urejanjem položaja, statusa zaposlenih
v javnem sektorju. Ob navedenih spremenjenih zakonskih
določbah pa kolektivno sodelovanje pri upravljanju zaposlenih v
zavodih še vedno urejajo nekatere veljavne kolektivne pogodbe
(za področje kulture, zdravstva in socialnega varstva, vzgoje in
izobraževanja).

2. Razlogi za izdajo novega zakona
1. Z vidika osamosvojitve Republike Slovenije, pridobitvijo lastne
državnosti, je nujno tudi področje individualnih razmerij delavcev
normativno v celoti urediti s slovenskim zakonom. Nujnost je
posebej izražena tudi s formalno pravnega vidika, saj Ustavni
zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije določa rok za
uskladitev predpisov, ki niso v skladu z novo slovensko ustavo,
kateri je že potekel, in sicer 31. 12. 1993. Ustava RS pa izrecno
določa, da država zagotavlja zakonsko varstvo zaposlovanja in
dela.
2. Kot posledica osamosvojitve se je na novih ustavnih podlagah
uveljavil nov sistem organiziranosti delovanja države, njenih
organov in lokalnih skupnosti ter javnega sektorja, pri čemer je z
vidika delovnih razmerij predvsem pomembna jasna opredelitev
statusa nosilcev funkcij oz. zaposlenih v teh službah. Doslej že
načeloma uveljavljeno enotnost delovnih razmerij je primerno in
tudi glede na trende v primerjalnih ureditvah ustrezno sicer v
pravilu zadržati še naprej, vendar pa je predvsem v relaciji zakon

C/Izvajanje nadzorstva nad uresničevanjem delovnopravnih
norm in pravno varstvo
Inšpekcija dela
Inšpektorat RS za delo opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad
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Organizacija združenih narodov

o delovnih razmerjih - zakon, ki bo urejal status javnih uslužbencev
- posebni zakoni, ki urejajo poseben status nosilcev funkcij ali
službe (poslanci, sodniki, vladni funkcionarji ipd.) vzpostaviti
jasnejše povezave, omejitve ali izključitve.

-

3. Vključitev Republike Slovenije kot samostojne države v
Mednarodno organizacijo dela, Svet Evrope, prizadevanja za
članstvo v EU, vse to so procesi, ki zahtevajo harmonizacijo
naših predpisov z mednarodnimi dokumenti in standardi, kar velja
tudi za področje individualnih delovnih razmerij.

Splošna deklaracija človekovih pravic
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
Deklaracija o otrokovih pravicah
Konvencija o otrokovih pravicah
Deklaracija o odpravi diskriminacije žensk
Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk

Svet Evrope
- Evropska konvencija o človekovih pravicah (ratificirana s strani
Republike Slovenije 1994 leta)
- Evropska socialna listina (v postopku obravnave za podpis s
strani Republike Slovenije)

4. Vstopanje Republike Slovenije na evropski trg dela in kapitala,
opravljanje začasnega dela naših delavcev v tujini, opravljanje
stalnega ali začasnega dela v Republiki Sloveniji za tuje pravne
osebe, zahteva realizacijo pravil mednarodnega zasebnega prava
v zaposlitvenih razmerjih, proučitev potebe po nadomestitvi določenih pravil, ki jih še ureja jugoslovanski zakon o varstvu državljanov na začasnem delu v tujini oz. po njegovi razveljavitvi, ter
ustrezno upoštevanje dokumentov EU, ki se na to problematiko
nanašajo.

Evropska skupnost
- Listina evropske skupnosti (EU) o temeljnih socialnih pravicah
- Direktive EU:

5. Gospodarska reforma in prehod na tržno gospodarstvo, svobodna podjetniška iniciativa, lastninska reforma - privatizacija družbenega premoženja, nove statusne oblike zasebnega sektorja
na področju gospodarstva in negospodarstva so najpomembnejši
procesi, ki narekujejo vzpostavitev jasnih dvostranskih odnosov
med delom in kapitalom, med delavcem(i) in delodajalcem(i) v
individualnem kot tudi v kolektivnih razmerjih. Ostanki asociativne
narave delovnih razmerij in asociativne naravnanosti posameznih
institutov delovnega prava, povzročajo izvedbene težave v praksi
novih organizacijskih oblik gospodarskih subjektov, ter
neupoštevanje zakonskih določb s strani delodajalcev.

Direktiva, ki dodaja ukrepe za spodbujanje izboljšav za varnost
in zdravje pri delu za delavce, ki so sklenili delovno razmerje za
določen čas ali začasno zaposlene delavce.
/Council Direktive of 25 June 1991 supplementing the measures
to encourage improvements in the safety and health at work of
workers with a fixed-duration employment relationship or a temporary employment relationship
( 91/383/ EEC OJ No. L 206 29.7 1991)/
Direktivo o obveznosti delodajalca, da delavce obvesti o pogojih,
ki se nanašanjo na pogodbo o zaposlitvi. Ta direktiva je bila
sprejeta v skladu z 9. točko Listine Skupnosti o temeljnih socialnih
pravicah delavcev.
/Council Directive of 14. october 1991 on an employers obligation
to inform employees of the condition applicable to the contract or
employment relationship
( 91/553 EEC OJ 18. 10.1991 No. L 288.)/

6. Prestrukturiranje gospodarskih subjektov, transferi, stečaji,
prostovoljne oblike prenehanja pravnih subjektov, kot posledica
gospodarske reforme ter prilagajanja poslovanja evropskim tržnim
zakonitostim, zahtevajo nove primerjalno utemeljene delovnopravne rešitve v zvezi s prenehanjem zaposlitve zaradi poslovnih
razlogov, stečaja ali drugih načinov prenehanja poslovanja
poslovnih subjektov, ter posebne rešitve v primerih spremembe
delodajalca.

Direktiva o prejemanju enakega plačila za moške in ženske.
/Council Directive of 10 February 1975 on the approximation of
the laws of Member States relating to the application of the principle of equal pay for men and vvomen,
( 75/111/EEC OJ 19. 2. 1975 No. L 45) /

7. Glede na prostovoljnost kolektivnega dogovarjanja in uveljavitev
fakultativnosti sodelovanja delavcev pri upravljanju preko
delavskih predstavništev, je potrebno zakonsko določiti minimalna
pravila pogodbenega delovnega razmerja, ter minimalne pravice,
obveznosti in odgovornosti, ki jih imajo pogodbene stranke v
delovnem razmerju.

Direktiva o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in
žensk glede dostopa do (možnosti) zaposlitve, poklicnega
usposabljanja in napredovanja, ter delovnih pogojev.
/Council Directive of 9 February 1976 on the implementation of
the principle of equal treatment foe men and womwn as regard
access to employment, vocational training and promotion and
working conditions
(76/207/EEC OJ 14.2.19976 No. L 39 )/

8. Zaradi nizkih kazni za prekrške, kot tudi nemožnosti
neposrednega mandatnega kaznovanja s strani inšpektorjev za
delo, se v praksi pojavljajo pogosti očitki na veljavno zakonsko
ureditev. Zato je potrebno z novimi rešitvami te pomanjkljivosti
odpraviti tako z jasno opredelitvijo prekrškov, kot tudi z občutnim
zvišanjem denarnih sankcij, kot tudi z možnostjo kaznovanja na
licu mesta.

Direktiva o varstvu nosečih delavk temelji na členu 118 A
Sporazuma o EGS, in predstavlja deseto posamezno direktivo v
smislu 16 člena Direktive 89/391 z dne 12. junija 1989 o uvajanju
ukrepov za spodbujanje izboljšav pri varstvu in zdravju delavcev
pri delu.
/Council Directive of 19 October 1992 On the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work
of pregnant vvorkers and vvorkers who have recently given birth
or are breastfeeding( tenth individual Directive within the meaning
of Article 16 of Directive 89/391/EEC )
(92/85/EEC OJ 28.11.1992 No. L 348)/

3. Mednarodne primerjave
Pri pripravi zakonskega besedila so bili obravnavani in ustrezno
upoštevani mednarodni dokumenti, sprejeti v okviru mednarodnih
asociacij, ki jih je Republika Slovenija kot pravna naslednica nasledila od bivše SFRJ, mednarodni dokumenti, ki jih je ratificirala
Republika Slovenija kot samostojna in neodvisna država, kot tudi
tisti, ki so v postopku ratifikacije s strani naše države. V procesu
harmonizacije predpisov z dokumenti Evropske unije pa so bile
pregledane in vključene v zakonske rešitve tudi zahteve, ki izhajajo iz direktiv EU in se nanašajo na individualna delovna razmerja.
poročevalec, št. 50
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enako delo, 1951
- Konvencijo št. 103 o varstvu materinstva, 1962
- Priporočilo št.95 o varstvu materinstva,
- Konvencija št. 105 o odpravi prisilnega dela, 1957
- Konvencijo št. 111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih,
1958
- Konvencijo št.132 o plačanem letnem dopustu, 1970
- Konvencijo št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike
delavcev v podjetju, 1971
- Konvencijo št. 138 o minimalni starosti za sklenitev delovnega
razmerja, 1973
- Konvencijo št. 140 o plačanem dopustu za izobraževanje, 1975
- Konvencija št. 142 o poklicnem usmerjanju in strokovnem
usposabljanju za razvoj človekovih sposobnosti, 1975
- Konvencijo št. 156 o enakih možnostih delavcev in delavk in
njihovem enakem obravnavanju (delavci z družinskimi obveznostmi), 1981
- Konvencijo št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo
delodajalca, 1983
- Priporočilo št. 166 v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja
na pobudo delodajalca
- Konvencija št.159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov, 1983
- Priporočilo št.162 o starejših delavcih,1980

teden in nočno delo
/ Council Directive of 23 November 1993 concerning certain aspects of organization of vvorking time
(93/104/EEC OJ 13.12.1993 No. L 307) /
Direktiva o varstvu mladih pri delu
/ Council Directive of 22 June 1994 on the protection of young
people at work
(94/33/EC OJ 20.8.1994 No. L 216) /
Direktiva o usklajevanju zakonodaje držav članic glede
kolektivnega odpuščanja delavcev
/ Council Directive of 17 February 1975 on the approximation of
the laws of the Member States relating to collective redundacies
(75/129/EEC OJ 22.2.1975 No. L 48
92/56/EEC OJ 26.8.1992 No. L 245) /
Predlog Direktive o usklajevanju zakonodaje držav članic glede
kolektivnega odpuščanja delavcev (prečiščeno besedilo) z dne
29.11 1996
Proposal for a Council Directive on the approximation of the laws
of the Member States relating to collective redundacies (codified
version)
Direktiva o usklajevanju zakonov držav članic o varstvu pravic
delavcev pri prenosu (spremembi) lastništva podjetja ali dela
podjetja
/ Council Directive of 14 February 1977 on the approximation of
the laws of the Member States relating to the safeguarding of
employees rights in the event of transfers of undertakings, businesses or part of businesses
(77/187/EEC OJ 5.3.1977 No. 61) /

Pri pripravi besedila predloga zakona so bile obravnavane in
ustrezno upoštevane tudi nekatere konvencije, ki jih naša država
ni ratificirala;
- Konvencija št.154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja, 1981
- Priporočilo št. 163 za spodbujanje kolektivnega pogajanja, 1981
- Konvencija št. 147 o minimalnih standardih za trgovska ladjevja,
1976
- Konvencija št.171 o nočnem delu, 1990
- Priporočilo št. 178 o nočnem delu
- Konvencija št.173 o varstvu delavskih zahtev ob insolvenci
njihovega delodajalca, 1992
- Priporočilo št.180 o varstvu delavskih zahtev ob insolvenci
njihovega delodajalca, 1992
- Konvencija št.175 o delu s krajšim delovnim časom od
polnega, 1994
■- Priporočilo št.182 o delu s krajšim delovnim časom,1994
• Konvencija št. 177 o delu na domu, 1996
- Priporočilo št. 183 o delu na domu, 1996
- Konvencija št. 179 o delovnem času pomorščakov in številčnem
stanju posadke na ladjah, 1996
- Priporočilo št. 186 o plačah in delovnem času pomorščakov ter
številčnem stanju posadke na ladjah, 1996

Direktiva o usklajevanju zakonov držav članic o varstvu delavcev
v primerih insolventnosti delodajalca
/ Council Directive of 20 October 1980 on the approximation cf
the laws of the Member States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer
(80/987/EEC OJ 20.10.1980 No. L 283) /
Direktiva, ki zadeva "detašmaje" delavcev
Directive of the European Parliament and of the Council of 16
December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of service
(96/71/EC OJ 21.1.1997 No. L18)
Konvencija o uporabi prava v pogodbenih obveznostih
Convention on the law applicable to contractual obligations (Rome,
19.6.1980)
( 80/934/EEC OJ 9.10.1980 No. L266)
Mednarodna organizacija dela (MOD)
Navajamo le pomembnejše od 67 konvencij MOD, ki jih je ratificirala
oziroma katerih nasledstvo veljavnosti je notificirala Republika
Slovenija:

Primerjalnopravni pregled ureditev v nekaterih tujih državah
NEMČIJA
Delovno pravo, ki se uporablja v Nemčiji, je skoraj v celoti zvezno
pravo. Zakoni in predpisi Evropske skupnosti ter odločbe
Evropskega sodišča direktno veljajo tudi v Nemčiji, vendar pa
ima na področju delovnega prava še vedno daleč najpomembnejšo vlogo nemško nacionalno pravo.

- Konvencijo št.14 o tedenskem odmoru v industrijskih
podjetjih,1921
- Konvencija o pogodbi o zaposlitvi mornarjev, 1926
- Konvencijo št. 29 o prisilnem ali obveznem delu, 1930
- Konvencijo št.45 o zaposlovanju žensk pri podzemeljskih delih
v rudnikih vseh kategorij, 1935
- Konvencija št.87 o sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih
pravic, 1948
- Konvencijo št.89 o nočnem delu žensk v industriji, 1948
- Konvencijo št.90 o nočnem delu otrok v industriji, 1948
- Konvencijo št.91 o plačanem letnem dopustu mornarjev, 1949
- Konvencijo št.97 o delavcih migrantih, 1949
- Konvencija št.98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in
kolektivnega dogovarjanja, 1949
- Konvencijo št. 100 o enakem nagrajevanju žensk in moških za
24. oktober 1997

Nemško delovno pravo se je razvilo iz pogodbenega prava o
individualnih storitvah, ki je kodificiran v §§ 611-630 Nemškega
civilnega zakonika ("BGB") z začetkom veljavnosti 1. januarja
1900. Ze leta 1920 se je razvilo v posebno področje prava s
stalno naraščajočim številom zakonov in predpisov za zaščito,
varnost in blaginjo delavcev. Leta 1920 so bila ustanovljena tudi
posebna delovna sodišča.
Velik vpliv na zaposlovanje delavcev imajo tudi kolektivne
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Nadaljnji viri delovnega prava v Franciji so še: mednarodni pravni
viri, ki imajo prednost pred notranjim pravom (Rimska pogodba,
priporočila mednarodnih organizacij, npr. MOD), kolektivni
dogovori, notranja regulativa pri posameznih delodajalcih (vsak
delodajalec, ki zaposluje nad 20 oseb, mora imeti notranjo
regulativo, ki obsega splošna pravila discipline, higiene in
varnostne razmere) ter praksa na različnih nivojih (profesionalna,
regionalna in tudi delodajalčeva).

pogodbe, ki jih sklepajo sindikati in panožna združenja delodajalcev
(na deželni ali zvezni ravni, ali pa drugače). Kolektivne pogodbe
skoraj vedno vsebujejo določbe glede najnižjih plač, kategorizacijo
delavcev po tarifnih razredih, dopuste, pogosto tudi programe
presežnih delavcev v primeru "racionalizacije" poslovanja,
različne druge dodatke, npr. regres za letni dopust, dodatke za
delovno uspešnost, dodatne plače (13. plača, božični dodatek
ipd.) in varstvo starejših delavcev pred odpovedjo (običajno začne
veljati varstvo za delavce, ki imajo najmanj 10 let delovne dobe,
od 55. leta starosti dalje).

Kolektivne pogodbe so sklenjene med skupnostmi delodajalcev
in skupnostmi delavcev, največkrat na določenih profesionalnih
področjih. Ko so sklenjene, postanejo zakonsko obvezne za
delodajalska združenja, ki so podpisniki dogovora. Določbe
kolektivnih dogovorov pa postanejo del individualnih pogodb
zaposlovanja. Kolektivni dogovori ne smejo biti v nasprotju z
zakonskimi zahtevami, razen če dajejo večjo zaščito ali bolj ugodne
določbe za zaposlene. Ministrstvo za delo lahko z ukazom razširi
kolektivni dogovor, ki tako postane obvezujoč med delodajalci in
delavci na določenem področju delovanja, neupoštevajoč
združenja članov. Dejansko za vse pomembne panoge delovanja
veljajo kolektivni dogovori.

Kolektivne pogodbe veljajo, če je delodajalec član ustreznega
združenja delodajalcev, delavec pa je član sindikata. Vendar pa
se v praksi pogosto uporabljajo kot smernice, tudi če ta pogoj ni
izpolnjen. Zvezno ministrstvo za delo ali ustrezna ministrstva za
delo v različnih nemških deželah so v panogah z visoko stopnjo
članov sindikata za precejšnje število kolektivnih pogodb razglasila,
da obvezno veljajo za celotno panogo (ne glede na sindikalno
članstvo delavcev in članstvo delodajalcev v združenju).
Kot že omenjeno, je v Nemčiji sprejeto mnogo zakonov, ki
zagotavljajo pravno varnost delavcev. V praksi je najpomembnejši
Zakon o varstvu pred odpovedjo z dopolnili, ki je bil sprejet leta
1953, njegove korenine pa segajo v leto 1923, in ki varuje delavce
pred odpovedmi, ki niso "socialno upravičene". Drugi pomembni
zakoni varujejo določene kategorije delavcev, kot so invalidi, osebe
na služenju vojaškega roka in nosečnice. Predpisan je tudi najnižji
letni dopust. Delavci so zaščiteni tudi v primeru prenosa dela
podjetja na novega lastnika. Podobno varstvo delavcev obstaja v
podjetjih z delavskimi sveti v okviru obveznega socialnega
programa v primeru odpuščanja ali spremembe zaposlitvenih
pogojev zaradi organizacijskih sprememb ali samo zaradi
zmanjšanja števila zaposlenih, če je pri tem preseženo določeno
število ali procent števila delavcev.

V primeru neusklajenosti različnih virov, prevladajo tisti, ki so
najugodnejši za delavca, razen v zakonskih zahtevah, ki so v
izključni pristojnosti države (higiena, varnost, delo preko polnega
delovnega časa).
Drugi viri so še sodna praksa, mnenja ministrstev in ministrska
cirkularna pisma ter pravna mnenja strokovnjakov, delovnopravnih avtoritet, ki pa ne zavezujejo sodišč.
ITALIJA
Delovno pravo je eno najbolj zapletenih pravnih področij v Italiji.
Takšno stanje je posledica nikoli dokončnih kompromisov,
značilnih za sprejemanje odločitev v posameznih problemih, in
velikanskih nasprotij v politiki in med politiki različnih pogledov.

Delovno pravo v Nemčiji je postalo zelo specializirano področje,
in to ne samo zaradi mnogih zakonov in predpisov, temveč tudi
zaradi dejstva, da so pri oblikovanju prava imela glavno vlogo
delovna sodišča. Čeprav nemško pravo v osnovi temelji na
zakonih, imajo odločbe delavskih sodišč, zlasti zveznega
delovnega sodišča, veliko težo. V praksi nižja delovna sodišča
spoštujejo sklepe zveznega delovnega sodišča.

Pravne vire in hierarhijo le-teh določa 1. oddelek Splošnih pravnih
načel, uvodnih določil k Civilnemu zakoniku (Code Civil - C.C), in
sicer so to: Ustava, zakoni (najpomembnejši je Civilni zakonik),
predpisi, običaji in praksa ter pravila združenj.
Ustava je najvišji pravni vir. Sprejeta je bila 22. decembra 1947,
veljati pa je začela 1. januarja 1948. Polovica 3. poglavja
("Ekonomski odnosi") se tiče delovnih razmerij in določa nekatere
temeljne pravice delavcev, ki jih ti uživajo, ko so zaposleni. Po
ustavnem redu zakon ne sme kršiti ali biti v neskladju z ustavo in
je predmet obravnave na Ustavenem sodišču, če ni v skladu z
ustavnimi načeli in izhodišči.

To pravno področje je zelo zapleteno tudi zaradi dejstva, da je
delovno pravo razvilo svoja lastna posebna načela in ga ni več
mogoče prištevati k civilnemu pravu, kot je bilo prvotno zasnovano
v Nemškem civilnem zakoniku. Ta načela na primer vključujejo
dolžnost delodajalca do oskrbe in varovanja, obveznost lojalnosti
delavca in osnovno načelo "enakopravnega obravnavanja"
delavcev. Naslednje pomembno načelo je, da v primeru, ko so
pogoji iz individualne pogodbe o zaposlitvi v nasprotju s pogoji iz
obvezne kolektivne pogodbe, veljajo tisti pogoji, ki so ugodnejši
za delavca.

Kljub hierarhiji pravnih aktov, v kateri so običaji in navade za
pravnimi predpisi, se uporablja običaj pred predpisi v primeru, ko
je to bolj ugodno za delavca, medtem ko lahko sama pogodba in
njena vsebina kadarkoli prevladajo nad običaji.

Nemška vlada si prizadeva, da bi povzela in kodificirala obstoječe
delovno pravo, vključno z raznimi načeli, v skupni delovni
zakonodaji.

Pravila združenj oblikujejo sindikalne organizacije ali druga
združenja zaradi varovanja svojih interesov.

FRANCIJA

Kot dodatek k zgoraj omenjenim pravnim virom obstajajo tudi
številni drugi pravni viri, med katere sodijo tudi upravne okrožnice
in navodila ter vsi instrumenti kolektivnih pogajanj. Le-ti imajo
sekundaren pomen.

Temeljni vir delovnega prava v Franciji je Zakonik o delu (Code
du Travaill), ki ima približno 1.000 členov in pokriva večji del
institutov delovnega prava. Členi tega zakonika pa so dopolnjeni
še z vladno regulativo, dekreti in ministrskimi navodili. Večina
zakonskih ukrepov zadeva javno politiko in ne morejo biti
dogovorjeni drugje, razen če dajejo boljše pogoje za delavce. V
veliko primerih pomeni kršenje zakonskih ukrepov kazensko
odgovornost.
poročevalec, št. 50

Seveda pa je pomemben vir delovnega prava v Italiji tudi pravo
Evropske skupnosti (EEC Treaty).
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O vsakem delovnem sporu se končno odloča na delovnem
sodišču. To pomeni, da predstavljajo objavljene sodne odločbe
pomemben vir prava, saj vsebujejo interpretacijo delovne
zakonodaje in kolektivnih pogodb.
- Določeno javno pravo
Vsebina pogodb o zaposlitvi, če se opredelimo na pogoje dela, je
na posameznih področjih urejena z javnim pravom. Npr. primer
urejanja delovnega okolja, omejitve delovnega časa. Nespoštovanje teh zakonov pomeni odgovornost za kazniva dejanja.

ŠVICA
Švica sodi med države, ki zelo skopo urejajo pogodbeno razmerje
med delavci in delodajalci. Ustava namreč ne zagotavlja nikakršnih
temeljnih delavskih pravic. Rezultat je sistem, ki je bolj naklonjen
delodajalcem, kot je to običaj v zakonodajah drugih državah.
Viri švicarskega delovnega prava so:
- zvezni zakon o mednarodnem privatnem pravu (pri pogodbah o
zaposlitvi se praviloma uporablja zakon države, kjer delavec
običajno opravlja delo),
- Zakon o obligacijah (ureja individualne pogodbe o zaposlitvi,
pogodbe o kolektivnem dogovarjanju, splošna določila pogodb
za določene vrste delavcev, in delno socialno zavarovanje),
- Zvezni zakon o delovnih razmerjih (ureja maksimalen tedenski
delovni čas, minimalno trajanje odmorov in dopustov, varstvo pri
delu, posebno varstvo delavk in mladoletnih),
- Zvezni zakon, ki določa splošno uporabnost kolektivnih pogodb
(v določenih primerih so lahko kolektivne pogodbe uporabljive za
vse zaposlene v industriji oziroma za zaposlene v določenem
delu industrije).

AVSTRIJA
Avstrija ima zvezni politični sistem, ki je sestavljen iz enega
zveznega in devetih deželnih zakonodajnih teles in vlad. Ustava
ureja strogo delitev oblasti med osrednjo zvezno oblastjo in
deželnimi oblastmi. V skladu z ustavo morajo delovno pravo urejati
zvezni zakoni. Delovno pravo je torej enako v vseh devetih
avstrijskih deželah.
Delovno pravo v Avstriji je urejeno s številnimi dokumenti. Glavni
viri so:
1 .Splošni civilni zakonik (ABGB). Ta zakonik, predvsem 1151. in
1164. del, ureja osnovna pravila delovnega razmerja.
2. Ustavni zakon o delu (Arbeitsverfassungsgesetz). Tudi ta zakon
ureja osnovna določila o kolektivnem delovnem pravu. Posebno
pomembno je zakonsko določeno zakonodajno pooblastilo o
sklepanju kolektivnih in podjetniških pogodb.
3. Zakoni o vidikih delovnega prava. Obstaja precejšnje število
zakonov, ki urejajo najrazličnejše vidike delovnega prava, kot so
dopust, zaposlovanje tujcev in obveznosti delodajalca.
4. Uredbe o tipih delavcev. Obstajajo ločene uredbe za različne
tipe delavcev, npr. fizične delavce, delavce v kmetijstvu,
nameščence s stalno plačo, delavce v gospodinjstvu, delavce
za opravljanje javnih del in vajence. Najpomembnejše in osrednje
vidike odnosov v delovnem pravu za nefizične delavce pa še
vedno pokriva Zakon o nameščencih (Angestelltengesetz). Če ni
drugače določeno, se je treba sklicevati na določila Zakona o
nameščencih.

V Švici se velik del problemov, ki se nanašajo na delovno pravo,
rešuje z dogovori v kolektivnih pogodbah. Te kolektivne pogodbe
se sklepajo med sindikati in posameznim delodajalcem ali
združenjem delodajalcev. Na ta način se regulira mnogo zadev v
delovnem razmerju, med drugim tudi pravica delavcev do stavke.
ŠVEDSKA
Kot v mnogih drugih državah je temelj urejanja zaposlovanja na
Švedskem sama pogodba o zaposlitvi. Na Švedskem imajo
sindikati in združenja delodajalcev izjemno pomembno vlogo. Okoli
80-90 % vseh zaposlenih na Švedskem je članov sindikatov in
imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ki temeljijo na kolektivnih
pogodbah. Te kolektivne pogodbe so praviloma rezultat pogajanj
med sindikati in asociacijami delodajalcev na nacionalni ravni po
panogah. Kolektivne pogodbe direktno zavezujejo vse člane
organizacij na obeh straneh in neposredno urejajo vsebino pogodb
o zaposlitvi. V tem pogledu so kolektivne pogodbe bistveni vir
prava za urejanje plač in splošnih pogojev zaposlitve.

NIZOZEMSKA

Danes je skoraj vsako področje pogodb o zaposlitvi (z izjemo
plač) pokrito s specialno delovno zakonodajo. Ti zakoni so
oblikovani na način, ki daje gospodarskim organizacijam na trgu
dela velik vpliv na pripravo ureditve. To je storjeno na dva načina:
Prvič, delovna zakonodaja je zelo splošna in pušča urejanje
podrobnosti samim gospodarskim organizacijam na trgu dela.
Drugič, delovna zakonodaja je lahko v mnogih primerih presežena
s kolektivnimi pogodbami na nacionalnem nivoju.

Delovno pravo na Nizozemskem je dovršen in zahtevnejši del
holandskega prava. Veliko zakonskih ukrepov varuje interese
delavcev, kot so zagotovila glede delovnih ur, minimalnih plač in
prostih dni, število dni dopustov, varstvo, prevzemi delavcev,
prepoved diskriminacije, zaposlovanje invalidnih delavcev in
delavska kontrola. Podrobna pravila veljajo tudi pri prenehanju
pogodbe o zaposlitvi, delavcem pa je dana tudi pravica zahtevati
povračilo škode za nepravičen odpust.

Za pravilno opredelitev posamezne situacije je torej potrebno
poznati vsebino individualne pogodbe, ustrezno kolektivno
pogodbo in končno ustrezen zakon.

Zaposlovanje javnih uslužbencev in drugih delavcev v javnih
službah je opredeljeno v posebni zakonodaji.

Efekti kolektivnih pogodb in pogodb o zaposlitvi so na Švedskem
urejeni na štiri temeljne načine:
- običajno pravo
Pravila običajnega prava so načeloma uporabna tudi za pogodbe
o zaposlitvi. Vendar ima glede na obsežno urejanje s kolektivnimi
pogodbami in glede na številne specialne zakone na področju
delovnega prava, v praksi to pravno majhen pomen.
- Specialna delovna zakonodaja
- zakoni, ki urejajo vsebino Individualnih pogodb o zaposlitvi (npr.
zakon o varstvu zaposlitve)
- zakoni, ki urejajo zakonita razmerja med organizacijami na trgu
dela (npr. zakon o določitvi delovnih pogojev)
- Sodna judikatura

Viri nizozemskega delovnega prava:
- Civilni zakonik, ki od leta 1907 vsebuje tudi določila o individualnih
pogodbah o zaposlitvi. Holandsko pravo vsebuje tudi mnogo drugih
zakonskih določb, ki se nanašajo na različne institute delovnega
prava. Del teh določb izhaja iz direktiv Evropske ekonomske
skupnosti,
- sodne odiočbe in mnenja pravnih strokovnjakov na tem področju,
- kolektivne pogodbe.
Na Nizozemskem imajo sindikati in organizacije delodajalcev
pomembno vlogo v političnem in socialnoekonomskem življenju.
So člani (skupaj z neodvisnimi člani) v t.i. Socialno-ekonomskem
svetu In v t.i. "Fundaciji za delo", ki sta svetovalna telesa
nizozemski vladi In parlamentu. Ena njihovih pomembnih nalog je
sklepanje kolektivnih pogodb. Vsako leto se sindikati pogajajo s
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dualizma zaposlitvenih razmerij k vzpostavljanju enotnosti delovnih
razmerij, kar pomeni tudi vzpostavljanje dvostranskosti razmerja
v izhodišču, z vsemi posledicami tudi za zaposlene v javnem
sektorju. Pri tem pa je iz najširšega spektra le-teh potrebno in
primerno izkjučiti vse tiste, katerih položaj, funkcije in delo ne
dopuščajo dvostranskega odnosa, in ga zato država v celoti
ureja kot enostranski odnos nosilca položaja, funkcije ali dela do
države (sodniki, poslanci, vladni funkcionarji....visoki državni
uradniki, direktorji javnih zavodov). Predpostavko, da se bo zakon
o delovnih razmerjih uporabljal tudi za ta razmerja, če ne bo
drugače določeno z zakonom o javnih uslužbencih, je potrebno
upoštevati pri oblikovanju splošnih določb, pa tudi pri konkretnih
določbah (npr. opredeljevanje delodajalca in njegovega zastopnika)

posameznimi delodajalci oziroma organizacijami delodajalcev
glede pogojev zaposlovanja v širšem smislu. Te kolektivne
pogodbe ponavadi veljajo za vse delavce pri delodajalcu, ki je
sklenil pogodbo oziroma pri delodajalcu, ki je član združenja, ki je
podpisalo konkretno kolektivno pogodbo. Zakon o obvezni uporabi
kolektivnih pogodb pa daje Ministrstvu za socialne zadeve in
zaposlovanje možnost, da razglasi splošno uporabo kolektivne
pogodbe, oziroma njenega dela, za celotno gospodarstvo oziroma
za posamezno branžo. Kolektivna pogodba oziroma njen del je
potem uporaben tudi za delavce pri delodajalcih, ki niso bili stranke
kolektivne pogodbe.
4. Cilji in načela zakona

3.Urejanje individualnih delovnih razmerij in zagotavljanje
kontinuitete in konsistentnosti sistema delovnega prava

1. Ureditev sistema individualnih delovnih razmerij
Temeljni namen zakona, ki ureja individualna delovna razmerja
delavcev, je nova, celovita ureditev tega področja, upoštevaje
vse navedene razloge za sprejem novega zakona. Zakon naj bi
nadomestil valjavni ureditvi individualnih delovnih razmerij v Zakonu
o delovnih razmerjih in Zakonu o temeljnih pravicah iz delovnega
razmerja in naj bi skupaj s predlaganim Zakonom o kolektivnin
pogodbah ustvaril pogoje za prenehanje veljavnosti navedenih
dveh zakonov. Glede na dosedanje dokaj podrobno urejanje
delovnih razmerij v zakonu SFRJ in slovenskem zakonu o delovnih
razmerjih, naj bi se tudi novi zakon s podrobno ureditvijo
individualnih delovnih razmerij vključil v širši sistem zakonskega
urejanja individualnega in kolektivnega delovnega prava. Po oceni
nekaterih mednarodnih strokovnjakov ima precej podrobno
urejanje svoje razloge in utemeljitve v:
- dosedanji praksi načina zakonskega urejanja, na katero so
navajeni tako delavci kot tudi delodajalci,
- vzpostavljanju novih vzvodov kolektivnega dogovarjanja, ki se
bo na prostovoljni osnovi uveljavilo šele na temelju novih zakonskih
podlag /tega zakona in zakona o kolektivnih pogodbah/,
- vzpostavljanju nove vloge delovnih sodišč, ki naj bi s svojimi
judikati predstavljala pomemben delovnopravni vir /kar je tudi
primerjalnopravno utemeljeno/,
- uvedbi pogodbe o zaposlitvi kot posebne pogodbe, ki se razen
v specifičnostih presoja po načelih civilnega prava, kar pomeni
nov pristop k določanju pravne narave delovnega razmerja in
zahteva natančno ureditev specifičnosti te pogodbe, pa tudi rešitve
kot opozorila na pravila civilnega prava.

Glede na izhodišče
- da naj bi zakon o delovnih razmerjih urejal le problematiko
individualnih delovnih razmerjih in se sicer vklapljal v širši sistem
individualnega in kolektivnega delovnega prava ter upoštevaje,
- da so poleg navedenih dveh zakonov (Zakona o delovnih
razmerjih in Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja),
ki veljata in se uporabljata kot predpisa, ki na splošno urejata
sistem individualnih delovnih razmerij, določene specifičnosti
delovnih razmerij predvsem v dejavnostih t.i. javnega sektorja,
urejene v posebnih zakonih, je bila pri pripravi novega zakona o
delovnih razmerjih sprejeta opredeliev, da se predlagajo strokovno
optimalne in mednarodno primerljive rešitve, ne glede na to, da bo
na posameznih segmentih zakonskega urejanja v drugih zakonih
prišlo do določenih neusklajenosti in bo zato kompatibilnost
zakonov potrebno zagotoviti skozi:
- rešitve tega zakona in eventuelno razveljavitev določb drugih
zakonov,
- prehodni režim,
- zagotovitev kompatibilnosti rešitev v zakonodajnih postopkih
sprejemanja zakonov / Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o
varnosti in zdravju pri delu, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti, Zakon o starševstvu. Zakon o
usposabljanju in zaposlovanju invalidov ... /
4. Upoštevanje mednarodnih standardov
Z novim zakonom naj bi se vzpostavil mednarodno primerljiv
sistem individualnih delovnih razmerij upoštevaje evropsko in
slovensko pravno tradicijo.
Ob tem je potrebno opozoriti, da že veljavna delovnopravna
zakonodaja izrecno vključuje načelo obveznega neposrednega
upoštevanja konvencij Mednarodne organizacije dela, ki
obvezujejo Republiko Slovenijo na podlagi Akta o notifikaciji
nasledstva glede konvencij UNESCO, Mednarodnih večstranskih
pogodbo o zračnem prometu, konvencij mednarodne organizacije
dela, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih
konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb
(Mednarodne pogodbe, št 15/92), kot tudi tistih, ki jih je ratificirala
Republika Slovenija. Po ustavi RS (8.člen) pa se ratificirane in
objavljene mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno. Sicer
pa so bile pri pripravi zakona proučene in glede na domače
razmere upoštevane tudi novejše konvencije, ki jih naša država
še ni ratificirala, je pa že sprožila postopek za ratifikacijo.
Glede na vključitev Republike Slovenije v nekatere evropske
asociacije ter na pridruženo članstvo v EU, ki nas bo prej ko slej
neposredno zavezovalo k upoštevanju v okviru EU sprejetih
standardov, je izhodišče zakona, da se la ti čimbolj upoštevajo pri
konkretnih zakonskih rešitvah oz. zagotovi, da le-te z
mednarodnimi standardi niso v nasprotju.
Cilj zakona je, da vzpostavi primerljiv sistem urejanja individualnih
delovnih razmerij tudi z nacionalnimi ureditvami v drugih evropskih
državah, pri čemer pa je seveda nujno upoštevati dejanske in

Sam proces priprave in sprejemanja zakonov s posameznih
področij delovnega prava v širšem smislu v tej fazi ne omogoča
ureditve delovnega prava v zakoniku, tako kot je bilo to storjeno
npr. v Franciji in v Republiki Hrvaški, in na področju urejanja
individualnih delovnih razmerij izpolnjuje le pravno vrzel na tem
področju v slovenski zakonodaji po osamosvojitvi Slovenije.
2. Enotnost delovnih razmerij
Pomembno je upoštevati, da v okviru pristojnega resornega
Ministrstva za notranje zadeve poteka poseben projekt ureditve
statusa javnih uslužbencev.
Veljavno zakonodajno urejanje položaja in statusa nosilcev funkcij
in zaposlenih v javnem sektorju je vsebovano v številnih zakonih
in podzakonskih aktih, pri čemer določeni urejajo status v celoti
(poslanci, sodniki, vladni funkcionarji ...) na drugih področjih pa
so urejene le specifike ali odstopanja od sicer uveljavljenih
sistemskih zakonov o položaju delavcev v državnih organih oz.
od veljavne splošne zakonodaje o individualnih in kolektivnih
delovnih razmerjih.
Za pripravo zakona o delovnih razmerjih je predvsem pomembna
predpostavka, da bi pri pripravi obeh zakonov poskušali slediti
mednarodnim trendom, ki v vedno večji meri težijo od odpravljanja
poročevalec, št. 50
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pravne razmere, v katerih se bo uveljavil novi zakon.

zakona predvideva tudi za sklepanje in urejanje pogodbe o
zaposlitvi naših državljanov (kot tudi tujcev z delovnimi dovoljenji)
pri tujih delodajalcih, če gre za opravljanje dela izključno na teritoriju
Republike Slovenije. Kot tuji delodajalci so mišljene tuje firme, ki
opravljajo storitvene dejavnosti po predpisih o zunanjetrgovinskem
poslovanju, podružnice tujih firm, kot tudi diplomatska in
konzularna predstavništva, za delavce, za katere ne velja
Dunajska konvencija.

5. Uporaba terminologije
Uporaba izrazoslovja, kar velja predvsem za "pogodbo o
zaposlitvi", "delovno razmerje" kot tudi za izraz "delavec", je tudi
po mnenju tujih expertov predmet odločitve oz. dogovora v
posamezni državni ureditvi. Pomembno pa je, da so izrazi
dosledno uporabljeni, in da zagotovijo:
- vsebinsko jasnost pojma, ki ga opredeljujejo (pogodba o zaposlitvi
- delovnopravna pogodba, katere značilnosti se urejajo v tem
zakonu, z njeno sklenitvijo nastane delovno razmerje; delavec stranka pogodbe o zaposlitvi in nosilec pravic, obveznosti in
odgovornosti iz delovnega razmerja napram delodajalcu kot drugi
pogodbeni stranki; delovno razmerje, ki nastane na podlagi
pogodbe o zaposlitvi in katerega vsebino določajo avtonomni in
heteronomni viri delovnega prava.)
- jasno razmejitev uporabljenih izrazov v delovnem pravu napram
izrazom in pojmom, uporabljenih v drugih pravnih vejah;
- kompatibilnost uporabljenih izrazov z izrazoslovjem v
mednarodnih dokumentih in primerjalnih ureditvah;
- usklajenost uporabe izrazov za iste pojme v slovenskem
pravnem sistemu in ne nazadnje
- razumevanje vsebine izrazov glede na dosedanjo zakonsko in
veljavno ustavno ureditev.
Upoštevaje navedeno, po proučitvi različnih možnosti, se predlaga
uporabo že dosedaj uveljavljenih izrazov v delovnem pravu, pri
čemer je glede uporabe izraza "delavec" pretehtalo predvsem
dejstvo, da tudi Ustava RS uporablja ta izraz v določbah o pravici
do stavke in delavske participacije pri upravljanju. Izraza "pogodbo
o zaposlitvi" in"delovno razmerje'pa sta v razumevanju prakse in
teorije že uveljavljena kot izraza, ki opredeljujeta deiovnopravne
kategorije.

7. Odnos delovno pravo - civilno pravo
Eno od temeljnih izhodišč nove zakonodaje o individualnih delovnih
razmerij je vzpostaviti kar se da jasen odnos med delovnim in
civilnim pravom glede na temeljno usmeritev, daje delovno razmerje
sicer dvostransko razmerje med dvema pogodbenima strankama,
in upoštevaje dejstvo, da so v tem razmerju tako v slovenski
delovnopravni teoriji in praksi kot tudi po mednarodnih standardih
in primerjalnopravno, uveljavljena posebna načela, značilna za
delovno pravo.
A/ Glede vključitve splošnih načel delovnega prava v same
določbe zakona obstajajo različna stališča koliko in kako podrobno
jih je primerno vključevati v zakonski tekst oz. ali jih posebej
izpostavljati kot splošna načela v uvodnem delu zakona, ali pa jih
upoštevati tako, da bodo razvidna iz koncepta oz. sistematike
zakona oz. iz posameznih zakonskih rešitev določenih vprašanj.
Možno je oceniti, da obstaja dokaj poenoteno mnenje, da naj bi
zakon v samih splošnih določbah opredeljeval svoj temeljni namen
oz. cilj. To je da z urejanjem pravic in obveznosti obeh pogodbenih
strank (delavca in delodajalca) v delovnem razmerju in s posebnim
poudarkom na zagotavljanju varstva delavca, kot šibkejše stranke v tem razmerju, želi prispevati k preprečevanju brezposelnosti
in omogočati produktiven in usklajen delovni proces in poslovanje
delodajalcev, z njihovimi mednarodno primerljivimi obveznostmi
do zaposlenih.

6. Uporaba zakona glede na vključitev mednarodnih
elementov

B/ Nadalje je primerno, da so iz samega zakona razvidne
značilnosti delovnega razmerja kot pogodbenega razmerja med
dvema pogodbenima partnerjema v odnosu do civilnih pogodbenih
razmerij oz. konkretno do civilnih pogodbenih razmerij, katerih
predmet je delo.
Pomembno je poudariti:
- podrejenost delavca do delodajalca v tem pogodbenem razmerju,
njegovo vključenost v organizacijski proces delodajalca in hkrati
moč oz. možnosti zaposlenih, da skozi mehanizme delavske
participacije ali/in sindikalnega združevanja vzpostavljajo kolektivni
odnos do delodajalca in s tem vplivajo na odločitve o pogojih
svojega dela;
- obveznost osebnega opravljanja dela;
- opravljanje dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca, ki
posledično nosi tudi riziko za uspeh opravljenega dela;
- rok za izpolnitev obveznosti ni značilen element delovnega
razmerja / razen pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas /,
pomembna je določitev in razporeditev delovnega časa, v katerem
se delo opravlja ob upoštevanju mednarodnih standardov,
zakonske ureditve in kolektivno dogovorjenih omejitev v zvezi z
delovnim časom;
- vezanost plačila za opravljeno delo, ki obstaja kot obveznost
delodajalca, na posebne zakonske norme o minimalni plači, o
obveznem izplačilu dela plačila, ki pomeni plačo delavca v denarju,
o obveznem najmanj enomesečnem izplačilu plače, o načinu
izplačevanja plače, kot tudi na kolektivno dogovorjena izhodišča
za plače po posameznih tarifnih razredih.
- značilnost predmeta pogodbe o zaposlitvi, ki je predvsem in
praviloma nepretrgana delovna aktivnost, pri čemer obstajajo po
mednarodnih dokumentih kot tudi v zakonodaji uveljavljeni
standardi posebnih prepovedi določenega dela za posamezne
kategorije delavcev ( varstvo nosečnic in delavcev v zvezi z
varstvom materinstva, varstvo mladih, varstvo invalidov ...).

V splošnih določbah je potrebno urediti tudi uporabo tega zakona
glede na vključitev domačih ali tudi tujih elementov.
V predlogu zakona se predvideva vzpostavitev načela teritorialne
uporabe zakona. To pomeni, da naj bi se uporabljal za sklepanje
in urejanje delovnih razmerij vseh delavcev, slovenskih ali tujih
državljanov z delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v R Sloveniji.
Pri zaposlovanju tujih državljanov je seveda potrebno upoštevati
zakon o zaposlovanju tujcev. Vendar, ko le ti izpolnijo pogoje za
zaposlitev /delovno dovoljenje/ se za njhovo zaposlitev uporabljajo
določbe tega zakona, razen glede posebnega načina prenehanja
pogodbe o zaposlitvi zaradi poteka ali odvzema delovnega
dovoljenja.
Naše pravo naj bi se uporabljalo tudi v primerih, ko se delo začasno
opravlja po pogodbah o zunanjetrgovinskem poslovanju ali v
podružnicah naših firm v tuji državi / detašmaji, opravljanje dela v
slovenski podružnici, ki ni pravna oseba v tujini/. Na tem mestu je
potrebno opozoriti, da ureditev tega vprašanja v delovnopravnem
elementu posega v veljavno ureditev Zakona SFRJ o varstvu
državljanov SFRJ na začasnem delu v tujini, kar je potrebno
upoštevati v prehodnih in končnih določbah zakona. Sicer pa se
v posebnih rešitvah zakona posebej obravnava vprašanje
sklepanja pogodb o zaposlitvi zaradi opravljanja dela v tujini /
detašmaji/ pri čemer je potrebno ustrezno upoštevati tudi direktivo
EU, ki zadeva pošiljanje delavcev na delo v okviru pogojev službe,
ki naj bi zavezovala države članice EU, da delavcem, ki začasno
opravljajo delo na njihovem teritoriju, zagotavljajo pogoje dela, ki
so kogentno določeni s predpisi države, kjer se začasno delo
opravlja.
Z nadaljnimi izhodiščnimi rešitvami tega zakona se z uporabo
teritorialnega principa /uporaba našega prava/ že posega na
področje mednarodnega zasebnega prava, saj se uporaba tega
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mednarodnih dokumentih od Evropske socialne listine, Listina
EU o temeljnih socialnih pravicah delavcev, direktiv EU do
konvencij, sprejetih v okviru MOD. Prav zaradi tako poudarjene
obravnave prepovedi diskriminacije glede na spol je primerno da
se ta prepoved posebej poudari tudi pri posameznih institutih.

Z zakonsko opredelitvejo določenih temeljnih razlikovalnih
elementov delovnega razmerja kot pogodbenega razmerja v
odnosu do civilnih pogodb, in z uveljavitvijo domneve, da delovno
razmerje obstaja tudi če obstaja spor med strankama o sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi, če so podani bistveni elementi delovnega
razmerja, je možno vzpostaviti tudi inštrument za preprečevanje
izigravanja obveznosti, ki jih nalaga delovno pravo, na račun
sklepanja civilnih pogodb.

EJ V odnosu do določenosti splošnih pravil civilnega prava in
načelna dispozitivne narave zakonskih določb, ki urejajo
obligacijska razmerja v civilnem pravu, je v delovnem pravu
potrebno poudariti kogentnost zakonskih določb, ki naj bi veljala
kot pravilo.
Primerno bi bilo, da je to pravilo ustrezno poudarjeno že v splošnih
določbah zakona, zaradi česer se predlaga določba, ki bi
poudarila, da pravic, obveznosti in odgovornosti, ki jih kot
minimalne garancije v zaščito delavca določa te zakon, ni dovoljeno
ožiti ali odvzemati niti s kolektivnimi pogodbami, splošnimi akti
delodajalca kot tudi ne s pogodbo o zaposlitvi, razen če to zakon
izrecno dopušča. Upoštevaje načelo, da nižji akti lahko vedno
določajo več pravic za delavca, morajo biti dosledno v tem smislu
oblikovane tudi nadaljne določbe tega zakona, kar pomeni, da naj
bi se izrecno navedlo primere, ko kolektivne pogodbe lahko določijo
drugačne pogoje dela ali v zvezi z delom, kot jih določa ta zakon.

C/ Enako je pomembna opredelitev do vprašanja ali se bo zakon
glede uporabe posameznih pravil pogodbenega razmerja skliceval
na splošna pravila civilnega prava oz. ali bodo vsa pravila za
razmerje, ki ga ureja, določena v tem zakonu. Opredelitev je
odvisna od presoje dejanske zmožnosti vnaprejšnega
predpostavljanja možnih situacij, v katerih bo potrebno uporabiti
splošna pravna pravila, glede na dejstvo, da so se delovna
razmerja po vojni do uveljavitve Zakona o temeljnih pravicah iz
delovnega razmerja razvijala kot asociativna razmerja in se šele
s tem zakonom dosledno uveljavljajo kot dvostranska razmerja.
Ne glede na tako ali drugačno opredelitev pa je nedvomno, da je
potrebno s tem zakonom določiti vse posebnosti elementov
delovnega razmerja, ki nastane s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi,
in se obravnava kot dvostransko razmerje, vendar ob uporabi
splošnih načel delovnega prava.
Te specifičnosti so ob zgoraj že navedenem /bistveni elementi
delovnega razmerja/ pomembne v zvezi z:
- določanjem obličnosti in vsebine pogodbe,
- opredeljevanjem strank pogodbe,
- urejanjem omejevanja pogodbene svobode
/ predpisani postopek objavljanja prostih delovnih mest, dolžnost
izpolnjevanja predpisanih in od delodajalca zahtevanih pogojev
za opravljanje dela/
- določanjem zakonskih obveznosti pogodbenih strank,
- urejanjem visečnosti pogodbe (suspenz),
- določanjem podrobnih pravil prenehanja pogodbenega razmerja
/ pretek časa, smrt stranke, prenehanje delodajalca, kot pravne
osebe, sporazumna razveza, redna in izredna odpoved in drugi
primeri, ki jih določa zakon /
Po ocenah domačih in nekaterih tujih strokovnjakov delovnega
oz. civilnega prava pa je kot specifičnosti tega razmerja potrebno
določiti tudi pravila v zvezi z:
- učinkom ničnosti ali izpodbojnosti pogodbe o zaposlitvi (ex nune),
ter načinom njunega uveljavljanja (sodno), ter
- omejitvijo ali podrobnejšo opredelitvijo posledic, ki zadanejo
pogodbeni stranki v posameznih primerih kršitev zakonskih
določb, ki se nanašajo na sposobnost pogodbenih strank, na
kršitev načela prepovedi diskriminacije, na napake volje
pogodbenih strank, na utemeljenost redne ali izredne odpovedi
ipd.

F/ Načelo, ki ga je potrebno posebej poudariti v delovnem pravu
je tudi omejitev avtonomije pogodbenih strank pogodbe o
zaposlitvi, kot delovnopravne pogodbe. Zato je primerno posebej
določiti, da sta stranki pogodbe o zaposlitvi dolžni pri sklepanju in
prenehanju pogodbenega razmerja in v času trajanja delovnega
razmerja upoštevati zakone, ratificirane in objavljene mednarodne
konvencije izvršilne predpise, kolektivne pogodbe, ki jih zavezujejo,
kor tudi splošne akte delodajalca. Predlogi so bili tudi, da se v
zakon vključi norma, ki bi zavezovala tudi k upoštevanju
neposredno uporabljivih dokumentov EU, kar bo sicer dejansko
nastopilo kot obveza v primeru vključitve naše države kot členice
v EU.
Omejevanje avtonomije pogodbenih strank pri določanju vsebine
pogodbenega razmerja pa nakazuje tudi na problem vpliva
kasnejših / tekom trajanja delovnega razmerja sprejetih/
sprememb predpisov, kolektivnih pogodb ali splošnih aktov
delodajalca.
Vprašanja vpliva na zatečena razmerja bodo rešena v prehodnem
režimu.
8. Vloga in pomen splošnih aktov delodajalca
Ambicija zakona je, da se zakonsko celovito uredijo elementi
pogodbe o zaposlitvi (oblika, stranke, vsebina, obveznosti
pogodbenih strank), pravila sklepanja, izvrševanja, suspenzije in
prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ter glede na potrebo po
zakonskem varovanju delavca, kot šibkejše pogodbene stranke
v delovnem razmerju, minimalne pravice, obveznosti in
odgovornosti iz delovnega razmerja v posebnem poglavju zakona
kot tudi posebno varstvo določenih kategorij delavcev - delavcev
s starševskimi obveznostmi, mladoletnih, invalidov, starejših
delavcev, ...
Zakon naj ne bi več odkazoval na obvezno dopolnilno urejanje v
kolektivnih pogodbah, kar bi omogočalo vzpostavitev koncepta
svobode in prostovoljnosti kolektivnega dogovarjanja.
Hkrati pa naj bi zakon vzpostavil sistem delovnopravnega urejanja
v heteronomnih in avtonomnih aktih, pri čemer je glede
kolektivnega dogovarjanja potrebno upoštevati in zagotoviti
usklajenost rešitev z Zakonom o kolektivnih pogodbah. Takoj v
naslednji fazi pa se soočimo s problemom t.i. splošnih aktov
delodajalca, ki se jim glede na dosedanjo prakso avtonomnega
urejanja pravic delavcev in pogojev dela pri delodajalcu miselno
še ne moremo povsem odpovedati.
Po mnenju tujih in nekaterih slovenskih delovnopravnlh
strokovnjakov je pravnosistemsko ustrezno, možno in potrebno,

D/ V zakonu je primerno ob tem, da Ustava Republike Slovenije v
14. členu med človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami
na prvem mestu zagotavlja enakost le teh ne glede na narodnost,
raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno
stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo
osebno okoliščino, prepoved neenakopravnosti v delovnem pravu
pri zaposlovanju in v delovnem razmerju posebej poudariti. Na
tem področju je potrebno zagotavljati prepoved diskriminacije ne
le skozi zakonske določbe, temveč upoštevati to načelo tudi v
kolektivnem dogovarjanju, pri sprejemanju splošnih aktov
delodajalca, v določilih pogodbe o zaposlitvi in ne nazadje v
neposrednem konkretnem ravnanju delodajalca. Splošna
prepoved diskriminacije naj bi bila predvidena med splošnimi
določbami zakona in naj bi se ne nanašata le na delavca, temveč
tudi na iskalca zaposlitve, torej kandidata, ki se prijavlja na
objavljeno prosto delovno mesto, kar pomeni že v samem
postopku izbire delavca s strani delodajalca. Splošna prepoved
diskriminacije naj bi vključevala tudi prepoved diskriminacije glede
na spol, ki je v delovnem pravu posebej poudarjena tudi v
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upoštevaje dvostranskost delovnega razmerja, dodatno,
podrobnejše ali drugačno /kadar tako določa zakon / urejanje
pogojev dela uveljavljati na podlagi zakonskih okvirov s
kolektivnim dogovarjanjem med socialnimi partnerji / kolektivne
pogodbe na vseh nivojih, vključno s podjetniškim / oz. neposredno
v pogodbi o zaposlitvi.

problematika vsebine evidenc, ki jih vodi delodajalec (podatke, ki
jih zbira), na kakšen način jih lahko pridobiva, (od delavca, iz že
obstoječih evidenc), za kakšne namene, jih lahko uporablja, kdo
so siceršnji uporabniki teh podatkov ipd.

Z opredelitvijo za tako rešitev bi bilo motivirano kolektivno
dogovarjanje. Pri individualnem dogovarjanju o pogojih dela v
pogodbi o zaposlitvi pa bi bilo potrebno vzpostaviti standarde za
preprečevanje neenakopravnosti, ki so po informacijah tujih
strokovnjakov primerjalnopravno oblikovani na podlagi sodnih
odločitev in se opirajo na eni strani na prepoved diskriminacije, po
drugi strani pa na "zadostnost" razloga za razlikovanje.
Po drugi strani pa je potrebno upoštevati dejstvo, da se s tem
zakonom in Zakonom o kolektivnih pogodbah vzpostavlja sistem
prostovoljnega in neobveznega kolektivnega dogovarjanja, zato
je potrebno predvideti tudi situacije, ko določena vprašanja ne
bodo urejena v kolektivni pogodbi.
Glede na to se kot odprto ob rešitvah zakona postavlja vprašanje,
ali ne bi bilo potrebno in primerno zakonsko dopustiti možnost za
avtonomno urejanje pravic delavcev in pogojev dela s splošnim
aktom delodajalca, pod pogojem, da niso urejena s kolektivno
pogodbo.
Po mnenju predlagatelja je primerno dopustiti delodajalcu, da v
smislu pravice delavcev, da so v naprej seznanjeni s pogoji dela,
in v izogib sporom o neenakopravnosti, povzročeni z različnim
urejanjem v posameznih pogodbah o zaposlitvi, določena
vprašanja na splošno in avtonomno v naprej uredi.

Vlogo nadzora na področju individualnih delovnih razmerij opravlja
inšpekcija dela v skladu z zakonom o inšpekciji dela. Učinkovitost
njenega ukrepanja se po veljavni ureditvi opira predvsem na
možnosti, ki jih inšpektorju dela omogoča ta zakon. Nedvomo pa
je v novi materialni zakonodaji - zakonu o delovnih razmerjih
potrebno jasno določiti kršitve, ki pomenijo prekrške in jih tudi
ustrezno sankcionirati.
Potrebno je določiti tudi podlago za mandatno kaznovanje za
prekrške s strani inšpektorjev za delo, pri čemer je pomembna
tudi višina mandatne kazni, ki jo je potrebno določati v okvirih, kot
jih zagotavlja predlog še nesprejete zakonodaje o prekrških.
Poleg navedene vloge inšpektorjev za delo pa se ob novih rešitvah
zakona o delovnih razmerjih obravnavajo dodatne možnosti in
poudarja vloga inšpekcije za delo v konkretnih primerih izvrševanja
zakonskih pravic. Gre npr. za predloge, da bi inšpektor za delo
predhodno preverjal ustreznost pogojev za delo na domu, da bi
avtoriziral delo otrok pod 15. letom starosti, kot tudi predloge, da
se mu predpiše posebna vloga v postopkih odpovedi določenim
posebej zaščitenim kategorijam delavcev (nosečnic).

9. Evidence s področja dela

Izvajanje predloženega zakona ne bo zahtevalo dodatnih finančnih
obremenitev za proračun Republike Slovenije.

10. Vloga nadzora nad izvajanjem zakona

5. Finančne posledice

V zvezi s problematiko evidenc s področja dela, ki naj bi jih vodil
delodajalec, se soočamo s širšo problematiko predpisanih evidenc
s področja dela, kot jih določa Zakon o evidencah s področja dela
(Uradni list SFRJ št. 17/90), ki se v Republiki Sloveniji še uporablja.
Zaradi priprave strokovnih podlag za ustrezni slovenski predpis,
ki naj bi uredil vprašanja, ki se urejajo v navedenem jugoslovanskem zakonu, teče v okviru Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve posebna projektna naloga. Namen je, da se vsa
vprašanja v zvezi z evidencami s področja dela uredijo
kompatibilno v enem predpisu.
Ne glede na navedeni potekajoči postopek priprave predpisa, ki
naj bi uredil problematiko evidenc s področja dela celovito, pa se
ob pripravi zakona o individualnih delovnih razmerjih soočamo s
problemom zagotavljanja varstva osebnih podatkov kandidata
za zaposlitev predvsem pa zaposlenega delavca. Od kandidatov
za zaposlitev je upravičeno zahtevati podatke, ki so pomembni
za zaposlitev (identifikacijski podatki; izobrazba; dotedanje izkušnje
- dotedanje zaposlitve so razvidne iz delovne knjižice vendar ne
po vsebini opravljanega dela - po novem zakonu naj bi bil
delodajalec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izročiti
delavcu na njegovo zahtevo tudi potrdilo o vrsti dela, ki ga je
opravljal; zdravstveno stanje; druge zahtevane spretnosti oz.
znanja; podatki o (ne) kaznovanosti ...). Podatki morajo biti
pridobljeni od kandidata, le če s tem soglaša ali je s tem v naprej
seznanjen pa se lahko predvidi možnost zbiranja podatkov s
strani delodajalca tudi iz drugih, že obstoječih evidenc.
O zaposlenih delavcih naj bi bilo dopustno zbirati vse tiste podatke,
ki so pomembni za vsebino njihove zaposlitve (vsebina pogodbe
o zaposlitvi), kot tudi tistih, ki so pomembni zaradi izvrševanja
pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja ali v
zvezi z delovnim razmerjem. Ob tem se soočimo na eni strani z
zahtevo po regulaciji zbiranja in varstva delavčevih osebnih
podatkov, ki jih zbira delodajalec po lastni pobudi na temelju lastnih
interesov in tistih evidenc, ki bi bile predpisane s strani države,
kot obveznost delodajalca. Ker se vsebina enih in drugih medseboj
prekriva je najoptimalnejša rešitev, da je v enem zakonu (zakonu,
ki bi urejal evidence s področja dela) celovito obravnavana vsa

BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
(1) Ta zakon ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o
zaposlitvi med delavcem in delodajalcem.
(2) Cilj zakona je preprečevanje brezposelnosti, vključevanje
delavcev v delovni proces ter zagotavljanje usklajenega poteka
tega procesa, pri čemer se upošteva pravica delavcev do
svobode dela, dostojanstva in varuje interese delavcev v
delovnem razmerju.
2. člen
(urejanje delovnih razmerij)
Če ni s posebnim zakonom drugače določeno, ureja ta zakon
tudi delovna razmerja delavcev zaposlenih v državnih organih,
lokalnih skupnostih in v zavodih, drugih organizacijah ter
zasebnikih, ki opravljajo javno službo.
3. člen
(teritorialna uporaba zakona)
(1) Ta zakon se uporablja za delovna razmerja med delodajalci, ki
imajo sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji in pri njih
zaposlenimi delavci, kadar se delo stalno opravlja na območju
Republike Slovenije, kot tudi v primerih, ko delodajalec začasno
napoti delavce na delo v tujino.
(2) Ta zakon se uporablja tudi za delovna razmerja med tujimi
delodajalci in pri njih zaposlenimi delavci, ki se sklepajo na podlagi
pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja dela na območju Republike
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Slovenije.
(3) Za delavce, ki jih tuji delodajalec napoti na začasno delo v
Republiko Slovenijo na podlagi pogodbe o zaposlitvi po tujem
pravu, se uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo delovni čas,
odmore in počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, minimalno
plačo, varnost in zdravje pri delu, posebno varstvo delavcev in
zagotavljanje enakopravnosti, če je to za delavca ugodneje.

II. POGODBA O ZAPOSLITVI
1. SPLOŠNO
8. člen
(pogodba o zaposlitvi)
(1) S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje.
(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti na podlagi opravljanja
dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na
podlagi delovnega razmerja, se začnejo uresničevati z dnem
nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je
dolžan delavca prijaviti v obvezno socialno zavarovanje
(pokojninsko in invalidsko, zdravstveno in zavarovanje za primer
brezposelnosti) v skladu s posebnimi predpisi in mu izročiti
fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa dela.
(3) Če datum nastopa dela ni določen, se kot datum nastopa dela
šteje datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
(4) Pravice, obveznosti in odgovornosti 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.
(5) Opravičeni razlogi po tem zakonu, zaradi katerih delavec ne
začne delati, so primeri, ko je delavec opravičeno odsoten z dela
po zakonu ali kolektivni pogodbi, lahko pa jih s pogodbo o zaposlitvi
določita tudi stranki sami.

4. člen
(definicija delovnega razmerja)
(1) 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, nepretrgano
opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.
(2) V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna
izpolnjevati dogovorjene ter predpisane pravice, obveznosti in
odgovornosti.
5. člen
(opredelitev delavca in delodajalca)
(1) Delavec po tem zakonu je vsaka fizična oseba, ki je v delovnem
razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi.
(2) Delodajalec po tem zakonu je pravna in fizična oseba ter drugi
subjekt (državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega
podjetja, diplomatsko in konzularno predstavništvo), ki zaposluje
delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
(3) Manjši delodajalec po tem zakonu je delodajalec, ki zaposluje
do 50 delavcev in izpolnjuje merilo glede letnih prihodkov ali
povprečne vrednosti aktive na začetku in na koncu poslovnega
leta, kot je določeno po zakonu za majhne družbe.
(4) V zakonu uporabljena izraza delavec in delodajalec zapisana
v moški spolni slovnični obliki sta uporabljena kot neutralna za
ženske in za moške.

9. člen
(uporaba obligacijskopravnih pravil)
(1) Glede sklepanja, veljavnosti, prenehanja in drugih vprašanj
pogodbe o zaposlitvi, se smiselno uporabljajo splošna pravila
civilnega prava, če ni s tem ali z drugim zakonom drugače
določeno.
(2) Če obstajajo elementi delovnega razmerja v skladu s 4. in v
povezavi s 17. členom, se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb
civilnega prava, razen v primerih, ki jih določa zakon.

6. člen
(prepoved diskriminacije)

10. člen
(neveljavnost pogodbe o zaposlitvi)

(1) Delodajalec ne sme iskalca zaposlitve (v nadaljnem besedilu:
kandidata) ali delavca, postavljati v neenakopraven položaj zaradi
rase, barve kože, spola, starosti, zdravstvenega stanja oziroma
invalidnosti, verskega, političnega ali drugega prepričanja,
članstva v sindikatu, nacionalnega in socialnega porekla,
družinskega statusa, premoženjskega stanja, spolne usmerjenosti
ali zaradi drugih osebnih okoliščin.
(2) Ženskam in moškim morajo biti zagotovljene enake možnosti
in enaka obravnava pri zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah, nagrajevanju,
odsotnostih z dela, delovnih pogojih, delovnem času in odpovedi
pogodbe o zaposlitvi.

(1) Če je pogodba o zaposlitvi nična ali izpodbojna, učinkuje ničnost
oziroma razveljavitev od njune ugotovitve naprej, pod pogojem,
da sta obe stranki dotlej dejansko izvrševali pravice, obveznosti
in odgovornosti iz delovnega razmerja.
(2) Ničnost ali izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi se uveljavlja
pred pristojnim delovnim sodiščem.
11. člen
(pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas)
(1) Pogodba o zaposlitvi se sklepa za nedoločen čas, če s tem
zakonom ni drugače določeno.
(2) Če s pogodbo o zaposlitvi čas trajanja ni pisno določen oziroma
če pogodba o zaposlitvi za določen čas nI sklenjena v pisni obliki
ob nastopu dela, se domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena
za nedoločen čas.

7. člen
(omejitev avtonomije pogodbenih strank)
(1) Pri sklepanju in prenehanju pogodbe o zaposlitvi in v času
trajanja delovnega razmerja sta delodajalec in delavec dolžna
upoštevati določbe tega in drugih zakonov, ratificiranih in
objavljenih mednarodnih pogodb, drugih predpisov, kolektivnih
pogodb in splošnih aktov delodajalca.
(2) S pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo se
lahko določijo pravice, ki so za delavca ugodnejše, kot jih določa
ta zakon.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v primerih
iz 45., 46., 78., 98., 131. in 146. člena tega zakona s kolektivno
pogodbo določi tudi drugače.
(4) Če ni sklenjena kolektivna pdgodba pri posameznem
delodajalcu, se s splošnim aktom delodajalca lahko določijo pravice,
ki so za delavca ugodnejše, kot jih določa ta zakon.

2. OBLIKA POGODBE
12. člen
(pisnost pogodbe o zaposlitvi)
(1) Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki.
(2) Pisna pogodba o zaposlitvi se delavcu izroči ob sklenitvi
(varianta: najkasneje pa v roku 30 dni po nastopu dela, če s tem
zakonom ni drugače določeno).
(3) Če delavcu pisna pogoba o zaposlitvi ni izročena, lahko
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odstavkom, se šteje, da je pogodba neobstoječa.

zahteva njeno izročitev od delodajalca ter sodno varstvo v skladu
s 177. členom tega zakona.
(4) Če stranki nista sklenili pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki ali
če niso v pisni obliki izražene vse sestavine pogodbe o zaposlitvi
iz prvega odstavka 27. člena tega zakona, to ne vpliva na obstoj
in veljavnost pogodbe o zaposlitvi.

4. POGODBENA SVOBODA
19. člen
(splošno)

13. člen
(domneva obstoja delovnega razmerja)

Delodajalec ima pravico do proste odločitve, s katerim kandidatom,
ki izpolnjuje predpisane, dogovorjene oziroma od delodajalca
zahtevane pogoje za opravljanje dela (v nadaljnjem besedilu:
pogoje za opravljanje dela), bo, ob upoštevanju zakonskih
prepovedi, sklenil pogodbo o zaposlitvi.

V primeru spora o obstoju delovnega razmerja med delavcem in
delodajalcem se domneva, da delovno razmerje obstaja, če je
delavec v dobri veri, da opravlja delo za delodajalca po pogodbi o
zaposlitvi ter obstajajo elementi delovnega razmerja.

5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK PRI
SKLEPANJU POGODB O ZAPOSLITVI

3. STRANKE POGODBE

20. člen
(objava prostih delovnih mest)

14. člen
(splošno)

(1) Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosta delovna
mesta javno objaviti. Objava prostega delovnega mesta mora
vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme
biti krajši od osmih dni.
(2) Za objavo se šteje tudi objava v uradnih prostorih Republiškega
zavoda za zaposlovanje.
(3) Če delodajalec objavi prosto delovno mesto tudi v sredstvih
javnega obveščanja, začne rok za prijavo teči z dnem zadnje
objave.

Stranki pogodbe o zaposlitvi sta delodajalec in delavec.
15. člen
(delodajalec - pravna oseba)
(1) Če je delodajalec pravna oseba, lokalna skupnost, podružnica
tuje družbe ali druge organizacije, nastopa v imenu delodajalca
njegov zastopnik, določen z zakonom ali aktom o ustanovitvi, ali
od njega pisno pooblaščena oseba.
(2) Če je delodajalec državni organ, nastopa v imenu delodajalca
njegov predstojnik oziroma od njega pisno pooblaščena oseba,
če z zakonom ni drugače določeno.
(3) Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo,
nastopa v imenu delodajalca organ, določen z zakonom, aktom o
ustanovitvi ali statutom, če le tega ni, pa lastnik.
(4) Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo v
času ustanavljanja delodajalca (registracija, statut, konstituiranje
organov), nastopa v imenu delodajalca ustanovitelj.

21. člen
(izjeme od obveznosti objave)
(1) Izjemoma se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne
objave, če gre za:
- obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja,
- zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov,
- zaposlitev za določen čas, ki po svoji naravi traja največ tri
mesece v koledarskem letu,
- zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je pri delodajalcu opravljala
pripravništvo, oziroma ki je bila pri delodajalcu zaposlena za
določen čas,
- zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila pri
delodajalcu zaposlena s krajšim delovnim časom,
- zaposlitev družbenikov v pravni osebi,
- zaposlitev družinskih članov delodajalca, ki je tizična oseba,
- zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarjev v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, društvih in njihovih zvezah,
- poslovodne osebe, prokuriste,
- druge primere določe z zakonom.
(2) Za družinske člane po tem zakonu se štejejo zakonec oziroma
oseba, ki je zadnji dve leti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi
živela z delodajalcem v življenski skupnosti, ki je po predpisih o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah
izenačena z zakonsko zvezo, otroci (zakonski ali nezakonski,
posvojenci in pastorki), starši (oče, mati, očim in mačeha ter
posvojitelj), bratje in sestre.

16. člen
(sposobnost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi)
(1) Pogodbo o zaposlitvi smejo skleniti osebe, ki so dopolnile
starost 15 let.
(2) Če se sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila
15 let starosti, se šteje, da je pogodba neobstoječa.
17. člen
(pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi)
(1) Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora izpolnjevati
pogoje za opravljanje dela, določene z zakonom, kolektivnimi
pogodbami oziroma zahtevane s strani delodajalca.
(2) Delodajalec je dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za
opravljanje dela na posameznem delovnem mestu. Varianta:
Obveznost iz prejšnjega stavka ne velja za manjše delodajalce.
(3) Invalid, ki je usposobljen za določena dela, ima zdravstveno
zmožnost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za ta dela.

22. člen
(enaka obravnava glede na spol)

18. člen
(tuji državljani)

(1) Delodajalec ne sme prostega delovnega mesta objaviti samo
za moške ali samo za ženske, razen, če je določen spol nujen
pogoj za opravljanje dela.
(2) Objava prostega delovnega mesta tudi ne sme nakazovati,
da daje delodajalec pri zaposlitvi prednost določenemu spolu,
razen v primerih iz prejšnjega odstavka.

(1) Tuj državljan ali oseba brez državljanstva lahko skleneta
pogodbo o zaposlitvi, če izpolnjujeta pogoje, določene s tem
zakonom, in pogoje, določene s posebnim zakonom, ki ureja
zaposlovanje tujcev.
(2) Če se sklene pogodba o zaposlitvi v nasprotju s prejšnjim
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- naziv delovnega mesta oziroma podatke o vrsti dela, za katerega
delavec sklepa pogodbo o zaposlitvi, s kratkim opisom dela, ki ga
mora opravljati po pogodbi o zaposlitvi,
- kraj opravljanja dela; če ni navedenega točnega kraja velja, da
delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,
- čas trajanja delovnega razmerja, če je sklenjena pogodba za
določen čas,
- določilo ali gre za delovno razmerje s polnim ali krajšim delovnim
časom,
- določilo o dnevnem ali tedenskem rednem delovnem času in
razporeditvi delovnega časa,
- določilo o osnovni plači, ki pripada delavcu za opravljanje dela
po pogodbi o zaposlitvi, druge elemente za določanje plače delavca
(delovna uspešnost, dodatki), način izplačevanja plače in o
morebitnih drugih plačilih,
- določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega
dopusta,
- dolžino odpovednih rokov; če le-ti niso določeni, se upošteva
odpovedni rok, določen s tem zakonom (79.člen),
- navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma
splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca.
(2) Pogodba o zaposlitvi vsebuje tudi druge pravice in obveznosti,
ki jih kot sestavino pogodbe o zaposlitvi določa ta zakon (36. člen
- konkurenčna klavzula, 50. člen - izraba dopusta in drugih
odsotnosti z dela v primerih več zaposlitev s krajšim delovnim
časom, 118. člen - uresničevanje pravic in obveznosti delavca, ki
opravlja dopolnilno delo,).
(3) V pogodbi o zaposlitvi se glede vprašanj navedenih v sedmi,
osmi, deveti in deseti alinei prvega odstavka, stranki lahko
sklicujeta na veljavne zakone, kolektivne pogodbe oziroma splošne
akte delodajalca.

23. člen
(dokazno breme in posledice kršitve prepovedi
diskriminacije)
(1) Če kandidat v primeru spora navaja dejstva, ki upravičujejo
domnevo, da je kršena prepoved diskriminacije po prejšnjem
členu, je dokazno breme, da različno obravnavo opravičujejo
dejanski pogoji delovnega mesta, na strani delodajalca.
(2) V primeru kršitve prepovedi diskriminacije pri zaposlitvi je
delodajalec neizbranemu kandidatu dolžan plačati odškodnino v
višini najmanj treh mesečnih povprečnih plač v Republiki Sloveniji.
24. člen
(pravice in obveznosti delodajalca)
(1) Delodajalec sme od kandidata zahtevati le predložitev dokazil
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela.
(2) Delodajalec pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ne sme od
kandidata zahtevati podatkov, ki niso v neposredni zvezi z
delovnim razmerjem.
(3) Delodajalec ne sme pogojevati sklenitve pogodbe o zaposlitvi
s pridobitvijo podatkov iz prejšnjega odstavka.
(4) Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi lahko delodajalec preizkusi
znanja oziroma sposobnosti kandidatov za opravljanje dela, za
katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi.
(5) Zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene sposobnosti za
opravljanje dela delodajalec na svoje stroške napoti kandidata na
predhodni zdravstveni pregled.
(6) Preizkus znanja oziroma sposobnosti kandidata ali ugotovitev
zdravstvene sposobnosti kandidata se ne sme nanašati na
okoliščine, ki niso v neposredni zvezi z delom na delovnem mestu,
za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi.
(7) Delodajalec mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi seznaniti
kandidata z delom, pogoji dela ter pravicami delavca, ki so
povezane z opravljanjem dela na delovnem mestu, za katerega
se sklepa pogodba o zaposlitvi.

28. člen
(neveljavna določila pogodbe o zaposlitvi)
(1) Določilo v pogodbi o zaposlitvi, ki je v nasprotju s splošnimi
določbami o minimalnih pravicah, obveznostih in odgovornostih
pogodbenih strank, določenimi z zakonom, kolektivno pogodbo
oziroma splošnim aktom delodajalca je nično od trenutka sklenitve
pogodbe.
(2) Določbe zakona, kolektivnih pogodb oziroma splošnih aktov
delodajalca, s katerimi je delno določena vsebina pogodbe o
zaposlitvi, so sestavni del te pogodbe in jo dopolnjujejo ali pa
stopajo na mesto njenih določil, če le ta niso skladna z njimi.

25. člen
(pravice in obveznosti kandidata)
(1) Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi je kandidat dolžan predložiti
delodajalcu dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela
in ga obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih, pomembnih za delovno
razmerje, kot tudi o bolezni ali drugih okoliščinah, ki ga kakorkoli
onemogočajo ali ga bistveno omejujejo pri izvrševanju obveznosti
iz pogodbe ali ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje oseb, s katerimi
pri izvrševanju svojih obveznostih prihaja v stik.
(2) Kandidat ni dolžan odgovarjati na vprašanja, ki niso v
neposredni zvezi z delovnim razmerjem.

7. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
1. Obveznosti delavca

26. člen
(pravice neizbranega kandidata)

a) Opravljanje dela
29. člen
(splošno)

(1) Delodajalec mora v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi obvestiti neizbranega kandidata o tem, da ni bil izbran.
(2) Delodajalec je dolžan neizbranemu kandidatu na njegovo
zahtevo vrniti vse dokumente, ki mu jih je predložil kot dokaz za
izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela.

(1) Delavec mora vestno opravljati delo na delovnem mestu, za
katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, v času in na kraju, ki sta
določena za izvajanje dela, upoštevaje organizacijo dela in
poslovanja pri delodajalcu.
(2) V primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo, mora
delavec opravljati tudi drugo delo.

6. VSEBINA POGODBE
27. člen
(sestavine pogodbe o zaposlitvi)

30. člen
(upoštevanje delodajalčevih navodil)

(1) Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:
- podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega bivališča
oziroma sedeža,
- datum nastopa dela,
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Delavec mora upoštevati zahteve in navodila delodajalca v zvezi
z izpolnjevanjem delovnih in drugih obveznosti iz delovnega
razmerja.
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možnosti primerne zaposlitve delavca.
(4) Če konkurenčna klavzula ni izražena v pisni obliki, se šteje,
da ni dogovorjena.

31. člen
(spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu)
Delavec mora spoštovati in izvajati predpise o varnosti in zdravju
pri delu in pazljivo opravljati delo, da zavaruje svoje življenje in
zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb.

37. člen
(nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule)
(1) Če spoštovanje konkurenčne klavzule po drugem odstavku
prejšnjega člena onemogoča možnost delavčevega primernega
zaslužka, mu mora delodajalec za ves čas spoštovanja prepovedi
izplačevati denarno nadomestilo.
(2) Denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne prepovedi
se mora določiti s pogodbo o zaposlitvi in znaša mesečno najmanj
polovico (varianta: tretjino) povprečne mesečne plače delavca v
zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

b) Obveznost obveščanja
32. člen
(obveznost obveščanja)
(1) Delavec mora obveščati delodajalca o bistvenih okoliščinah,
ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih
pogodbenih obveznosti.
(2) Delavec mora obveščati delodajalca o vsaki grozeči
nevarnosti za življenje ali zdravje ali za nastanek materialne škode,
ki jo zazna pri delu, in bi lahko nastala delodajalcu ali tretjim osebam.

38. člen
(prenehanje konkurenčne klavzule)

Delavec se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo
dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, škodujejo ali bi lahko škodovala
delodajalčevim interesom.

(1) Delodajalec in delavec se lahko sporazumno dogovorita o
prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule.
(2) Če delavec odpove pogodbo o zaposlitvi, ker je delodajalec
huje kršil določila pogodbe o zaposlitvi, pogodbena prepoved
konkurenčne dejavnosti preneha veljati, če delavec v roku enega
meseca od dneva prenehanja pogodbe o zaposlitvi pisno izjavi,
da ni vezan s prepovedjo.

č) Obveznost varovanja poslovne skrivnosti

2. Obveznosti delodajalca

c) Prepoved škodljivega vedenja
33. člen

34. člen

a) Obveznost zagotavljanja dela

(1) Delavec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati
tretjemu delodajalčevih poslovnih skrivnosti, ki jih kot take določi
delodajalec, in ki so bile delavcu zaupane ali s katerimi je bil
seznanjen na drug način.
(2) Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je
očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje zvedela
nepooblaščena oseba. Delavec je odgovoren za kršitev, če je
vedel ali bi moral vedeti za tak značaj podatkov.

39. člen
(zagotavljanje dela)
(1) Delodajalec mora delavcu zagotoviti delo, za katerega sta se
stranki dogovorili v pogodbi o zaposlitvi.
(2) Če ni drugače dogovorjeno, mora delodajalec delavcu
zagotoviti vsa potrebna sredstva in delovni material, da lahko
nemoteno izpolnjuje svoje obveznosti, in mu omogočiti prost
dostop do poslovnih prostorov.

d) Prepoved konkurence
b) Obveznost plačila

35. člen
(konkurenčna prepoved - zakonska prepoved
konkurenčne dejavnosti)

40. člen
(obveznost plačila)

(1) Med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez
soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati
poslov, ki sodijo v dejavnost delodajalca in pomenijo ali bi lahko
pomenili za delodajalca konkurenco.
(2) Delodajalec lahko zahteva povrnitev škode, nastale z
delavčevim ravnanjem, v roku treh mesecev od dneva, ko je
zvedel za opravljanje dela ali sklenitev posla, oziroma v roku treh
let od dokončanja dela ali sklenitve posla.

Delodajalec mora delavcu zagotoviti ustrezno plačilo za opravljanje
dela v skladu s 104. do 108. členom tega zakona.
c) Obveznost zagotavljanja varnih delovnih razmer
41. člen
(varne delovne razmere)
Delodajalec mora zagotavljati pogoje za varnost in zdravje
delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri
delu.

36. člen
(konkurenčna klavzula - pogodbena prepoved
konkurenčne dejavnosti)

d) Obveznost varovanja delavčeve osebnosti

(1) Če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva
tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze, lahko
delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita prepoved
opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega
razmerja (konkurenčna klavzula).
(2) Konkurenčna klavzula se lahko dogovori najdlje za obdobje
dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi in le v primerih, ko
delavcu preneha pogodba o zaposlitvi po njegovi volji ali krivdi.
(3) Konkurenčna klavzula mora biti določena z razumnimi
časovnimi omejitvami prepovedi konkuriranja in ne sme izključiti
24. oktober 1997

42. člen
(splošno)
(1) Delodajalec mora varovati in spoštovati delavčevo osebnost
ter upoštevati in ščititi delavčevo zasebnost.
(2) Delodajalec si mora prizadevati, da noben delavec ni žrtev
spolnega nadlegovanja in da nihče ni žrtev nadlegovanja zaradi
tega, ker se je pritožil proti razlikovanju med spoloma.
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čas, ne glede na omejitve iz prejšnjega odstavka.

43. člen
(varstvo delavčevih osebnih podatkov)

46. člen
(omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen
čas)

(1) Osebni podatki delavcev se lahko zbirajo, obdelujejo,
uporabljajo in dostavljajo tretjim osebam samo, če je to določeno
s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja
pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim
razmerjem.
(2) Osebne podatke delavcev lahko zbira, obdeluje, uporablja in
dostavlja tretjim osebam samo delodajalec ali delavec, ki ga
delodajalec za to posebej pooblasti.
(3) Osebni podatki delavcev, za katerih zbiranje ne obstoji več
zakonska podlaga, se morajo takoj brisati in prenehati uporabljati.
(4) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi za osebne
podatke kandidatov1.

(1) Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o
zaposlitvi za določen čas z istim delavcem in za isto delo, katerih
neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot tri leta, če ni z zakonom ali
kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače ter v
primerih iz četrte in devete alinee prvega odstavka prejšnjega
člena.
(2) Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve
neprekinjenega triletnega obdobja iz prejšnjega odstavka.
47. člen
(posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi
za določen čas)

8. SUSPENZ POGODBE
44. člen
(suspenz pogodbe o zaposlitvi)

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju
z zakonom ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za
katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec
sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

(1) V primerih, ko delavec zaradi prestajanja zaporne kazni ali
izrečenega vzgojnega, varnostnega ali varstvenega ukrepa, zaradi
katerega ne more opravljati dela manj kot šest mesecev, zaradi
služenja vojaškega roka ali opravljanja nadomestne civilne službe,
pripora, in v drugih primerih, ki jih določa zakon, začasno preneha
opravljati delo, pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati in je
delodajalec ne sme odpovedati razen, če so podani razlogi za
izredno odpoved ali če je uveden postopek za prenehanje
delodajalca (suspenz pogodbe o zaposlitvi).
(2) Med suspenzom pogodbe o zaposlitvi mirujejo pogodbene in
druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja, ki so
neposredno vezane na opravljanje dela.
(3) Delavec se ima pravico in dolžnost vrniti na delo najkasneje v
roku petih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe. S
tem dnem preneha suspenz pogodbe. Če se delavec v
predpisanem roku neupravičeno ne vrne na delo in mu je izrečena
izredna odpoved v skladu s peto alineo 90. člena tega zakona,
traja suspenz pogodbe do učinkovanja izredne odpovedi.

48. člen
(sezonsko delo)
(1) Delavec, ki po pogodbi o zaposlitvi za določen čas opravlja
sezonska dela oziroma delo v neenakomerni razporeditvi
delovnega časa brez presledka najmanj tri mesece v letu in pri
tem opravi več ur, kot je določeno za delo s polnim delovnim
časom, lahko zahteva, da se mu ure preračunajo v delovne dni s
polnim delovnim časom.
(2) Po prejšnjem odstavku izračunani delovni dnevi se štejejo v
delavčevo delovno dobo, tako kot če bi jih prebil na delu. Pri tem
skupna delovna doba v koledarskem letu ne sme presegati 12
mesecev.
2. Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
49. člen
(krajši delovni čas)

9. POSEBNOSTI POGODB O ZAPOSLITVI

(1) Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi za delovni čas,
krajši od polnega delovnega časa.
(2) Za krajši delovni čas se šteje čas, ki je krajši od polnega
delovnega časa, ki velja pri delodajalcu.
(3) Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni
čas, ima pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnega
razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas in jih uveljavlja
sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje, razen
tistih, za katere zakon določa drugače.
(4) Delavec ima pravico do rednega letnega dopusta v minimalnem
trajanju v skladu s 132. členom tega zakona.
(5) Delavec ima pravico do sodelovanja pri upravljanju v skladu s
posebnim zakonom.
(6) Če v pogodbi o zaposlitvi ni drugače dogovorjeno, delodajalec
delavcu, ki dela krajši delovni čas, ne sme naložiti dela preko
dogovorjenega delovnega časa razen v primerih iz 116. člena
tega zakona.

1. Pogodba o zaposlitvi za določen čas
45. člen
(pogodba o zaposlitvi za določen čas)
(1) Pogodba o zaposlitvi se lahko sklepa za določen čas, če gre
za:
- izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
- nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
- začasno povečan obseg dela,
- poslovodne osebe,
- opravljanje sezonskega dela,
- delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi
priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma
izobraževanja ali zaradi opravljanja javnega dela,
- 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,
- voljene in imenovane funkcionarje v lokalnih skupnostih, političnih
strankah, sindikatih, društvih in njihovih zvezah,
- druge primere, ki jih določa zakon (varianta: "oziroma kolektivna
pogodba na ravni dejavnosti").
(2) S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da
manjši delodajalec lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen
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50. člen
(sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas z
več delodajalci)
(1) Delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni
čas z več delodajalci in tako doseže poln delovni čas, določen z
zakonom.
(2) Delavec se mora sporazumeti z delodajalci o delovnem času,
26
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10. PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE O
ZAPOSLITVI

o načinu izrabe letnega dopusta in o drugih odsotnostih z dela.
(3) Delodajalci, pri katerih je delavec zaposlen s krajšim delovnim
časom, so dolžni delavcu zagotoviti sočasno izrabo letnega
dopusta in drugih odsotnosti z dela razen, če bi jim to povzročilo
škodo.
(4) Obveznosti delodajalca in delavca iz drugega odstavka so
sestavina pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom.

57. člen
(načini prenehanja)
Pogodba o zaposlitvi preneha veljati:
- s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
- s smrtjo delavca ali delodajalca (fizične osebe),
- zaradi uvedbe postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne
poravnave,
- s sporazumno razveljavitvijo,
- z odpovedjo (redno ali izredno),
- s sodbo sodišča,
- v drugih primerih, ki jih določa zakon.

3. Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu
51. člen
(splošno)
(1) Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na
svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih
prostorov delodajalca.
(2) S pogodbo o zaposlitvi se delodajalec in delavec lahko
dogovorita, da bo delavec opravljal delo, ki sodi v dejavnost
delodajalca ali, ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca,
na domu.
(3) Delodajalec je dolžan pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela
na domu posredovati Inšpektoratu za delo v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe.

58. člen
(vrnitev dokumentov in izdaja potrdila)
(1) Ob prenehanju delovnega razmerja je delodajalec na zahtevo
delavca dolžan, najkasneje v roku treh dni, vrniti delavcu vse
njegove dokumente ter mu izdati tudi potrdilo o vrsti dela, ki ga je
opravljal.
(2) Delodajalec ne sme v potrdilu navesti ničesar, kar bi delavcu
otežilo sklepanje nove pogodbe o zaposlitvi.

52. člen
(pravice, obveznosti in pogoji)

1. Prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi za
določen čas

Pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave dela na
domu, se uredijo med delodajalcem in delavcem s pogodbo o
zaposlitvi.

59. člen
(splošno)

53. člen
(obveznosti delodajalca)

Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati s
potekom roka, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je
dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi
katerega je bila sklenjena.

(1) Delavec ima pravico do nadomestila za uporabo svojih
sredstev pri delu na domu. Višino nadomestila določita delavec in
delodajalec s pogodbo o zaposlitvi.
(2) Delodajalec je dolžan zagotavljati varne pogoje dela na domu.

2. Prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi zaradi
smrti delavca oziroma delodajalca (fizične osebe)

54. člen
(prepoved dela na domu)

60. člen
(splošno)

Inšpektor za delo delodajalcu prepove organiziranje dela na domu,
če je delo na domu škodljivo oziroma če obstaja nevarnost, da
postane škodljivo za delavce, ki delajo na domu, ali za življensko
in delovno okolje, kjer se delo opravlja.

(1) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati s smrtjo delavca.
(2) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati s smrtjo delodajalca
(fizične osebe).

55. člen
(dela, ki se ne morejo opravljati na domu)

3. Prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi zaradi
uvedbe postopka za prenehanja delodajalca aH
prisilne poravnave

Zakon ali drug predpis lahko določi dela, ki se ne smejo opravljati
kot delo na domu.

61. člen
(stečaj in prisilna poravnava)

4. Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami

(1) V primerih začetka stečajnega postopka in potrjene prisilne
poravnave preneha pogodba o zaposlitvi delavcem v skladu s
posebnim zakonom.
V primerih iz prejšnjega odstavka se v zvezi z odpravnino uporablja
določba 88. člena tega zakona.

56. člen
(splošno)
Če poslovodne osebe sklepajo pogodbo o zaposlitvi, lahko v
pogodbi o zaposlitvi stranki drugače uredita pravice, obveznosti
in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi s :
- pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas,
- delovnim časom,
- zagotavljanjem odmorov in počitkov,
- plačilom za delo,
- disciplinsko odgovornostjo,
- prenehanjem veljavnosti pogodbe o zaposlitvi.
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62. člen
(pravice delavcev)
Delavcem, katerim delovno razmerje preneha zaradi potrjene
prisilne poravnave ali začetka stečajnega postopka, se v skladu
z zakonom, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo,
prednostno zagotovi pravica do izplačila:
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(3) Vsaka stranka lahko odpove pogodbo o zaposlitvi Je v celoti.

- plač in nadomestil plač za obdobje zadnjih treh mesecev pred
potrjeno prisilno poravnavo ali začetkom stečajnega postopka,
- odškodnine za poškodbo pri delu, ki jo je delavec utrpel pri
dolžniku, ter za poklicne bolezni;
- nadomestila plače za čas neizrabljenega rednega letnega
dopusta za tekoče koledarsko leto,
- odpravnine.

67. člen
(dopustnost odpovedi)

V drugih primerih uvedbe postopkov za prenehanje delodajalca
lahko delodajalec redno odpove pogodbe o zaposlitvi zaposlenim
delavcem iz poslovnih razlogov.

(1) Delavec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez
obrazložitve.
(2) Delodajalec sme redno odpovedati pogodbo o zaposlitvi, če
obstaja utemeljen razlog za redno odpoved.
(3) Delavec in delodajalec lahko izredno odpovesta pogodbo o
zaposlitvi v primerih oziroma iz razlogov določenih z zakonom.
(4) Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki delavca
neposredno ali posredno postavlja v slabši položaj iz razlogov iz
6.člena tega zakona je nična od trenutka vročitve odpovedi.

64. člen
(sprememba delodajalca)

68. člen
(dokazno breme)

(1) Vse pravice, obveznosti in odgovornosti iz pogodb o zaposlitvi
in delovnega razmerja zaposlenih delavcev preidejo na novega
delodajalca v primerih ko:
- se spremeni pravno organizacijska oblika delodajalca,
- se delodajalec spremeni zaradi združitve, pripojitve ali razdelitve,
- delodajalec prenese na podlagi pravnega posla celotno ali del
dejavnosti na drugega delodajalca,
(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih delavcev iz
prejšnjega odstavka mora delodajalec zagotavljati najmanj eno
leto oziroma do poteka veljavnosti kolektivne pogodbe, ki je
zavezovala prejšnjega delodajalca.
(3) Če se zaradi spremembe delodajalca iz objektivnih razlogov
poslabšajo pravice iz pogodbe o zaposlitvi in delavec zato odpove
pogodbo o zaposlitvi, ima delavec enake pravice, kot če pogodbo
o zaposlitvi odpove delodajalec iz poslovnih razlogov. Pri določanju
odpovednega roka in pravice do odpravnine se upošteva delovna
doba delavca pri obeh delodajalcih.
(4) Prejšnji in novi delodajalec sta delavcu solidarno odškodninsko
odgovorna za vse terjatve, nastale zaradi odpovedi po prejšnjem
odstavku.
(5) Če delodajalec začasno prenese na podlagi pravnega posla
(zakup, najem) celotno ali del dejavnosti na drugega delodajalca,
preidejo delavci po prenehanju veljavnosti pravnega posla nazaj
k prvemu delodajalcu ali k novemu delodajalcu - prevzemniku
dejavnosti.
t

(1) Če redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec, je
dolžan dokazati utemeljen razlog odpovedi.
(2) Utemeljen razlog, ki upravičuje izredno odpoved, je dolžna
dokazati tista stranka, ki izredno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.

63. člen
(drugi primeri prenehanja delodajalca)

69. člen
(postopek pred odpovedjo zaradi krivde na strani
delavca)
(1) Pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega
razloga mora delodajalec pisno opozoriti delavca na izpolnjevanje
obveznosti in možnost odpovedi v primeru nadaljevanja kršitev
(2) Pred redno in izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz
osebnega ali krivdnega razloga mora delodajalec delavcu
omogočiti zagovor razen, če obstajajo okoliščine, zaradi katerih
bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to
omogoči (npr.: če je delodajalec - fizična oseba neposredno sam
žrtev kršitve, neopravičena odsotnost oziroma nedosegljivost
delavca) oziroma če delavec to izrecno odkloni ali če se
neopravičeno ne odzove povabilu na zagovor.
70. člen
(vloga sindikata ali delavskega predstavništva)
(1) Delodajalec mora o nameravani redni ali izredni odpovedi
pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti sindikat pri delodajalcu,
katerega član je delavec, če delavec ni član sindikata oziroma pri
delodajalcu ni sindikata, pa svet delavcev oziroma delavskega
zaupnika.
(2) Sindikat oziroma organi iz prejšnjega odstavka morajo podati
svoje mnenje v roku osmih dni, v primeru nameravane izredne
odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa v roku treh dni. Če svojega
mnenja v navedenem roku ne podajo, se šteje, da odpovedi ne
nasprotujejo.
(3) Sindikat oziroma organi iz prvega odstavka lahko nasprotujejo
odpovedi, če menijo, da zanjo ni utemeljenih razlogov ali da
postopek ni bil izveden skladno s tem zakonom. Svoje
nasprotovanje morajo pisno obrazložiti.

4. Sporazumna razveljavitev
65. člen
(splošno)
(1) Pogodbo o zaposlitvi lahko stranki kadarkoli razveljavita s
pisnim sporazumom, ki mora vsebovati določbo o posledicah, ki
nastanejo delavcu zaradi sporazumne razveljavitve pri
uveljavljanju pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.
(2) Sporazum, ki ni sklenjen v pisni obliki, je neobsoječ.

71. člen
(nasprotovanje odpovedi)

5. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
A) Splošno

(1) Če sindikat oziroma organi Iz prejšnjega člena nasprotujejo
izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi in delavec v arbitražnem
ali neposredno v sodnem postopku uveljavlja neutemeljenost
izredne odpovedi ter zahteva od delodajalca, da ga zadrži na
delu, ga mora delodajalec zadržati na delu do konca arbitražnega
postopka ali do odločitve sodišča na prvi stopnji.
(2) Delodajalec lahko od sodišča zahteva začasno odredbo, s
katero se oprosti obveznosti iz prejšnjega odstavka in plačila
nadomestila plače, če nasprotovanje ni v skladu s tretjim

66. člen
(splošno)
(1) Pogodbeni stranki lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi z
odpovednim rokom (redna odpoved).
(2) V primerih, določenih v zakonu, lahko pogodbeni stranki
odpovesta pogodbo o zaposlitvi brez odpovednega roka (izredna
odpoved).
poročevalec, št. 50
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sklenitev spremenjene pogodbe.
(3) Delodajalec mora ravnati v skladu s prejšnjim odstavkom le v
primeru, če pogodba o zaposlitvi, ki se odpoveduje, traja več kot
šest mesecev. Varianta: Obveznost iz prejšnjega odstavka ne
velja za manjše delodajalce.
(4) Odpoved mora pogodbena stranka podati najkasneje v 15
dneh od seznanitve z razlogi, ki utemeljujejo redno odpoved.
Varianta: "in najkasneje v enem letu od nastanka razloga."

odstavkom prejšnjega člena.
(3) Če gre za kršitev pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega
razmerja, ki utemeljuje izredno odpoved, lahko delodajalec do
konca arbitražnega postopka ali do odločitve sodišča na prvi
stopnji prepove delavcu opravljati delo, vendar mu mora v tem
času zagotavljati nadomestilo plače v višini polovice povprečne
delavčeve plače v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.
72. člen
(oblika in vsebina odpovedi)

76. člen
(neutemeljeni odpovedni razlogi)

(1) Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi morata biti
izraženi v pisni obliki.
(2) Delodajalec mora pisno obrazložiti redno ali izredno odpoved
pogodbe o zaposlitvi ter opozoriti delavca na pravno varstvo in
na njegove pravice iz naslova zavarovanja za primer
brezposelnosti.

(1) Začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi
bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov ni utemeljen razlog
za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi.
(2) Vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi
zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega
razmerja pred arbitražnimi, sodnimi ali upravnimi organi ni
utemeljen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

73. člen
(vročitev odpovedi)

77. člen
(odpoved s ponudbo nove spremenjene pogodbe)

(1) Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti
vročena pogodbeni stranki, ki se jI odpoveduje pogodbo o
zaposlitvi.
(2) Redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora
delodajalec delavcu vročiti osebno praviloma v prostorih
delodajalca oziroma na naslovu bivališča, s katerega delavec
dnevno prihaja na delo.
(3) Če delavca ni najti na naslovu bivališča, s katerega delavec
dnevno prihaja na delo (razen v primerih opravičene odsotnosti z
dela) ali nima trajnega ali začasnega bivališča v Republiki Sloveniji
ali odkloni vročitev, se odpoved pogodbe o zaposlitvi objavi na
oglasnem mestu na sedežu delodajalca. Po preteku osem delovnih
dni se šteje vročitev za opravljeno.
(4) Redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča delavec
delodajalcu po pravilih pravdnega postopka.

(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na redno odpoved
pogodbe o zaposlitvi, se uporabljajo tudi v primeru, ko delodajalec
odpove pogodbo o zaposlitvi in delavcu istočasno predlaga
sklenitev nove spremenjene pogodbe o zaposlitvi.
(2) Delavec se mora izjasniti o sklenitvi nove spremenjene
pogodbe o zaposlitvi v roku 30 dni od sprejema ponudbe.
(3) Če delavec v primerih iz prejšnjega odstavka sprejme ponudbo
delodajalca, nima pravice do odpravnine, obdrži pa pravico
izpodbijati pred pristojnim sodiščem utemeljenost odpovednega
razloga.
b. Odpovedni roki
78. člen
(odpovedni roki)

B) Redna odpoved

Delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v
zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, pri
določitvi katerega morata pogodbeni stranki upoštevati minimalni
čas trajanja odpovednega roka, določen s tem zakonom razen,
če je za manjše delodajalce, s kolektivno pogodbo na ravni
dejavnosti, drugače dogovorjeno.

74. člen
(odpoved med odpovedjo)
Delavec, ki je dobil odpoved pogodbe o zaposlitvi, lahko med
trajanjem odpovednega roka odpove pogodbo s krajšim
odpovednim rokom.

79. člen
(minimalni odpovedni roki)

a. Odpovedni razlogi
75. člen
(razlogi redne odpovedi)

(1) Če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delavec, je odpovedni
rok en mesec. S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je
lahko dogovorjen daljši odpovedni rok, vendar ne daljši kot pet
mesecev.
(2) Če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec je minimalni
odpovedni rok:
- en mesec, če ima delavec manj kot dve leti delovne dobe pri
delodajalcu,
- dva meseca, če ima delavec najmanj dve leti delovne dobe pri
delodajalcu,
- tri mesece, če ima delavec najmanj pet let delovne dobe pri
delodajalcu,
- štiri mesece, če ima delavec najmanj 15 let delovne dobe pri
delodajalcu,
- pet mesecev, če ima delavec najmanj 25 let delovne dobe pri
delodajalcu.
(3) Ne gleda na določbe prvega in drugega odstavka je v primeru
odpovedi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom do deset
ur tedensko, minimalni odpovedni rok 14 dni.

(1) Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi, kadar
ni možno nadaljevanje delovnega razmerja:
- če preneha potreba za opravljanje določenega dela pod pogoji
določenimi v pogodbi o zaposlitvi zaradi ekonomskih,
organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na
strani delodajalca (poslovni razlog), ali
- če delavec zaradi svojega vedenja, pomanjkanja znanja ali
zmožnosti ali zaradi neizpolnjevanja posebnih pogojev določenih
z zakonom, ni sposoben izvrševati pogodbenih ali drugih
obveznosti iz delovnega razmerja (osebni razlog), ali
- če delavec krši pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz
delovnega razmerja (krivdni razlog).
(2) Delodajalec mora v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz
poslovnega ali osebnega razloga preveriti ali je možno zaposliti
delavca pod spremenjenimi pogoji ali na drugih delih oziroma ali
ga je mogoče dokvalificirati oziroma prekvalificirati za drugo delo.
Ce ta možnost obstaja, mora delodajalec delavcu ponuditi
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delavskega zaupnika, če tega ni pa sindikata pri delodajalcu in s
pravicami iz delne brezposelnosti);
- kriterije za določitev in seznam presežnih delavcev;
- ukrepe in kriterije za izbiro ukrepov za omilitev škodljivih posledic
prenehanja delovnega razmerja (npr.: ponudba zaposlitve pri
drugem delodajalcu, zagotovitev denarne pomoči, zagotovitev
pomoči za začetek samostojne dejavnosti, dokup zavarovalne
dobe,) ter mora biti finančno ovrednoten.

80. člen
(tek odpovednega roka)
Odpovedni rok začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi.
81. člen
(denarno nadomestilo namesto odpovednega roka)
Delodajalec in delavec se lahko dogovorita za denarno
nadomestilo namesto odpovednega roka.

86. člen
(kriteriji za določitev presežnih delavcev)

82. člen
(pravice in obveznosti strank v času odpovednega
roka)

(1) Pri določitvi delavcev, katerih delo postane nepotrebno, imajo
ob enakih kriterijih, prednost pri zadržanju zaposlitve tisti delavci
s slabšim socialnim položajem.
(2) Začasna odsotnost z dela delavca zaradi bolezni ali
poškodbe, nege družinskega člana, porodniškega dopusta,
dopusta za nego in varstvo otroka ali težje prizadetega invalida
ter nosečnost, ne sme biti upoštevana kot kriterij za določanje
presežnih delavcev.

Če odpove pogodbo o zaposlitvi delodajalec, ima delavec v času
odpovednega roka pravico do odsotnosti z dela zaradi iskanja
nove zaposlitve s pravico do nadomestila plače v trajanju najmanj
dve uri na teden.
c. Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih
razlogov

87. člen
(sodelovanje in vloga zavoda za zaposlovanje)

83. člen
(večje število delavcev)

(1) Delodajalec je dolžan obravnavati in upoštevati morebitne
predloge zavoda za zaposlovanje o možnih ukrepih za preprečitev
ali kar največjo omejitev prenehanja delovnega razmerja delavcev
in ukrepih za omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega
razmerja.
(2) Na zahtevo zavoda za zaposlovanje delodajalec ne sme
odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavcem, dokler ne mine 60 dni
od izpolnitve obveznosti iz drugega odstavka 84. člena.

(1) Delodajalec, ki ugotovi, da bo zaradi poslovnih razlogov v
obdobju 30 dni (varianta: 60 dni) postalo nepotrebno delo več
kot pet delavcev, je dolžan izdelati program razreševanja
presežnih delavcev.
(2) Program iz prejšnjega odstavka je dolžan pripraviti tudi
delodajalec, ki ugotovi, da bo zaradi poslovnih razlogov v obdobju
treh mesecev postalo nepotrebno delo 20 ali več delavcev.
(3) Določbe prvega in drugega odstavka veljajo za delodajalce, ki
zaposlujejo več kot 20 delavcev.

c. Odpravnina
88. člen
(odpravnina)

84. člen
(obveznost obveščanja)

(1) Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno za
več kot deset ur na teden, iz poslovnih razlogov, je dolžan izplačati
delavcu, ki je pri njem zaposlen najmanj dve leti, odpravnino.
Osnova za izračun odpravnine je delavčeva povprečna plača v
zadnjih šestih mesecih pred odpovedjo.
(2) Delavcu pripada odpravnina v višini:
- 1/5 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri
delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot dve do 15 let;
- 1/3 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri
delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu nad 15 do 25 let oziroma
- 1/2 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri
delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu nad 25 let.

(1) Delodajalec mora o razlogih za prenehanje potreb po delu
delavcev, o predvidenem številu in kategorijah presežnih delavcev
in o predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu
delavcev, čimprej obvestiti reprezentativni sindikat pri delodajalcu,
če tega ni pa svet delavcev ali delavskega zaupnika in se pri
pripravi programa razreševanja presežnih delavcev posvetovati
o možnih načinih za preprečitev in omejitev števila odpovedi in o
možnih ukrepih za preprečitev in omilitev škodljivih posledic.
(2) O postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu večjega
števila delavcev, o opravljenem posvetovanju po prejšnjem
odstavku, o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev, o
predvidenem številu in kategorijah presežnih delavcev ter o
predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu, mora
delodajalec nemudoma pisno obvestiti zavod za zaposlovanje.
(3) Delodajalec lahko odpove pogodbe o zaposlitvi presežnim
delavcem upoštevaje sprejeti program razreševanja presežnih
delavcev, vendar ne prej dokler ne mine 30 dnevni rok od izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

C) Izredna odpoved
89. člen
(splošno)
(1) Delavec ali delodajalec lahko izredno odpovesta pogodbo o
zaposlitvi, če obstajajo razlogi določeni s tem zakonom in ob
upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank
ni mogoče nadaljevanje delovnega razmerja do izteka
odpovednega roka oziroma do poteka časa, za katerega je bila
sklenjena pogodba o zaposlitvi.
(2) Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora pogodbena
stranka zahtevati najkasneje v 15 dneh od seznanitve z razlogi,
ki utemeljujejo izredno odpoved Varianta: "in najkasneje v enem
letu od nastanka razloga".

85. člen
(program razreševanja presežnih delavcev)
Program razreševanja presežnih delavcev mora vsebovati:
- razloge za prenehanje potreb po delu delavcev;
- ukrepe za preprečitev ali kar največjo omejitev prenehanja
delovnega razmerja delavcev, (preveriti možnosti nadaljevanja
zaposlitve pod spremenjenimi pogoji - drugo delo, preusposabljanje, izobraževanje, delo s krajšim delovnim časom, uvedba
krajšega delovnega časa s soglasjem sveta delavcev ali
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predstavniku delavcev v svetu zavoda ter
- imenovanemu ali voljenemu sindikalnemu zaupniku,
brez soglasja organa, katerega član je (sveta delavcev), ali
sindikata, razen če je to soglasje nadomeščeno z odločitvijo
sodišča ali če so podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi
postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.
(2) Varstvo pred odpovedjo za osebe iz prejšnjega odstavka traja
ves čas od njihove izvolitve in najmanj do prenehanja mandata.

a. Izredna odpoved delodajalca
90. člen
(razlogi na strani delavca)
Delodajalec lahko delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi:
- če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega
razmerja in ima kršitev znake kaznivega dejanja,
- če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši
pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja,
- če je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano opravljati
določena dela v delovnem razmerju ali če mu je izrečen vzgojni,
varnostni ali varstveni ukrep, zaradi katerega ne more opravljati
dela dalj kot šest mesecev ali če mora biti zaradi prestajanja
zaporne kazni več kot šest mesecev odsoten z dela,
- če delavec ne opravi uspešno poskusnega dela,
- če se delavec v roku petih delovnih dni po prenehanju razlogov
za suspenz pogodbe o zaposlitvi neopravičeno ne vrne na delo
(44. člen).
Varianta: Doda se nova alinea: - "če delavec zlorablja bolniški
stalež"

93. člen
(starši)
(1) Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavkam
v času nosečnosti in staršem, v času, ko izrabljajo porodniški
dopust in dopust za nego in varstvo otroka.
(2) Delavcem v času iz prejšnjega odstavka ne more prenehati
delovno razmerje zaradi odpovedi delodajalca. Če delodajalec ob
izreku odpovedi ne ve za nosečnost delavke, velja posebno
pravno varstvo pred odpovedjo, če delavka takoj oziroma v
primeru ovir, ki niso nastale po njeni krivdi, takoj po prenehanju leteh, obvesti delodajalca o svoji nosečnosti, kar dokazuje s
predložitvijo zdravniškega potrdila.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka delodajalec
lahko odpove pogodbo o zaposlitvi in delavcu lahko preneha
delovno razmerje, po predhodnem soglasju inšpektorja za delo,
če so podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi uvedbe
postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.

b. Izredna odpoved delavca
91. člen
(razlogi na strani delodajalca)
(1) Delavec lahko po preteku osem dni po tem, ko predhodno
pisno opomni delodajalca na izpolnitev obveznosti, izredno odpove
pogodbo o zaposlitvi:
- če mu delodajalec več kot tri mesece ne zagotavlja dela in mu
tudi ne plača zakonsko določenega nadomestila plače,
- če mu ni omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne
inšpekcije o prepovedi opravljanja delovnega procesa ali prepovedi
uporabe sredstev za delo dalj kot 30 dni in mu delodajalec ne
plača zakonsko določenega nadomestila plače,
- če mu delodajalec vsaj tri mesece izplačuje bistveno zmanjšano
plačilo za delo,
- če mu delodajalec trikrat zaporedoma ali v obdobju 6 mesecev
ne izplača plačila za delo ob zakonsko oziroma pogodbeno
dogovorjenem roku,
- če delodajalec ne zagotavlja varnosti in zdravja delavcev pri
delu in delavec od delodajalca predhodno zahteva odpravo
grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali
zdravje,
- če ga delodajalec žali ali se nasilno vede do njega ali če kljub
njegovim opozorilom ne prepreči takega ravnanja s strani drugih
delavcev.
Varianta: Dodata se novi alinei, ki se glasita:
če mu delodajalec ne zagotavlja enake obravnave glede na
spol,
- če delodajalec ni ničesar ukrenil, da delavec ne bi postal žrtev
spolnega nadlegovanja ali žrtev nadlegovanja zaradi tega, ker se
je pritožil proti razlikovanju med spoloma."
(2) Delavec je v primeru odpovedi zaradi ravnanj iz prejšnjega
odstavka upravičen do odpravnine, določene za primer redne
odpovedi pogodbe o zaposlitvi, in do odškodnine najmanj v višini
izgubljenega plačila za čas odpovednega roka.

94. člen
(invalidi in odsotni z dela zaradi bolezni)
(1) Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi invalidu
zaradi ugotovljene spremenjene ali zmanjšane delovne zmožnosti
ali iz poslovnega razloga, razen če za invalida pri delodajalcu ni
možno zagotoviti ustreznega dela, tudi ne s prekvalifikacijo ali
dokvalifikacijo ali prilagoditvijo pogojev dela, kar predhodno ugotovi
(potrdi) pristojni organ Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje oziroma Zavoda za zaposlovanje.
(2) Delavcem, ki so ob poteku odpovednega roka v primeru
odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalca iz poslovnih in osebnih
razlogov, odsotni z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo
zaradi bolezni ali poškodbe, preneha delovno razmerje z dnem
ugotovitve zdravstvene zmožnosti za delo, najkasneje pa s
potekom treh mesecev po izteku odpovednega roka.
95. člen
(večkratno pravno varstvo pred odpovedjo)
Če je posameznemu delavcu zaradi njegovega statusa
zagotovljeno večkratno varstvo pred odpovedjo, velja močnejše
pravno varstvo.
6. Prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi na
podlagi sodbe sodišča
96. člen
(prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi na
podlagi sodbe sodišča)
(1) Če sodišče ugotovi, da je redna ali izredna odpoved pogodbe
o zaposlitvi ene od pogodbenih strank nezakonita, odloči o
prenehanju delovnega razmerja, določi dan prenehanja in odloči
o odškodninski odgovornosti stranke, ki je nezakonito odpovedala
pogodbo o zaposlitvi. Delavcu pripada odškodnina v višini najmanj
ene in največ 12 mesečnih plač, izplačanih v zadnjih treh mesecih
njegovega delovnega razmerja, odvisno od trajanja delovnega
razmerja, starosti in socialnega stanja delavca.
(2) Sodišče določi dan prenehanja delovnega razmerja tudi v

D. Posebno pravno varstvo pred odpovedjo
92. člen
(predstavniki delavcev)
(l)Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi:
- članu sveta delavcev, delavskemu zaupniku, delavskemu
direktorju, članu nadzornega sveta, ki predstavlja delavce,
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programu zagotavljati usposabljanje za samostojno opravljanje
dela.
(2) Z zakonom, drugim predpisom ali kolektivno pogodbo na ravni
dejavnosti se določi trajanje in potek pripravništva ter program,
mentorstvo in način spremljanja in ocenjevanja pripravništva.
(3) Ob koncu pripravništva mora pripravnik opraviti izpit, ki je
sestavni in zaključni del pripravništva in se opravlja pred iztekom
pripravniške dobe.

primeru, če ugotovi ničnost pogodbe o zaposlitvi ali na zahtevo
ene od pogodbenih strank neveljavnost pogodbe o zaposlitvi.
Varianta: Prvi odstavek se nadomesti z novimi prvim, drugim
in tretjim odstavkom, ki se glasijo:
(1) Če sodišče ugotovi, da je odpoved delodajalca nezakonita,
delavec pa ne želi nadaljevanja delovnega razmerja, na predlog
delavca odloči o prenehanju delovnega razmerja, določi dan
prenehanja in delavcu prizna odškodnino v višini najmanj ene in
največ 12 mesečnih plač delavca, izplačanih v zadnjih treh
mesecih delovnega razmerja, odvisno od trajanja delovnega
razmerja, starosti in socialnega stanja delavca.
(2) Sodišče lahko odloči v skladu s prejšnjim odstavkom tudi ne
glede na predlog delavca, če upoštevaje vse okoliščine in interes
obeh pogodbenih strank, nadaljevanje delovnega razmerja ne bi
bilo več mogoče.
(3) Delavec lahko zahtevo iz prvega odstavka uveljavlja do
zaključka glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje.

101. člen
(omejitev odpovedi pripravniku s strani delodajalca)
V času trajanja pripravništva delodajalec pripravniku ne sme
odpovedati pogodbe o zaposlitvi razen, če so podani razlogi za
izredno odpoved ali v primeru uvedbe postopka za prenehanje
delodajalca ali prisilne poravnave.
102. člen
(volontersko pripravništvo)
(1) Če se pripravništvo v skladu s posebnim zakonom lahko
opravlja, ne da bi delavec in delodajalec sklenila pogodbo o
zaposlitvi (volontersko pripravništvo), se za pripravnika
uporabljajo določbe tega zakona o trajanju in izvajanju
pripravništva, o omejenosti delovnega časa, odmorih in počitkih,
odškodninski odgovornosti ter zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu v skladu s posebnim zakonom.
(2) Pogodba o volonterskem opravljanju pripravništva mora biti
sklenjena v pisni obliki.

7. Prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi v
drugih primerih
97. člen
(prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi zaradi
ugotovljene trajne nezmožnosti za delo)
Pogodba o zaposlitvi preneha veljati po samem zakonu, ko je
delavcu vročena pravnomočna odločba o ugotovljeni popolni
nezmožnosti za delo (invalidnost I. kategorije).

2. POSKUSNO DELO
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ
DELOVNEGA RAZMERJA

103. člen
(poskusno delo)

1. OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA

(1) Ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi se delavec in delodajalec
lahko dogovorita o poskusnem delu.
(2) Poskusno delo traja največ šest mesecev. Poskusno delo se
lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela (bolezen
ipd.).
(3) V času trajanja poskusnega dela lahko delavec odpove
pogodbo o zaposlitvi s sedemdnevnim odpovednim rokom.
(4) Na podlagi ugotovitve o neuspešno opravljenem poskusnem
delu lahko delodajalec ob poteku poskusnega dela izredno odpove
pogodbo o zaposlitvi.
(5) V času trajanja poskusnega dela delodajalec delavcu ne sme
odpovedati pogodbe o zaposlitvi razen, če so podani razlogi za
izredno odpoved ali zaradi postopka za prenehanje delodajalca
ali prisilne poravnave.

98. člen
(splošno)
(1) Z zakonom, drugim predpisom ali kolektivno pogodbo na ravni
dejavnosti se lahko določi, da sklene pogodbo o zaposlitvi kot
pripravnik, kdor prvič začne opravljati delo ustrezno vrsti in stopnji
svoje strokovne izobrazbe ter z namenom, da se usposobi za
samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju.
(2) Vajenec, ki uspešno konča program poklicnega izobraževanja,
je usposobljen za samostojno opravljanje dela v delovnem
razmerju, ustrezno vrsti in stopnji njegove poklicne izobrazbe.
99. člen
(trajanje pripravništva)

3. PLAČILO ZA DELO

(1) Pripravništvo lahko traja največ eno leto, če zakon ne določa
drugače.
(2) Pripravništvo se lahko sorazmerno podaljša, če pripravnik
dela s krajšim delovnim časom od polnega, vendar največ za
šest mesecev.
(3) Trajanje pripravništva se podaljša za čas opravičene
odsotnosti z dela, ki traja dlje kot 20 delovnih dni, razen za čas
letnega dopusta.
(4) Trajanje pripravništva se lahko na predlog mentorja skrajša,
vendar le do polovice prvotno določenega trajanja.

104. člen
(vrsta plačil)

(1) Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače,
ki mora biti vedno v denarni obliki in morebitnih drugih vrst plačil,
ki so lahko tudi v nedenarni obliki, če je tako določeno s kolektivno
pogodbo. Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen
z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje
delodajalca.
(2) Če se s pogodbo o zaposlitvi določi plačilo, ki ni le v denarju in
delodajalec ne poravna tega plačila na določen dan, ima delavec
pravico zahtevati izplačilo v denarju tudi za ta del plačila.
(3) Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno
uspešnost In dodatkov.

100. člen
(izvajanje pripravništva)
(1) V času trajanja pripravništva mora delodajalec pripravniku po
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odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta, plačanega
izrednega dopusta (140. člen), izobraževanja (146. člen), z
zakonom določenih praznikov in dela prostih dni (141. člen), in v
primerih, ko delavec ne dela iz razlogov na strani delodajalca
(npr. varstvena odklonitev dela, prepoved zaradi ukrepa
inšpektorja, presežki, in druge oblike nezagotavljanja dela).
(3) Delodajalec izplačuje nadomestilo plače v primerih
nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe,
in sicer za deset delovnih dni, vendar največ za 120 delovnih dni
v koledarskem letu. Če gre za več zaporednih odsotnosti z dela
zaradi bolezni do deset delovnih dni in traja v posameznem primeru
prekinitev med eno in drugo odsotnostjo manj kot deset delovnih
dni, delodajalec izplača nadomestilo plače v breme zdravstvenega
zavarovanja.
(4) Delodajalec lahko izplača v breme drugega zavezanca
nadomestilo plače tudi v primeru, če je tako določeno z zakonom
ali drugim predpisom.
(5) Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, je upravičen
do polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal.
(6) Če s tem zakonom, drugim zakonom ali posebnim predpisom
ni določeno drugače, delavcu pripada nadomestilo plače v višini
njegove povprečne plače iz zadnjih dvanajstih mesecev. V kolikor
delavec v tem obdobju ni prejemal plače, mu pripada nadomestilo
plače v višini minimalne plače.
(7) Delodajalec je delavcu dolžan izplačati nadomestilo plače za
tiste dneve in za toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost delavca
na dan, ko zaradi opravičenih razlogov ne dela.

105. člen
(osnovna plača, delovna uspešnost, dodatki)
(1) Osnovna plača se določi upoštevaje zahtevnost dela, za
katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.
(2) Delovna uspešnost delavca se določi upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela, za katerega je delavec
sklenil pogodbo o zaposlitvi.
(3) Dodatki se določijo za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz
razporeditve delovnega časa in sicer za izmensko delo, delo v
deljenem delovnem času, nočno delo, nadurno delo, delo v
nedeljo, delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.
106. člen
(enako plačilo žensk in moških)
(1) Delodajalec je dolžan za enako delo in za delo enake
zahtevnosti izplačati enako plačilo delavcem ne glede na spol.
(2) Določila pogodbe o zaposlitvi, kolektivne pogodbe oziroma
splošnega akta delodajalca, ki so v nasprotju s prejšnjim
odstavkom, so nična.
107. člen
(plačilni dan)
(1) Plača se plačuje za plačilna obdobja, ki ne smejo biti daljša od
enega meseca.
(2) Plača se izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega
obdobja.
(3) Če je izplačilni dan dela prosti dan, se plača izplača najkasneje
prvi naslednji delovni dan.
(4) Delodajalec je dolžan pisno predhodno obvestiti delavce o
izplačilnem dnevu in vsakokratni spremembi izplačilnega dne.
(5) Morebitna plačila v naravi se zagotavljajo na dogovorjen način
glede na vrsto dela in obstoječe običaje.

111. člen
(nastanitev med delovnim razmerjem)
Če ima po pogodbi o zaposlitvi delavec dogovorjeno nastanitev
kot obliko plačila, ima pravico do nastanitve ves čas trajanja
delovnega razmerja kot tudi v času, ko ne opravlja svojega dela
in ima pravico do nadomestila plače.

108. člen
(kraj in način izplačila plače)

112. člen
(udeležba pri dobičku)

(1) Delodajalec je dolžan delavcu izplačati plačo do konca
izplačilnega dne na običajnem izplačilnem mes'fu.
(2) Če se plača izplačuje preko bančnega računa delavca ali na
drug brezgotovinski način, mora biti delavcu plača na razpolago
na določen plačilni dan, razen če se stranki ne dogovorita drugače.
(3) 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.
(4) Stroški v zvezi z izplačevanjem plače bremenijo delodajalca.

Delavec in delodajalec se lahko dogovorita, da ima delavec pravico
do deleža dobička. Ta delež se določi na osnovi dobička v
poslovnem letu, izračunan v skladu z zakonom.
113. člen
(plačilo pripravnikom)
(1) Delavec-pripravnik ima pravico do plače najmanj v višini 70%
osnovne plače, upoštevaje zahtevnost dela, za opravljanje
katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik, in drugih
osebnih prejemkov.
(2) Plača pripravnika ne sme biti nižja od minimalne plače,
določene z zakonom.

109. člen
(zadrževanje in pobot izplačila plače)
(1) Delodajalec lahko zadrži izplačevanje plače delavcu samo v
zakonsko določenih primerih. Vsa določila pogodbe o zaposlitvi,
ki določajo druge načine zadrževanja izplačila, so nična.
(2) Delodajalec ne sme svoje terjatve do delavca brez njegovega
pisnega soglasja pobotati s svojo obveznostjo plačila.
(3) Delavec ne more dati soglasja iz prejšnjega odstavka pred
nastankom delodajalčeve terjatve.

4. DELOVNI ČAS
114. člen
(polni delovni čas)
(1) Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur v tednu.
(2) Z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo se lahko določi kot
polni delovni čas, delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden,
vendar ne manj kot 36 ur na teden.
(3) Z zakonom ali drugim predpisom v skladu z zakonom, ali s
kolektivno pogodbo se lahko določi za delovna mesta, pri katerih
obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare,
polni delovni čas, ki traja manj kot 36 ur na teden.
(4) Če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno
pogodbo, se šteje kot polni delovni čas, delovni čas 40 ur v tednu.

110. člen
(nadomestilo plače)
(1) Delavec ima pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti
v primerih in v trajanju, določenem z zakonom, ter v primerih, ko
ne dela iz razlogov na strani delodajalca.
(2) Delodajalec je dolžan izplačati nadomestilo plače v primerih
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115. člen
(nadurno delo)

preneha veljati pogodba o zaposlitvi v skladu s tem zakonom, po
poteku dogovorjenega časa, ali če je umaknjeno soglasje
delodajalca, kjer je delavec v delovnem razmerju s polnim delovnim
časom.

(1) Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko
polnega delovnega časa (nadurno delo):
- v primerih izjemno povečanega obsega dela,
- če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa,
da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in
zdravje ljudi,
- če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi
povzročila prekinitev dela,
- če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter
varnost prometa
- in v drugih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo.
(2) Nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden, največ 20
ur na mesec in največ 180 ur na leto. Delovni dan lahko traja
največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev
se lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju določenem
z zakonom ali kolektivno pogodbo in ne sme biti daljše od šestih
mesecev.

119. člen
(krajši delovni čas v posebnih primerih)
(1) Delavec, ki dela manj kot polni delovni čas (krajši delovni čas)
v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(invalidnost), predpisi o zdravstvenem zavarovanju (medicinska
rehabilitacija), ima pravice iz socialnega zavarovanja kot če bi
delal polni delovni čas.
(2) Delavec iz prejšnjega odstavka, ki dela manj kot polni delovni
čas, ima pravico do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti
ter druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec,
ki dela polni delovni čas, če s tem zakonom ni drugače določeno.
120. člen
(razporejanje delovnega časa)
(1) Razporeditev in pogoji za začasno prerazporeditev delovnega
časa se določijo z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o
zaposlitvi.
(2) Delodajalec mora v pisni obliki obvestiti delavce o začasni
prerazporeditvi delovnega časa najmanj en dan prej.
(3) Pri enakomerni razporeditvi polni delovni čas ne sme biti
razporejen na manj kot štiri dni v tednu.
(4) Zaradi narave ali organizacije dela ali potreb uporabnikov je
delovni čas lahko neenakomerno razporejen. Pri neenakomerni
razporeditvi ter začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa,
delovni čas ne sme trajati več kot 60 ur na teden in ne manj kot
štiri ure na dan.
(5) Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi
delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot povprečna
delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šest
mesecev.
(6) Določba 117. člena tega zakona o prepovedi dela preko
polnega delovnega časa velja tudi v primeru neenakomerne
razporeditve alj^prerazporeditve delovnega časa.

116. člen
(dodatno delo v primerih naravne ali druge nesreče)
Delavec je dolžan opravljati delo preko polnega ali dogovorjenega
krajšega delovnega časa na svojem delovnem mestu ali druga
dela v zvezi z odpravljanjem ali preprečevanjem posledic, v
primerih naravne ali druge nesreče ali ko se ta nesreča
neposredno pričakuje. Tako delo lahko traja dokler je nujno, da
se rešijo človeška življenja, obvaruje zdravje ljudi ali prepreči
nepopravljiva materialna škoda.
117. člen
(prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega
časa)
Delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa:
- če je delo možno opraviti z ustrezno organizacijo in delitvijo
dela, razporeditvijo delovnega časa ali z uvajanjem novih izmen,
- delavki ali delavcu v skladu z določbami tega zakona zaradi
varstva nosečnosti in starševstva (163.člen),
- starejšemu delavcu (176.člen),
• delavcu,ki še ni izpolnil 18 let starosti,
- delavcu, ki bi se mu na podlagi mnenja zdravniške komisije
zaradi takega dela poslabšalo zdravstveno stanje,
- delavcu, ki ima polni delovni čas krajši od 36 ur na teden zaradi
dela na delovnem mestu, kjer obstajajo večje nevarnosti za
poškodbe ali zdravstvene okvare v skladu s 114. členom tega
zakona,
- delavcu, ki dela manj kot polni delovni čas (krajši delovni čas) v
skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(invalidnost), predpisi o zdravstvenem zavarovanju (medicinska
rehabilitacija) ali drugimi predpisi (starševske obveznosti).

121. člen
(preračun delovnega časa)
(1) Delavec, ki opravlja delo v neenakomerni razporeditvi
delovnega časa ali začasni prerazporeditvi delovnega časa in ki
v času pred prenehanjem delovnega razmerja med koledarskim
letom opravi več ur dela, kot je določeno za delo s polnim delovnim
časom, lahko zahteva, da se mu več opravljene ure preračunajo
v delovne dni s polnim delovnim časom.
(2) Po prejšnjem odstavku izračunani delovni dnevi se štejejo v
delavčevo delovno dobo, kot če bi jih prebil na delu. Skupna
delovna doba v koledarskem letu ne sme presegati 12 mesecev.

118. člen
(dopolnilno delo)

5. NOČNO DELO
122. člen
(nočno delo)

(1) Delavec, ki dela polni delovni čas, sme izjemoma skleniti
pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim
delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden, po poprejšnjem
soglasju delodajalcev, kjer je zaposlen za polni delovni čas, če
gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih Republiškega
zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih
ali raziskovalnih del.
(2) Obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi po prejšnjem
odstavku je dogovor o načinu uresničevanja pravic in obveznosti
iz tega delovnega razmerja glede na pravice in obveznosti delavca
pri delodajalcu, kjer je zaposlen s polnim delovnim časom.
(3) Delavcu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi po prvem odstavku,
poročevalec, št. 50

Kot nočno delo se šteje delo v času med 23. in šesto uro
naslednjega dne. Če je z razporeditvijo delovnega časa določena
nočna delovna izmena, se šteje za nočno delo osem nepretrganih
ur v času med 22. in sedmo uro naslednjega dne.
123. člen
(pravice delavcev, ki delajo ponoči)
(1) Delavec, ki dela ponoči vsaj tri ure svoje redne dnevne delovne
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3. pri določenem delodajalcu, ki ni vključen v odločitev iz prve
točke niti ni sklenjen sporazum po drugi točki, pod pogojem:
- da je zahtevano mnenje sindikata pri delodajalcu, reprezentativnega sindikata dejavnosti in združenja delodajalcev,
- da je preverjeno izpolnjevanje pogojev pri opravljanu nočnega
dela,
- da odobritev lahko traja najdalj za dobo enega leta in se lahko
obnovi pod gornjimi pogoji.

obveznosti oziroma delavec, ki dela ponoči tretjino polnega
delovnega časa svoje letne delovne obveznosti, ima pravico do
posebnega varstva (nočni delavec).
(2) Če bi se nočnemu delavcu po mnenju zdravniške komisije
zaradi takega dela lahko poslabšalo zdravstveno stanje, ga mora
delodajalec zaposliti na ustrezno delo podnevi.
(3) Delodajalec mora nočnim delavcem zagotoviti:
- daljši dopust,
- ustrezno prehrano,
- strokovno vodstvo delovnega oz. proizvodnega procesa.
(4) Če se delo opravlja v izmenah, mora delodajalec zagotoviti
njihovo periodično izmenjavo. Pri tem sme delavec ene izmene
delati ponoči najdlje en teden.
(5) Delodajalec ne sme razporediti na nočno delo delavca, ki
nima urejenega prevoza na delo in z dela.

6. ODMORI IN POČITKI
127. člen
(odmor med delovnim časom)
(1) Med dnevnim delovnim časom ima delavec, ki dela polni delovni
čas, pravico do odmora, ki traja 30 minut.
(2) Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu z 49. ali 119.
členom tega zakona, vendar več kot 4 ure na dan, ima pravico do
odmora med dnevnim delovnim časom v sorazmerju s časom
prebitim na delu.
(3) Dolžina odmora se v primeru neenakomerne razporeditve ali
začasne prerazporeditve delovnega časa določi sorazmerno
dolžini dnevnega delovnega časa.
(4) Odmor se lahko določi šele po eni uri dela in najkasneje eno
uro pred koncem delovnega časa.
(5) Čas odmora med dnevnim delom se všteva v delovni čas.

124. člen
(omejitve dela ponoči)
(1) Delovni čas nočnega delavca ne sme v obdobju štirih mesecev
trajati povprečno več kot osem ur na dan.
(2) Delovni čas nočnega delavca, ki dela na delovnem mestu,
kjer obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene
okvare, ne sme trajati več kot osem ur na dan.
(3) Z zakonom, drugim predpisom ali kolektivno pogodbo se določi
dela iz prejšnjega odstavka.
125. člen
(posvetovanje s sindikatom ali delavskim
predstavništvom)

Varianta: Peti odstavek se črta.
128. člen
(počitek med zaporednima delovnima dnevoma)

Delodajalec se mora pred uvedbo nočnega dela, če se nočno
delo redno opravlja z nočnimi delavci pa najmanj enkrat letno,
posvetovati z reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu, če tega
ni pa s svetom delavcev ali delavskim zaupnikom o določitvi
časa, ki se šteje kot čas nočnega dela, o oblikah organiziranosti
nočnega dela, o ukrepih varnosti in zdravja pri delu ter socialnih
ukrepih.

(1) Delavec ima med dvema zaporednima delovnima dnevoma
(Varianta: v obdobju 24 ur) pravico do počitka, ki traja
nepretrgoma najmanj 12 ur.
(2) Delavec, ki opravlja delo v neenakomerni razporeditvi ali v
primeru začasne prerazporeditve delovnega časa ima pravico
do počitka med dvema zaporednima delovnima dnevoma, ki traja
nepretrgoma najmanj 11 ur.

126. člen
(nočno delo žensk v industriji in gradbeništvu)

129. člen
(tedenski počitek)

(1) Delodajalec s področja industrije ali gradbeništva lahko na
nočnem delu zaposluje delavke le v primerih:
- če gre za članice njegove družine,
- če delavke opravljajo vodilno delo ali vodijo delovne enote ali
opravljajo delo v zvezi z zagotavljanjem varnosti, zdravja ali
socialnega varstva delavcev,
- če je tako delo nujno potrebno zaradi višje silq, ki je ni bilo možno
predvideti ali da se prepreči škoda na surovinah ali drugem hitro
pokvarljivem materialu. O takem nočnem delu mora delodajalec
v 24 urah po uvedbi obvestiti pristojnega inšpektorja za delo,
- če je tako delo v nacionalnem interesu predhodno odobril minister, pristojen za delo.
(2) Zaradi boljše izkoriščenosti delovnih sredstev, širjenja
zaposlitvenih možnosti ter podobnih ekonomskih ali socialnih
razlogov lahko v industriji in gradbeništvu z odobritvijo ministra,
pristojnega za delo, delajo ponoči delavke:
1. v določeni dejavnosti ali poklicu, pod pogojem da so se o tem
sporazumeli ali dali svoje soglasje reprezentativni sindikat in
združenje delodajalcev;
2. pri enem ali več delodajalcih, ki niso vključeni v odločitev iz
prve točke pod pogojem *
- da je sklenjen sporazum med sindikati pri delodajalcu in
delodajalcem,
- da je izvedeno posvetovanje med delodajalcem(ci) ter
združenjem delodajalcev in reprezentativnim sindikatom v
dejavnosti;
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(1) Delavec ima v obdobju sedmih zaporednih dni, poleg pravice
do dnevnega počitka iz prejšnjega člena tega zakona, pravico do
počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur.
(2) Dan tedenskega počitka je praviloma nedelja. Zaradi
objektivnih, tehničnih in organizacijskih razlogov se lahko delavcu
zagotovi tedenski počitek na kakšen drug dan v tednu.
(3) Minimalno trajanje tedenskega počitka, določeno v prvem
odstavku, se upošteva kot povprečje v obdobju štirinajstih
zaporednih dni.
7. ODSTOPANJE OD ZAGOTOVLJENIH PRAVIC
130. člen
(posebnosti načina opravljanja dela)
V primerih, ko delovnega časa ni mogoče v naprej razporediti
oziroma, ko si delavec lahko razporeja delovni čas samostojno
(poslovodne osebe, delavci, ki vodijo delovne enote in imajo
pooblastila za samostojne odločitve, delavci, ki opravljajo delo na
domu), delodajalec ni dolžan upoštevati določb tega zakona glede
omejitve delovnega časa, nočnega dela, odmora, dnevnega in
tedenskega počitka, pod pogojem, da je delavcem zagotovljena
varnost in zdravje pri delu.
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- če mu preneha delovno razmerje pred potekom roka, po preteku
katerega bi pridobil pravico do celotnega letnega dopusta,
- če mu delovno razmerje v tekočem koledarskem letu preneha
pred prvim julijem.
(2) Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se
najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.

131. člen
(možnosti drugačnega urejanja v kolektivnih
pogodbah)
(1) S kolektivnimi pogodbami se lahko določi, da se časovna
omejitev dnevne delovne obveznosti nočnega delavca, določena
s 124. členom tega zakona, upošteva kot povprečna omejitev v
obdobju, daljšem kot štiri mesece, vendar ne daljšem kot šest
mesecev.
(2) S kolektivnimi pogodbami se lahko določi, da se dnevni in
tedenski počitek v povprečnem minimalnem trajanju, kot ga določa
zakon, v primerih izmenskega dela zagotavlja v določenem
daljšem časovnem obdobju, vendar ne daljšem kot šest mesecev.
(3) V dejavnostih oziroma za delovna mesta ali poklice v primerih
iz četrtega odstavka se lahko v kolektivnih pogodbah določi, da
se dnevni ali tedenski počitek v povprečnem minimalnem trajanju,
kot je določen z zakonom, zagotavlja v določenem daljšem
časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev.
(4) Po prejšnjem odstavku se lahko zagotovi pravica do dnevnega
ali tedenskega počitka v dejavnostih oziroma za delovna mesta
ali poklice v primerih:
- kjer narava dela zahteva stalno prisotnost ali
- kjer narava dejavnosti zahteva kontinuirano zagotavljanje dela
ali storitev ali
- v primerih predvidenega neenakomernega ali povečanega
obsega dela.

136. člen
(izraba letnega dopusta)
(1) Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih s tem, da mora en
del trajati najmanj dva delovna tedna.
(2) Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo dveh delovnih
tednov letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta,
preostanek letnega dopusta pa do 30. junija naslednjega leta.
(3) Letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu
zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega
dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, ima delavec pravico
izrabiti do 30. junija naslednjega koledarskega leta, če je v
koledarskem letu, v katerem mu je bil odmerjen dopust, delal vsaj
šest mesecev.
(4) Delavec, ki dela v tujini, lahko v celoti izrabi letni dopust do
konca naslednjega koledarskega leta, če je tako določeno s
kolektivno pogodbo delodajalca.
137. člen
(sklenitev pogodbe o zaposlitvi z drugim
delodajalcem)

8. LETNI DOPUST

(1) Delavec izrabi letni dopust pri delodajalcu, kjer je pridobil
pravico do njegove izrabe, razen, če se z delodajalcem ne
dogovorita drugače.
(2) Ob prenehanju delovnega razmerja je delodajalec dolžan dati
delavcu potrdilo o izrabi letnega dopusta.

132. člen
(trajanje letnega dopusta)
(1) Delavec ima pravico do letnega dopusta v minimalnem trajanju
20 delovnih dni, ne glede na to ali dela polni delovni čas ali krajši
delovni čas od polnega.
(2) Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60% telesno okvaro
in delavec, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno
prizadetostjo ima pravico do dodatnih treh delovnih dni letnega
dopusta.

138. člen
(način izrabe letnega dopusta)
(1) Letni dopust se izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa
ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje
njegove družinske obveznosti.
(2) Delavec ima pravico en dan letnega dopusta izrabiti na tisti
dan, ki ga sam določi, če to resneje ne ogroža delovnega procesa,
o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo.

133. člen
(določanje trajanja letnega dopusta)
(1) Daljše trajanje letnega dopusta od določenega v 132. členu
tega zakona, se lahko določi s kolektivno pogodbo ali pogodbo o
zaposlitvi.
(2) Prazniki in dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ter drugi
primeri opravičene odsotnosti z dela se ne vštevajo v dneve
letnega dopusta.
(3) Kot dan letnega dopusta se šteje vsak delovni dan, ki je po
razporeditvi delovnega časa pri delodajalcu za konkretnega
delavca določen kot delovni dan.

139. člen
(plačilo za neizrabljeni del letnega dopusta)
(1) Delavec ima ob prenehanju delovnega razmerja pravico do
odškodnine za neizrabljeni del letnega dopusta.
(2) Ničen je kakršen koli sporazum, s katerim bi se delavec
odpovedal pravici do letnega dopusta ali do odškodnine za letni
dopust.

134. člen
(pridobitev pravice do letnega dopusta)

9. DRUGE ODSOTNOSTI Z DELA Z OZIROMA BREZ
NADOMESTILA PLAČE

Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu
preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti
daljši od šestih mesecev, ne glede na to, ali delavec dela polni
delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.

1. Plačani dopust
140. člen
(1) Delavec ima pravico do plačanega dopusta v posameznem
koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin v trajanju najmanj en
delovni dan za posamezen primer:
- lastne poroke,
- rojstva otroka,
- smrti zakonca ali otroka,
• smrti staršev,
- hujše nesreče, ki prizadane delavca.

135. člen
(pravica do sorazmernega dela letnega dopusta)
(1) Delavec ima pravico do izrabe 1/12 sorazmernega dela
letnega dopusta za vsak mesec dela:
- če v koledarskem letu, v katerem je sklenil delovno razmerje, ni
pridobil pravice do celotnega letnega dopusta,
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in usposabljanje delavcev, če tako zahtevajo potrebe delovnega
procesa ali, če se je z izobaževanjem, izpopolnjevanjem ali
usposabljanjem možno izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz
osebnega ali poslovnega razloga. V skladu s potrebami
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev ima
delodajalec pravico delavca napotiti na izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje, delavec pa ima pravico, da sam
kandidira.
(3) Trajanje in potek izobraževanja ter pravice pogodbenih strank
med izobraževanjem in po njem se določijo s pogodbo, s katero
se dogovorita o izobraževanju oziroma s kolektivno pogodbo.

(2) Delavec ima v posameznem koledarskem letu pravico do
plačane odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege
družinskega člana v trajanju treh (varianta: petih) delovnih dni
brez potrdila pristojnega zdravnika.
2. Odsotnost z dela zaradi praznovanja
141. člen
(1) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela ob praznikih
Republike Slovenije, ki so določeni kot dela prosti dnevi in ob
drugih, z zakonom določenih dela prostih dnevih.
(2) Pravica iz prejšnjega odstavka se delavcu lahko omeji, če
delovni oziroma proizvodni proces poteka nepretrgano ali narava
dela zahteva opravljanje dela tudi na praznični dan.

146. člen
(pravica do plačane odsotnosti z dela zaradi
izobraževanja)
(1) Delavec, ki se izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v skladu
s prejšnjim členom, kot tudi delavec, ki se izobražuje, izpopolnjuje
ali usposablja v lastnem interesu, ima pravico do plačane
odsotnosti z dela zaradi priprave oziroma opravljanja izpitov.
(2) Če s kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi ali posebno
pogodbo o izobraževanju pravica iz prejšnjega odstavka ni
podrobneje določena, ima delavec pravico do plačane odsotnosti
z dela ob dnevih, ko prvič opravlja izpite.
(3) Za delavce, ki se izobražujejo, izpopolnjujejo in usposabljajo v
lastnem interesu, in so zaposleni pri manjših delodajalcih, se lahko
pravica iz prvega odstavka v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti
tudi drugače uredi.

3. Odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi
bolezni ali poškodbe
142. člen
Delavec je upravičen do odsotnosti z dela v primerih začasne
nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe in v drugih
primerih v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju.
4. Odsotnost z dela zaradi opravljanja funkcije ali
obveznosti po posebnih zakonih

12. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

143. člen

147. člen
(disciplinska odgovornost)

(1) Pravico do odsotnosti z dela ima delavec zaradi opravljanja
neprofesionalne funkcije, v katero je izvoljen na neposrednih
državnih volitvah, funkcije oziroma dolžnosti, v katero je imenovan
s strani sodišča, ter delavec, ki je pozvan na dolžnost vojaškega
obveznika, ter na izvajanje obrambnih dolžnosti in dolžnosti zaščite
in reševanja, razen služenja vojaškega roka, ali je brez krivde
klican k upravnim ali sodnim organom (državni svetniki, člani
občinskih svetov, neprofesionalni župani občin, sodniki porotniki,
sodni izvedenci, cenilci, tolmači, vojaški obvezniki...).
(2) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela zaradi darovanja
krvi vsakokrat ko prostovoljno daruje kri.

(1) Delavec je dolžan izpolnjevati pogodbene ali druge obveznosti
iz delovnega razmerja ter pravila reda in discipline.
(2) Za kršitev obveznosti iz prejšnjega odstavka je delavec
disciplinsko odgovoren.
148. člen
(disciplinske sankcije)
(1) Disciplinsko odgovornemu delavcu lahko delodajalec izreče
opomin ali druge disciplinske sankcije kot so npr. denarna kazen,
odvzem bonitet, začasno opravljanje drugega dela, če so
določene v kolektivni pogodbi oziroma v pogodbi o zaposlitvi.
(2) Disciplinska sankcija ne sme trajno spremeniti delovnopravnega položaja delavca.

10. OBVEZNOST OPRAVLJANJA DRUGEGA DELA
ZARADI IZJEMNIH OKOLIŠČIN
144. člen
(sprememba dela zaradi naravnih ali drugih nesreč)

149. člen
(ugotavljanje disciplinske odgovornosti)

V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje
ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje
ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko vrsta ali kraj opravljanja
dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita
tudi brez soglasja delavca, vendar le dokler trajajo take okoliščine.

Disciplinsko odgovornost delavca ugotavlja delodajalec - fizična
oseba oziroma če je delodajalec pravna oseba, osebe določene
v 15. členu tega zakona.
150. člen
(pravica do zagovora delavca)

11. IZOBRAŽEVANJE

(1) V disciplinskem postopku mora delodajalec delavcu vročiti
pisno obdolžitev ter določiti čas in kraj, kjer lahko delavec poda
svoj zagovor.
(2) Pisno obdolžitev mora delodajalec delavcu vročiti na način,
kot ga določa 153. člen tega zakona.
(3) V disciplinskem postopku mora delodajalec omogočiti zagovor
delavcu, razen če le-ta to izrecno odkloni ali če se neopravičeno
ne odzove povabilu na zagovor.

145. člen
(izobraževanje delavcev)
(1) Delavec ima pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega
procesa, z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za
delo na delovnem mestu ter ohranitve zaposlitve.
(2) Delodajalec je dolžan zagotoviti izobraževanje, izpopolnjevanje
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157. člen
(zmanjšanje odškodnine ali oprostitev plačila
odškodnine)

151. člen
(izbira disciplinske sankcije)
Pri izbiri disciplinske sankcije mora delodajalec upoštevati stopnjo
odgovornosti delavca, stopnjo krivde, pomembne subjektivne in
objektivne okoliščine, v katerih je bila kršitev storjena in individualne
lastnosti delavca.

S kolektivno pogodbo se lahko za delavca določijo način in pogoji
za zmanjšanje ali za oprostitev plačila odškodnine.
158. člen
(odškodninska odgovornost delodajalca)

152. člen
(vloga sindikata ali delavskega predstavništva)

(1) Če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom,
mu jo mora povrniti delodajalec po splošnih načelih o odškodninski
odgovornosti.
(2) Odškodninska odgovornost delodajalca se nanaša tudi na
škodo, ki jo je delodajalec povzročil delavcu s kršenjem pravic iz
delovnega razmerja.

(1) O disciplinskem postopku in predlogu sankcije mora
delodajalec pisno obvestiti sindikat pri delodajalcu, katerega član
je delavec, če tega ni oziroma delavec ni član sindikata pa svet
delavcev ali delavskega zaupnika.
(2) Sindikat ali organi iz prejšnjega odstavka lahko podajo svoje
mnenje v roku treh delovnih dni in morajo svoje eventualno mnenje
obrazložiti.
(3) Delodajalec mora pisno mnenje sindikata ali organov iz
prejšnjega odstavka obravnavati v roku treh dni in se opredeliti
do navedb.

IV. POSEBNO VARSTVO
1. VARSTVO ŽENSK

153. člen
(odločitev o disciplinski odgovornosti)

159. člen
(prepoved opravljanja podzemskih del)

(1) Sklep o disciplinski odgovornosti mora vsebovati izrek,
obrazložitev in pravni pouk.
(2) Sklep o disciplinski odgovornosti mora delodajalec delavcu
vročiti osebno praviloma v prostorih delodajalca oziroma na
naslovu bivališča, s katerega delavec dnevno prihaja na delo.
(3) Če delavca ni mogoče najti na naslovu bivališča, s katerega
dnevno prihaja na delo, če nima trajnega ali začasnega bivališča
v Republiki Sloveniji ali če odkloni vročitev, se odločitev objavi na
oglasnem mestu na sedežu delodajalca. Po preteku treh delovnih
dni se šteje vročitev za opravljeno.

(1) Delavke ne smejo opravljati podzemnih del v rudnikih.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za delavke:
- ki so vodilne osebe oziroma vodijo delovne enote in imajo
pooblastila za samostojne polnomočne odločitve,
- ki morajo zaradi strokovnega izobraževanja opraviti določen
čas prakse na podzemnih delih v rudnikih,
- ki so zaposlene v zdravstvenih in socialnih službah in v drugih
primerih, ko morajo odhajati na podzemska dela v rudnik zaradi
opravljanja del, ki niso fizična.

154. člen
(zastaranje)

2. VARSTVO DELAVCEV ZARADI NOSEČNOSTI IN
STARŠEVSTVA

(1) Uvedba in vodenje disciplinskega postopka zastara v enem
mesecu od dneva, ko se je izvedelo za kršitev in storilca oziroma
v treh mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena.
(2) Zastaralni rok ne teče v času postopka pred delovnim
sodiščem.
(3) Izvršitev disciplinske sankcije zastara v 30 dneh po vročitvi
sklepa.

160. člen
(splošno)
(1) Delavci imajo zaradi nosečnosti in starševstva pravico do
posebnega varstva v delovnem razmerju.
(2) Delodajalec mora delavcem omogočiti lažje usklajevanje
družinskih in poklicnih obveznosti.
161. člen
(prepoved opravljanja del v času nosečnosti in po
porodu)

13. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
155. člen
(odškodninska odgovornost delavcev)

(1) V času nosečnosti in še eno leto po porodu delavka ne sme
opravljati del, če le-ta s povečano nevarnostjo vplivajo na njeno
zdravje ali zdravje otroka.
(2) Dela iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za
delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.

(1) Delavec, ki na delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude
malomarnosti povzroči škodo delodajalcu, jo je dolžan povrniti.
(2) Če povzroči škodo več delavcev, je vsak izmed njih odgovoren
za tisti del škode, ki ga je povzročil.
(3) Če za vsakega delavca ni mogoče ugotoviti, kolikšen del
škode je povzročil, so vsi delavci enako odgovorni in povrnejo
škodo v enakih delih.
(4) Če je več delavcev povzročilo škodo z naklepnim kaznivim
dejanjem, so za škodo solidarno odgovorni.

162. člen
(posebno varstvo v času nosečnosti)
(1) Delodajalec ne sme zahtevati ali iskati kakršnih koli podatkov
o nosečnosti delavke, razen če to sama zahteva zaradi
uveljavljanja pravic v času nosečnosti.
(2) Če delavka opravlja delo, ki bi v času njene nosečnosti lahko
škodljivo ali s povečano nevarnostjo vplivalo na njeno zdravje ali
zdravje otroka, določeno v skladu s 161. členom tega zakona, ji
mora delodajalec zagotoviti opravljanje drugega ustreznega dela
in plačo, kot da bi opravljala svoje delo, če je to zanjo ugodnejše.
(3) V sporu med delodajalcem in delavko je odločujoče mnenje
pristojnega zdravnika oziroma zdravniške komisije.

156. člen
(pavšalna odškodnina)
Če bi ugotavljanje višine škode povzročilo nesorazmerne stroške,
se odškodnina lahko odmeri v pavšalnem znesku, če so primeri
škodnih dejanj delavca in višina pavšalne odškodnine določeni s
kolektivno pogodbo (pavšalna odškodnina).
poročevalec, št. 50
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163. člen
(varstvo v času nosečnosti in starševstva v zvezi z
nočnim in nadurnim delom)

169. člen
(delovni čas, odmor, počitek)
(1) Delovni čas delavca, ki še ni izpolnil 18 let starosti, ne sme biti
daljši od osem ur na dan in 40 ur na teden.
(2) Delavec, ki še ni izpolnil 18 let starosti in dela najmanj štiri ure
in pol na dan, ima pravico do odmora med delovnim časom, v
trajanju najmanj 30 minut.
(3) Delavec, ki še ni izpolnil 18 let starosti, ima pravico do počitka
med dvema dnevoma v trajanju najmanj 12 zaporednih ur.

(1) Delavka v času nosečnosti ali z otrokom do enega leta starosti
ne sme opravljati nadurnega dela ali dela ponoči.
(2) Delavki, ki ima otroka starega od enega do treh let, se sme
naložiti, da opravija nadurno delo ali delo ponoči, samo po njenem
predhodnem soglasju.
(3) Pravico iz prejšnjih dveh odstavkov ima delavec-oče otroka
oziroma delavec, ki otroka neguje, v kolikor mati umre, zapusti
otroka oziroma je na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije
po predpisih o zdravstvenem zavarovanju nesposobna za
samostojno življenje in delo.
(4) Enemu od delavcev-staršev, ki ima otroka, mlajšega od sedem
let ali hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno
prizadetostjo, in ki živi sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo
in varstvo, se sme naložiti, da opravlja nadurno delo ali delo
ponoči, samo po njegovem predhodnem soglasju.

170. člen
(prepoved nočnega dela)
(1) Delavec, ki še ni izpolnil 18 let starosti, ne sme delati ponoči
med 22. uro in šesto uro naslednjega dne.
(2) Izjemoma se lahko odredi, da delavec, ki še ni izpolnil 18 let
starosti, dela ponoči v primeru višje sile, ko tako delo traja določen
čas in mora biti izvršeno takoj, polnoletni delavci pa niso na
razpolago. V tem primeru mora biti delavcem, ki še niso izpolnili
18 let starosti, zagotovljen ustrezen počitek v naslednjih, treh
tednih.

164. člen
(porodniški in starševski dopust)
(1) Delodajalec je dolžan zagotavljati pravico do odsotnosti z dela
ali krajšega delovnega časa delavcu zaradi izrabe porodniškega
dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka oziroma starševskega
dopusta, določenega z drugim zakonom.
(2) Delavec je dolžan delodajalca obvestiti o začetku in načinu
izrabe pravic iz prejšnjega odstavka, v roku 30 dni pred
uveljavljanjem pravic.

171. člen
(povečan letni dopust)
Delavec, ki še ni izpolnil 18 let starosti ima pravico do letnega
dopusta, povečanega za sedem delovnih dni.
4. VARSTVO INVALIDOV

165. člen
(nadomestilo plače)

172. člen
(zaposlovanje, usposabljanje ali preusposabljanje
invalidov)

Delavec, ki izubija porodniški dopust,dopust za nego in varstvo
otroka in starševski dopust ima pravico do nadomestila plače v
skladu z drugimi predpisi.

Delodajalec zagotavlja varstvo invalidov pri zaposlovanju,
usposabljanju ali preusposabljanju v skladu z zakonom o
zaposlovanju invalidov.

166. člen
(pravica doječe matere)

173. člen
(pravice delovnih invalidov)

(1) Delavka, ki doji otroka in po preteku porodniškega dopusta
začne delati s polnim delovnim časom, ima pravico do odmora
med delovnim časom, ki traja dvakrat po eno uro dnevno. To
pravico ima delavka do dopolnjenega enega leta otrokove starosti.
(2) Pravica do nadomestila plače za čas odmora po prejšnjem
odstavku se uresničuje v skladu z drugimi predpisi.

(1) Delavcu - invalidu II. ali III. kategorije mora delodajalec zagotoviti
opravljanje drugega ustreznega dela oziroma dela s krajšim
delovnim časom glede na preostalo ali spremenjeno delovno
zmožnost ter ustrezno nadomestilo plače v zvezi z uveljavljanjem
teh pravic v skladu s predpisi o pokojninsko invalidskem
zavarovanju.
(2) Delavcu, pri katerem obstaja neposredna nevarnost za
nastanek invalidnosti, mora delodajalec zagotoviti opravljanje
drugega ustreznega dela in ustrezno nadomestilo plače v zvezi z
uveljavljanjem te pravice v skladu s predpisi o pokojninsko
invalidskem zavarovanju.

3. VARSTVO DELAVCEV, KI ŠE NISO IZPOLNIL118 LET
STAROSTI
167. člen
(definicija)
Delavci, ki še niso izpolnili 18 let starosti, uživajo v delovnem
razmerju posebno varstvo.

5. VARSTVO STAREJŠIH DELAVCEV

168. člen
(prepoved opravljanja del)

174. člen
(opredelitev)

(1) Delavcem, ki še niso izpolnili 18 let starosti se ne sme naložiti
težkih telesnih del, del, ki se opravljajo pod zemljo ali pod vodo,
del z viri ionizirajočih sevanj in drugih del, ki lahko škodljivo in s
povečano nevarnostjo vplivajo na zdravje oziroma na zdravstveni
razvoj glede na njihove psihofizične posebnosti.
(2) Dela iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za
delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.

24. oktober 1997

Delavci, starejši od 55 let uživajo posebno varstvo (v nadaljnem
besedilu: starejši delavec).
175. člen
(krajši delovni čas)
Starejši delavec lahko sklene delovno razmerje oziroma ima
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VI. DELOVANJE IN VARSTVO SINDIKALNIH
ZAUPNIKOV

pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega,
če se delno upokoji.
176. člen
(omejitev nadurnega in nočnega dela)

180. člen
(obveznosti delodajalca do sindikata)

Starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega soglasja ne
sme odrediti nadurnega ali nočnega dela.

Delodajalec mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito
opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi, s
katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev. Delodajalec je
dolžan sindikatu omogočiti dostop do podatkov, ki so potrebni pri
opravljanju sindikalne dejavnosti.

V. UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC,
OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA
RAZMERJA

181. člen
(sindikalni zaupnik)
(1) Sindikat, ki ima člane zaposlene pri določenem delodajalcu,
lahko imenuje ali izvoli sindikalnega zaupnika, ki ga bo zastopal
pri delodajalcu. Če zaupnik ni določen, zastopa sindikat njegov
predsednik.
(2) Sindikat mora obvestiti delodajalca o imenovanju oziroma
izvolitvi sindikalnega zaupnika in o številu zaupnikov v skladu s
kriteriji, ki jih dogovorita.
(3) Sindikalni zaupnik ima pravico zagotavljati in varovati pravice
in interese članov sindikata pri delodajalcu.
(4) Sindikalni zaupnik mora izvajati sindikalno dejavnost v času in
na način, ki ne ovira poslovanja delodajalca.

177. člen
(uveljavljanje pravic pri delodajalcu in sodno varstvo)
(1) Če delavec meni, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz
delovnega razmerja ali krši katero od njegovih pravic iz delovnega
razmerja ima pravico zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi
oziroma da svoje obveznosti izpolni. Če delavec meni, da je s
pisno odločitvijo delodajalca kršena njegova pravica, ima pravico
v osmih dneh od vročitve odločitve, s katero je bila kršena pravica,
zahtevati od delodajalca, da kršitev odpravi.
(2) Če delodajalec v nadaljnjem roku osmih delovnih dni po vročeni
pisni zahtevi delavca ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega
razmerja oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec v roku 30 dni
zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.
(3) Odpoved pogodbe o zaposlitvi in odločitev o disciplinski
odgovornosti delavca lahko delavec izpodbija v roku 30 dni od
vročitve s strani delodajalca, pred pristojnim delovnim sodiščem.
(4) Ne glede na roke iz prvega in drugega odstavka lahko delavec
denarne terjatve iz delovnega razmerja uveljavlja neposredno
pred pristojnom delovnim sodiščem.
(5) 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.

182. člen
(varstvo sindikalnega zaupnika)
(1) Sindikalni zaupnik je varovan pred odpovedjo skladno z 92.
členom tega zakona.
(2) Sindikalnemu zaupniku zaradi sindikalne dejavnosti ni mogoče
znižati plače ali proti njemu začeti disciplinskega ali odškodninskega postopka ali ga kako drugače postavljati v manj ugoden ali
podrejen položaj.

VII. POSEBNE DOLOČBE

178. člen
(arbitraža)

1. OPRAVLJANJE DELA V TUJINI

(1) S kolektivno pogodbo se lahko določi arbitražo za raševanje
individualnih delovnih sporov. V tem primeru mora kolektivna
pogodba določati sestavo, postopek in druga vprašanja,
pomembna za delo arbitraže.
(2) Če je s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca in delavca,
predvidena arbitraža za reševanje individualnih delovnih sporov,
mora delavec v roku 30 dni zahtevati arbitražno odločitev.
(3) Zoper arbitražno odločitev je možen delovni spor v skladu z
zakonom o delovnih in socialnih sodiščih.
(4) Če arbitraža ne odloči v roku določenem s kolektivno pogodbo,
najkasneje pa v roku 30 dni, lahko delavec v nadaljnjem roku 30
dni zahteva sodno varstvo pred delovnim sodiščem.

183. člen
(splošno)
(1) V skladu s pogodbo o zaposlitvi lahko delodajalec začasno
napoti delavca na delo v tujino.
(2) Delavec lahko odkloni napotitev v tujino, če obstajajo opravičeni
razlogi, kot so:
- nosečnost,
- varstvo otroka, ki še ni dopolnil sedem let starosti,
- invalidnost,
- zdravstveni razlogi, oziroma
- drugi razlogi, določeni s pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo, ki neposredno obvezuje delodajalca.
(3) Če pogodba o zaposlitvi ne predvideva možnosti dela v tujini,
morata delodajalec in delavec skleniti novo spremenjeno pogodbo
o zaposlitvi. Pogodba se lahko sklene za čas dokončanja projekta
oziroma za čas dokončanja dela, ki ga napoteni delavec opravlja
v tujini.

179. člen
(zastaranje terjatev)
Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku treh (varianta:
petih) let.
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184. člen
(pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini)

179. člena.

(1) Če delavec sklepa pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela v
tujini za omejeno obdobje in se za ta čas za pravice in obveznosti
iz delovnega razmerja uporabljajo tudi tuji predpisi po
mednarodnem zasebnem delovnem pravu, mora pogodba o
zaposlitvi poleg obveznih sestavin po tem zakonu vsebovati še
določbe o:
- trajanju dela v tujini,
- praznikih in dela prostih dnevih,
- minimalnem letnem dopustu,
- višini plače in valuti, v kateri se le-ta izplačuje,
- drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih je delavec
upravičen za čas dela v tujini in
- pogojih vrnitve v domovino.
(2) Namesto določil iz četrte in pete alinee prejšnjega odstavka,
se lahko pogodba o zaposlitvi sklicuje na drug zakon, drug predpis
ali na kolektivno pogodbo, ki ureja to vprašanje.

3. POGODBA O ZAPOSLITVI ZA POMORŠČAKE
187. člen
(registracija pogodbe o zaposlitvi)
(1) Pogodbo o zaposlitvi s pomorščakom predloži delodajalec v
presojo zakonitosti in registracijo pristojnemu državnemu organu
(upravni enoti) v osmih dneh od dneva sklenitve.
(2) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim
za delo, predpiše vsebino, način in postopek registracije pogodbe
o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka.
188. člen
(minimalna starost)
Pogodbo o zaposlitvi za delo na ladji smejo skleniti osebe, ki so
dopolnile starost 16 let.

2. DELO OTROK, MLAJŠIH OD 15 LET, VAJENCEV,
DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

189. člen
(poskusno delo)
Ne glede na določbo drugega odstavka 103. člena tega zakona,
sme poskusno delo za člana posadke ladij trgovske mornarice
dolge plovbe trajati več kot šest mesecev, vendar le do povratka
ladje v slovensko luko.

185. člen
(delo otrok, mlajših od 15 let, dijakov in študentov)
(1) Prepovedano je delo otrok, mlajših od 15 let starosti.
(2) Otrok, ki je mlajši od 15 let, lahko izjemoma, proti plačilu
sodeluje pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih,
scenskih in drugih podobnih del (kulturne, umetniške, športne,
oglaševalne aktivnosti), ter v primeru, da je že dopolnil starost 13
let, opravlja lažje delo v času šolskih počitnic tudi v drugih
dejavnostih, po predhodnem dovoljenju inšpektorja za delo, na
način, v obsegu in na delih, ki ne ogrožajo njegovo varnost,
zdravje, moralo, izobraževanje in razvoj.
(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda inšpektor za delo na
podlagi zahtevka zakonitega zastopnika in po predhodno
opravljenem pregledu delovnega mesta otroka.
(4) Pri delodajalcu lahko dijaki in študenti, ki so dopolnili starost 14
let, opravljajo praktično izobraževanje v okviru izobraževalnih
programov.
(5) V primerih iz drugega ali četrtega odstavka, v primerih
občasnega ali začasnega opravljanja dela dijakov in študentov
ter volonterskega opravljanja pripravništva, se uporabljajo določbe
tega zakona o delovnem času, odmorih in počitkih, o posebnem
varstvu delavcev, ki še niso izpolnili 18 let starosti, ter o
odškodninski odgovornosti.

190. člen
(delovni čas)
(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 115. člena in 128.
člena tega zakona lahko nadurno delo pomorščaka izjemoma
traja 86 ur na mesec, pri čemer dnevna delovna obveznost ne
sme trajati več kot 14 ur na dan.
(2) Obdobje dnevnega počitka se sme zagotoviti pomorščaku
največ v dveh delih, pri čemer mora en del trajati najmanj šest
nepretrganih ur.
191. člen
(nočno delo)
Delavec pomorščak, mlajši od 18 let ne sme delati ponoči med
22. in sedmo uro naslednjega dne, razen v primerih izvajanja
praktičnega izobraževenja v okviru izobraževalnih programov.
192. člen
(letni dopust)

186. člen
(vajenci)

Če je tako določeno s kolektivno pogodbo, lahko delavci
pomorščaki v celoti izrabijo letni dopust ne glede na določbo 136.
člena tega zakona do konca naslednjega koledarskega leta.

(1) Vajenec, ki se poklicno izobražuje pri delodajalcu na podlagi
učne pogodbe, sklenjene v skladu z zakonom, ima delovno
knjižico.
(2) Za vajenca se (ne glede na njegovo starost) v času poklicnega
izobraževanja pri delodajalcu, poleg določb zakona o poklicnem
in strokovnem izobraževanju, uporabljajo določbe tega zakona,
ki določajo posebno varstvo delavcev, ki še niso izpolnili 18 let
starosti (četrta alinea prvega odstavka 117,člena,.167,-171.člen),
določba, ki ureja razporeditev delovnega časa (prvi in drugi
odstavek 120. člena), določba o odmoru med delovnim časom
(127.člen), tedenskem počitku (129.člen), o plačanem dopustu
(140.člen), odsotnosti z dela zaradi praznovanja (141.člen),
odsotnosti z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni
(142.člen), odsotnosti z dela zaradi opravljanja funkcije ali
obveznosti po posebnih zakonih (143.člen) in o odškodninski
odgovornosti (155. - 158.člen).
(3) Glede uveljavljanja in varstva pravic vajenca v času poklicnega
izobraževenja pri delodajalcu se uporabljajo določbe 177., 178. in
24. oktober 1997

Varianta: Črtajo se naslov 3. Pogodba o zaposlitvi ter 187., 188.,
189., 190., 191. in 192. člen.
4. DELOVNA KNJIŽICA
193. člen
(splošno)
(1) Delavec ima delovno knjižico, ki je javna listina.
(2) Delovne knjižice izdajajo upravne enote in vodijo tudi register
o izdanih delovnih knjižicah.
(3) Minister, pristojen za delo, predpiše vsebino in obliko delovne
knjižice, postopek izdaje, način vpisovanja podatkov in postopek
zamenjave delovne knjižice ter vodenje registra o izdanih delovnih
knjižicah.
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zaposlitvi ;
10. izvede postopek odpovedi večjega števila delavcev iz
poslovnih razlogov v nasprotju z določbami 83., 84., 85., 86. in 87.
člena tega zakona;
11. delavcu, ki odpove pogodbo o zaposlitvi, ne izplača odpravnine
v skladu z določbo 88. člena tega zakona;
12. v nasprotju z 90.členom izredno odpove pogodbo o zaposlitvi;
13. delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi v nasprotju z določbami
92., 93. in 94. člena tega zakona
14. delavki naloži opravljanje dela v nasprotju z zakonom in
posebnim predpisom, izdanim na podlagi zakona (160. člen in
161.člen);
15. delavcu, ki še ni izpolnil 18 let starosti naloži opravljanje dela
v nasprotju z zakonom in posebnim predpisom, izdanim na podlagi
zakona (168. člen).

194. člen
(vsebina delovne knjižice)
(1) Delovna knjižica vsebuje naslednje osebne podatke:
- serijsko in registrsko številko ter kraj in datum izdaje osebne
izkaznice osebe oziroma veljavne tuje potne listine ali osebne
izkaznice,
- enotno matično številko občana,
- davčno številko,
- ime in priimek,
- dan, mesec in leto rojstva,
- rojstni kraj, upravna enota, država,
- državljanstvo,
- podatke o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju.
(2) Register o izdanih delovnih knjižicah vsebuje naslednje osebne
podatke:
- enotno matično številko občana,
- ime in priimek,
- dan, mesec in leto rojstva,
- rojstni kraj, upravna enota in država,
- državljanstvo,
- podatke o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 80.000,00 SIT se kaznuje tudi
odgovorna oseba delodajalca - pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
197. člen
(1) Delodajalec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
500.000,00SIT do 1,000.000,00 SIT, če:
1. naloži delavcu, ki dela krajši delovni čas, delo preko
dogovorjenega delovnega časa v nasprotju z 49. členom tega
zakona;
2. organizira delo na domu v nasprotju s 53., 54. in 55. členom
tega zakona;
3. pri plači delavca ne upošteva minimuma, določenega s
posebnim zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno
zavezuje delodajalca (prvi odstavek 104. člena);
4. delavcu ne izplača plače v skladu z določbama 107. in 108.
člena tega zakona;
5. delavcu ne izplača nadomestila plače v skladu z določbo 110.
člena tega zakona;
6. delavcu-pripravniku ne izplača plače v skladu z določbo 113.
člena tega zakona;
7. odredi delavcu opravljanje dela preko polnega delovnega časa
(nadurno delo) v nasprotju z določbo drugega odstavka 115.
člena tega zakona;
8. naloži delo preko polnega delovnega časa delavki ali delavcu iz
117. člena tega zakona;
9. uvede, odredi ali izvaja nočno delo v nasprotju z določbami
123., 124. in 125. člena tega zakona;
10. delavcu ne zagotovi odmora med delovnim časom, počitka
med zaporednima delovnima dnevoma in tedenskega počitka
(127., 128. in 129. člen);
11. delavcu ne zagotovi pravice do letnega dopusta v skladu s
tem zakonom (3.odstavek 50.člena, 132., 133., 134., 135. in 136.
člen);
12. delavcu ob prenehanju delovnega razmerja ne plača
neizrabljenega dela letnega dopusta (139. člen);
13. izreče disciplinsko sankcijo v nasprotju s 148. iri 149. členom
tega zakona;
14. v disciplinskem postopku ne ravna v skladu s 150. členom
tega zakona;
15. o disciplinskem postopku ne obvesti sindikata oziroma sveta
delavcev ali delavskega zaupnika in ne obravnava pisnega
mnenja sindikata ali pristojnih organov v skladu s 152. členom
tega zakona;
16. delavcu ne vroči sklepa o disciplinski odgovornosti v skladu s
153. členom tega zakona;
17. ne zagotovi pravic do posebnega varstva delavcev, ki še niso
izpolnili18 let starosti (169., 170. in 171. člen);
(
18. starejšemu delavcu brez njegovega soglasja odredi nadurno
ali nočno delo (176. člen);
19. delavcu ne ponudi pisne sklenitve spremenjene pogodbe o
zaposlitvi v skladu s prvim odstavkom 199. člena tega zakona.

195. člen
(obveznosti delavca in delodajalca)
(1) Delavec (mora) izroči ob sklenitvi delovnega razmerja
delodajalcu delovno knjižico. Delodajalec pa mora delavcu izdati
pisno potrdilo o sprejemu delovne knjižice.
(2) Delodajalec ima delovno knjižico delavca med trajanjem
delovnega razmerja v hrambi, na izrecno zahtevo delavca pa
mu jo mora proti podpisu o sprejemu izročiti.
(3) Delodajalec (mora) ob prenehanju delovnega razmerja
delavcu vrniti delovno knjižico.
(4) Če delodajalec po prenehanju delovnega razmerja v 30 dneh
ne more delavcu vročiti delovne knjižice, jo pošlje pristojni upravni
enoti po stalnem prebivališču delavca. Ce je stalno prebivališče
delavca neznano, pa upravni enoti, ki je izdala delovno knjižico.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE
196. člen
(1) Delodajalec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
1,000.000,00 SIT, če:
1. iskalca zaposlitve ali delavca postavlja v neenakopraven položaj
(6. člen);
2. sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila starost
15 let (16. člen) ali mu omogoči delo v nasprotju s 185. členom;
3. sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki ne izpolnuje predpisanih
in dogovorjenih pogojev za opravljanje dela oziroma ne upošteva
zakonskih prepovedi (17. člen);
4. objavi prosto delovno mesto v nasprotju z 22. členom tega
zakona;
5. sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas izven primerov iz
prvega odstavka 45. člena tega zakona;
6. sklene eno ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen
čas v nasprotju s 46. členom tega zakona;
7. pri nezakonito sklenjeni pogodbi za določen čas ne upošteva
posledice iz 47. člena tega zakona;
8. ne izrazi v pisni obliki redne ali izredne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi (72. člen) ali delavcu ne vroči redne ali izredne odpovedi
pogodbe o zaposlitvi v skladu s 73. členom tega zakona;
9. v nasprotju z določbo 75. člena redno odpove pogodbo o
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(2) Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 200.000,00 SIT se kaznuje
tudi odgovorna oseba delodajalca - pravne osebe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.

200. člen
(prenehanje veljavnosti splošnih aktov delodajalca)
Splošni akti delodajalca, ki urejajo vprašanja, ki se v skladu s tem
zakonom dogovarjajo v kolektivnih pogodbah, prenehajo veljati v
roku devetih mesecev od dneva, ko se začne uporabljati ta zakon.
Varianta: Člen se črta.

198. člen
(1) Z denarno kaznijo 300.000,00 SIT se lahko kaznuje takoj na
kraju prekrška delodajalec - pravna oseba, ki stori prekršek:

201. člen
(postopki uveljavljanja in varstva pravic delavcev)

1. če pri njem opravlja delavec delo na podlagi pogodbe civilnega
prava v nasprotju z 9. členom;
2. ne objavi prostega delovnega mesta v skladu s prvim odstavkom
20. člena tega zakona;
3. delavcu ne izroči fotokopije prijave v zavarovanje v 15 dneh od
nastopa dela (drugi odstavek 8.člena);
4. delavcu ne izroči pisne pogodbe o zaposlitvi v skladu z drugim
odstavkom 12. člena tega zakona;
5. neizbranega kandidata ne obvesti v osmih dneh po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi o tem, da ni bil izbran ali mu ne vrne vseh
dokumentov, ki mu jih je predložil kot dokaz za izpolnjevanje
zahtevanih pogojev za opravljanje dela (26. člen);
6. ne posreduje pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu
inšpektoratu za delo v osmih dneh po sklenitvi pogodbe (tretji
odstavek 51. člena);
7. pisno ne obvesti sindikata oziroma sveta delavcev ali delavskega zaupnika o nameravani redni ali izredni odpovedi pogodbe
o zaposlitvi delavcu (prvi odstavek 70. člena);
8. na zahtevo delavca ne izroči delavcu delovne knjižice med
trajanjem delovnega razmerja ali ne vrne delovne knjižice delavcu
po prenehanju delovnega razmerja (drugi in tretji odstavek
195.člena);

Postopki uveljavljanja in varstva pravic, obveznosti in
odgovornosti, uvedeni pred dnem, ko se začne uporabljati ta
zakon, se dokončajo po predpisih, ki so veljali in se uporabljali do
začetka uporabe tega zakona.
202. člen
(uporaba določb tega zakona glede na posebne
ureditve)
(1) Pravica iz druge alinee 140. člena se uveljavlja na podlagi tega
zakona do uveljavitve zakona, ki bo urejal varstvo starševstva.
(2) Do spremembe zakonov, ki urejejo prenehanje delovnega
razmerja zaradi nujnih operativnih razlogov, se uporabljajo določbe
tega zakona o odpovedi iz poslovnega razloga.
203. člen
(mirovanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
in pravica do vrnitve)
(1) Delavci, ki jim mirujejo pravice in obveznosti iz delovnega
razmerja v skladu z veljavnimi predpisi do dneva, ko se začne
uporabljati ta zakon, se imajo pravico vrniti k delodajalcu na delo,
ki so ga prej opravljali, v roku 5 dni po prenehanju razlogov za
mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Delodajalec
je dolžan obvestiti delavca o roku, v katerem se mora vrniti na
delo.
(2) Delavci, ki po tem zakonu nimajo pravice do vrnitve na delo in
imajo pravico do vrnitve k delodajalcu v skladu z veljavnimi predpisi
do dneva, ko se začne uporabljati ta zakon, imajo pravico do
ponovne sklenitve pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem razen,
če je prenehala potreba po opravljanju tega dela iz poslovnih
razlogov. Če delodajalec ne sklene ponovne pogodbe o zaposlitvi
iz navedenih razlogov, mora delavcu izplačati nadomestilo plače
za čas odpovednega roka in odpravnino, če so za to izpolnjeni
pogoji v skladu s tem zakonom.

(2) Z denarno kaznijo 200.000,00 SIT se lahko kaznuje takoj na
kraju prekrška delodajalec - posameznik, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo 100.000,00 SIT se lahko kaznuje takoj na
kraju prekrška tudi odgovorna oseba delodajalca - pravne osebe,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
199. člen
(sklepanje pogodb o zaposlitvi v obliki in vsebini,
predpisani s tem zakonom)
(1) Delodajalec mora v roku 12 mesecev od dneva, ko se začne
uporabljati ta zakon, ponuditi delavcu pisno sklenitev spremenjene
pogodbe o zaposlitvi z vsebino, predpisano s tem zakonom.
(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti delavca ter pogoji dela
se s spremenjeno pogodbo o zaposlitvi ne smejo določiti drugače
ali manj ugodno, kot so bile dogovorjene ob sklenitvi delovnega
razmerja ožiroma, ki so veljali do dneva sklenitve spremenjene
pogodbe o zaposlitvi po tem zakonu, razen, če s tem zakonom
posamezna vprašanja niso drugače urejena.
(3) Delavec lahko v roku 15 dni od predložitve pisnega predloga
spremenjene pogodbe o zaposlitvi zahteva presojo zakonitosti
predloga pogodbe o zaposlityi pred pristojnim delovnim sodiščem.
(4) Če delavec predloženega pisnega predloga spremenjene
pogodbe o zaposlitvi ne podpiše v roku 15 dni od predložitve in ne
zahteva presoje zakonitosti iz prejšnjega odstavka, preneha
veljavnost pogodbe o zaposlitvi in delovno razmerje po izteku 30
dnevnega roka od predložitve spremenjene pogodbe o zaposlitvi
v podpis.

204. člen
(prenehanje veljavnosti podzakonskih predpisov)
(1) Do sprejema izvršilnih predpisov, določenih s tem zakonom,
se uporabljajo izvršilni predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega
zakona, razen določb, ki so v nasprotju s tem zakonom, in sicer:
- pravilnik o delovni knjižici (Uradni list RS, št. 28/90, 32/91, 47/92
in 14/95),
- uredba o delih, na katera ni mogoče razporejati žensk (Uradni
listSRS, št. 12/76).
(2) Ministra, pristojna za izdajo izvršilnih predpisov po tem zakonu,
izdata izvršilne predpise v roku šestih mesecev od dneva, ko
začne veljati ta zakon.
(3) Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati navodilo o obliki in
vsebini registra kolektivnih in delovnih pogodb (Uradni list SRS,
št. 39/71).
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(Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93), razen določb 80., 81.,
82.,84.,85.,in 86.člena , ki se uporabljajo do uveljavitve novega
posebnega zakona.

205. člen
(prenehanje veljavnosti zakonov)
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati zakon o
temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št.
60/89 in 42/90) razen v določbah drugega odstavka 41 .člena, 42.
in 44.člen in zakon o varstvu državljanov SFRJ na začasnem
deiu v tujini (Uradni list SFRJ, št. 15/80 in 61/88) v določbah 15.,
16.in 17. člena ter preneha veljati zakon o delovnih razmerjih

206. člen
(uveljavitev tega zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.1.1999 dalje.

OBRAZLOŽITEV
področij delovnega prava v posameznih zakonih, kar velja
predvsem za področje kolektivnega delovnega prava. Glede na
navedeno je bila v postopku priprave zakona sprejeta ocena, da
naj zakon v celoti ureja individualna delovna razmerija med
delavcem in delodajalcem, da se, glede na mednarodno
primerljivost urejenosti posameznih vprašanj individualnega
pogodbenega razmerja, v ta zakon, v posameznih zadevah vključi
tudi sodelovanje delavskih predstavnikov in da zakon tudi sicer
uredi tista vprašanja, ki se navezujejo na varstvo delavcev v
delovnem razmerju oz. v zvezi z delovnim razmerjem.

Predlog zakona ima naslov zakon o delovnih razmerjih, čeprav
so obstajali predlogi in tudi pričakovanja, da bo naslov nakazoval
na širšo vsebino zakona (npr. zakon o delu). Vendar se je
predlagatelj, upoštevaje odločitve za vsebino in koncept zakona,
odločitev o vključenosti tega zakona v sistem že uveljavljenih in
pripravljajočih se zakonskih podlag individualnega in kolektivnega
delovnega prava v ožjem ali širšem pomenu, ter glede na druge
pravne podlage za opravljanje dela (samozaposlovanje,
civilnopravne pogodbe, uslužbenska razmerja, opravljanje
državnih funkcij) odločil za zadržanje naziva zakona, kije v praksi
že uveljavljen. Naslov ustreza vsebini, saj s sklenitvijo pogodbe
o zaposlitvi nastane delovno razmerje, to je razmerje med
delavcem in delodajalcem, ki mu poleg pogodbenih dogovorov
dajejo vsebino tudi neposredno uporabljivi mednarodni standardi,
zakonske določbe, določbe izvršilnih predpisov kot tudi kolektivnih
pogodb in splošnih aktov delodajalca z manjšo ali večjo
participativno vključenostjo zaposlenih.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
(1. - 7. člen )
Predlog zakona v prvem členu v najširšem smislu opredeljuje
namen zakonskega urejanja individualnih delovnih razmerij.
Ker je bilo kot osnovni problem v zvezi z odločitvijo za koncept
zakona, izpostavljeno vprašanje delovnega prava kot posebne
pravne veje, delovnega razmerja, kot delovnopravnega instituta
in pogodbe o zaposlitvi kot posebne delovno pravne pogodbe, se
v prvem členu opredeljuje namen tega zakona :
- da kot delovno pravni predpis, ob uveljavljenih splošnih pravilih
civilnega prava i/ zakonu o obligacijah, na splošno ureja delovna
razmerja, (delovno razmerje je razmerje med dvema pogodbenima strankama in nastane s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi),
- da se v tem razmerju glede na značilnost ekonomske odvisnosti
delavca, kot šibkejše stranke v delovnem razmerju, posebej
pravno varuje interese delavcev in njihovo dostojanstvo, ter
upošteva pravica delavcev do svobode dela, kar je kot načelo
tudi mednarodnopravno uveljavljeno,
- da je cilj urejanja delovnega razmerja in posebnega varstva
delavcev preprečevanje brezposelnosti in vključevanje delavcev
v delovni proces, hkrati pa
• zagotavljanje usklajenega delovnega procesa, ki prispeva k
večji produktivnosti, kar je interes delodajalca in tudi splošen
družbeni interes.
Glede na izhodišče ureditve delovega razmerja kot dvostranskega, vendar delovnopravnega inštituta, je v nadaljevanju
zakona dan poseben poudarek uredjtvi pogodbe o zaposlitvi, kot
delovnopravne pogodbe, z ureditvijo specifičnosti le-te glede na
splošna obligacijskopravna pravila. Zato se ta vprašanja urejajo
celovito v posebnem poglavju. V naslednjih dveh poglavjih se
urejajo zakonski minimumi delovnopravnih garancij na splošno in
posebej za mladino, delavke v zvezi z varstvom materinstva,
delavce s starševskimi obveznostmi, starejše delavce in invalide.
Brezposlenost naj bi se preprečevala tako skozi rešitve o
zagotavljanju enakopravnih možnosti kandidiranja za zaposlitev,
ter skozi zakonska izhodišča o obveznosti sklepanja delovnih
razmerij, kadar so pri opravljanju dela podani bistveni elementi

Predlog zakona ima devet poglavij. Prvo vsebuje splošne določbe
o namenu in cilju zakona, njegovi splošni veljavnosti, pri čemer
nakazuje na možnosti specifične zakonske ureditve, o uporabi
zakona glede na vključenost domačih ali tujih elementov, vsebuje
definicijo delovnega razmerja, opredelitev obeh pogodbenih strank,
nadalje temeljno prepoved diskriminacije, omejitev avtonomije
pogodbenih strank v delovnem razmerju ter vlogo splošnih aktov
delodajalca. V drugem poglavju se urejajo vsa vprašanja, ki se
nanašajo na pogodbo o zaposlitvi (kot podlago za nastanek
delovnega razmerja), od njene sklenitve do prenehanja; v tretjem
poglavju so zakonsko določene minimalne pravice, obveznosti in
odgovornosti, ki so sestavina pogodbenega razmerja za vse
zaposlene v delovnem razmerju, v četrtem poglavju pa se posebej
zagotavlja varstvo posebnih kategorij delavcev v delovnem
razmerju. Uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in
odgovornosti iz delovnega razmerja se ureja v petem poglavju
predloga zakona, v šestem pa so vsebovane določbe o delovanju
in varstvu sindikalnih zaupnikov. Sedmo poglavje je namenjeno
ureditvi nekaterih posebnih institutov kot so opravljanje dela v
tujini, delo otrok, mlajših od 15 let, dijakov in študentov ter vajencev,
variantno posebnosti zaposlitve pomorščakov in pravil o delovni
knjižici. V osmem in devetem poglavju so vsebovane kazenske
in prehodne ter končne določbe.
Kot je razvidno iz primerjalne ureditve virov delovnega prava, se
v zvezi z odločitvijo za vsebino in sistematiko predloga zakona ni
bilo možno neposredno opirati na prakso formalnega načina
urejanja individualnih delovnih razmerij v primerjanih ureditvah.
Zato je predlagatelj izhajal iz potrebe po prenovi zakonske ureditve
individualnih delovnih razmerij, upošteval veljaven zakonski način
ureditve individualnih delovnih razmerij v posebnem zakonu, in
dosedanji pristop parcialnega zakonskega urejanja posameznih
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delovnega razmerja kot tudi skozi zakonske garancije o
odpuščanju delavcev samo na podlagi utemeljenih razlogov. Po
drugi strani pa naj bi se ta namen zasledoval tudi z realno
določenimi obveznostmi delodajalcev do delavcev, kar bi motiviralo
delodajalce za zaposlovanje delavcev v delovnem razmerju. Le
to pa bo doseženo le, če bodo v okviru zakonskih možnosti našli
dovolj rešitev, da bi z delom delavcev v delavnem razmerju lahko
izvrševali poslovne odločitve, proizvodne in delovne zahteve, ki
jih pred njih postavlja vedno bolj zahteven in konkurenčen trg.
Tudi usklajenost delovnega procesa je možno zagotoviti le skozi
uravnotežene obveznosti obeh pogodbenih strank, z zagotavljanjem zadovoljstva in motiviranosti delavcev skozi njihovo
obveščenost in participacijo pri odločanju o pogojih dela, ter s
takimi minimalnimi zakonskimi garancijami varstva delavcev, ki
ne bodo predstavljale za delodajalca v naših razmerah in tudi
primerjalnopravno nesprejemljivih obremenitev. (1. člen)

zakonu o zaposlovanju tujcev, sicer pa sklepa pogodbo o
zaposlitvi po naših predpisih in ima tudi enake pravice kot
zaposleni slovenski državljani. Razlika je le v zvezi s prenehanjem
pogodbe o zaposlitvi, saj zakon o zaposlovanju tujcev predvideva
prenehanje zaposlitve po zakonu (brez odpravnine, ki gre
delavcem v primeru odpovedi), če se izteče ali če je odvzeto
delovno dovoljenje. Pn/i odstavek te določbe predpostavlja stalno
oz. običajno opravljanje dela na teritoriju Republike Slovenije. Za
primere detašmajev naših delavcev v tujino, ko se delo začasno
opravlja v drugi državi, pa se v določbi 184. člena tega zakona, v
posameznih segmentih zaposlitvenega razmerja, upošteva tudi
možna uporaba prava, države članice EU, v kateri se delo
začasno opravlja.
V drugem odstavku se uveljavlja teritorialni princip uporabe našega
prava tudi za razmerja sklenjena s tujim delodajalcem (diplomatska
in konzularna predstavništva za zaposlovanje oseb, za katere
ne velja Dunajska konvencija, podružnice tujih podjetij, izvajanje
investicijskih del po tujih delodajalcih...), če gre za zaposlovanje
delavcev za opravljanje dela v Republiki Sloveniji.
V tretjem odstavku pa se v skladu s sprejetimi in predlaganimi
mednarodnimi standardi v primeru začasnega dela v Republiki
Sloveniji dopušča za urejanje pogodbenega razmerja uporabo
tujega prava, vendar se zahteva upoštevanje tega zakona' v
minimalnih garancijah, ki jih le-ta določa na področju urejanja
delovnega časa, odmorov in počitkov, nočnega dela. minimalnega
letnega dopusta, minimalne plače, varnosti in zdravja pri delu,
posebnega varstva delavcev in pri zagotavljanju enakopravnosti
glede na spol. (3. člen)

V 2. členu je opredeljena splošna zak-onska veljavnost ureditve
za vsa delovna razmerja, ki se sklepajo med delavci in delodajalci,
ne glede na vrsto delodajalca, področje in naravo zaposlitve. S
predlagano določbo se sledi trendom delovnega prava v
primerjalnih ureditvah, ki težijo k vzpostavitvi enotnosti delovnih
razmerij, kar je bilo v našem delovnem pravu kot pravilo
uveljavljeno že dosedaj. Pravila od sklepanja do prenehanja
delovnega razmerja, kot dvostranskega razmerja, ter minimalne
garancije, ki jih kot vsebino delovnega razmerja predpisuje ta
zakon, naj bi veljala za vsa zaposlitvena razmerja, za katera je
značilna dvostranskost, odvisnost delavca od delodajalca pri
opravljanju dela in njegova vključenost v organizacijski proces
delodajalca. Glede na specifičnosti, ki so odvisne od narave
zaposlitve ali vrste delodajalca pa je pričakovati, da bo potrebno
določena vprašanja drugače urediti za zaposlene v državnih
organih, lokalnih skupnostih in v zavodih, drugih organizacijah ter
zasebnikih, ki opravljajo javno službo. Na določanje posebnosti v
drugem zakonu za področje javnega sektorja ali tudi v drugih
zakonih s posameznega področja dejavnosti je zato odkazano
že v tej splošni določbi, posebej pa tudi pri posameznih institutih
v nadaljnjem zakonskem besedilu (npr. določanje posebnih pogojev za zaposlitev, delovno razmerje za določen čas, pripravništvo),
za katera na podlagi veljavne zakonodaje predlagatelj ocenjuje,
da bodo odstopanja od splošne zakonske ureditve potrebna. ■
Izrecno pa je potrebno poudariti, da ni namen tega zakona posegati
v ureditev razmerij v zvezi z opravljanjem dela ali funkcije, za
katera je značilen enostranki odnos nosilca dela ali funkcije do
delodajalca - države (npr. državni funkcionarji, poslanci, sodniki,
od države imenovani poslovodni delavci v javnih službah...). Poleg
tega pa dopušča ureditev razmerij tudi na drugih podlagah, če
gre za poslovodne osebe na splošno, saj v celoti ne obstajajo vsi
elementi, ki opredeljujejo dvostransko delovno razmerje
(odvisnost delavca do delodajalca v delovnem procesu).(2. člen)

Pri predlogu opredelitve definicije delovnega razmerja predlagatelj
zasleduje predvsem tri cilje:
- da se zakonsko jasno opredeli delovno razmerje kot dvostransko
razmerje med dvema pogodbenima strankama, katerega vsebina
pa niso le v individualni pogodbi o zaposlitvi dogovorjene pravice
in obveznosti, temveč tudi pravice in obveznosti, dogovorjene v
kolektivnih pogodbah, predvsem pa minimalne garancije, ki jih
predpisuje zakon in izvršilni predpisi;
-da se v tem dvostranskem razmerju opredelijo bistveni elementi
(osebno delo, nepretrgano delo - delovna aktivnost, vključenost
v organiziran delovni proces delodajalca, delo po navodilih
delodajalca - odvisnost delavca, plačilo), ki razlikujejo to razmerje
od drugih pogodbenih razmerij, ki se vzpostavljajo zgolj na civilnih
podlagah, in ne nazadnje
- da se z opredelitvijo bistvenih elementov delovnega razmerja
vzpostavijo smernice za izvajanje upravnega nadzora nad
izvrševanjem zakona in za odločanje v sodnih sporih.(4.člen)
Upoštevaje izhodišča o uporabi terminologije se v določbi 5. člena,
navezujoč se na definicijo delovnega razmerja v prejšnjem členu
in na pogodbo o zaposlitvi kot podlago za nastanek delovnega
razmerja, le formalno opredeljuje delavca, kot eno izmed
pogodbenih strank.
Kot "delodajalec" po tem zakonu pa nastopa pravna oseba po
svojih zakonitih zastopnikih ali pooblaščencu, kar je urejeno v 15.
členu tega zakona ali fizična oseba, ki zaposluje neposredno. Ker
lahko kot poseben problem v zvezi z določenostjo pravne
sposobnosti delodajalca po našem pravu, nastopijo primeri
zaposlovanja delavcev po pogodbi o zaposlitvi v državnih organih
(upravnih organih, državnem zboru, sodiščih), lokalnih
skupnostih, tujih podjetjih in diplomatskih ali konzularnih
predstavništvih, se v določbi drugega odstavka tega člena na ta
problem posebej opozarja. S to določbo se želi določiti kot
delodajalca tudi navedene subjekte, ča bodo zaposlovali delavce
v delovnem razmerju, na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
Glede na to, da se v zakonu predvidevajo določene specifične
rešitve za manjše delodajalce (17., 45., 75., 78. in 146. člen), se v
tej splošni določbi opredeljuje tudi, katere delodajalce je v smislu
tega zakona šteti za manjše delodajalce.
Določilo tudi pojasnjuje, da sta izraza delavec in delodajalec

V določbi 3. člena se ureja uporaba tega zakona glede na vključitev
domačih ali tudi tujih elementov. Pri odločitvi za predlagano rešitev
so bili obravnavani mednarodni standardi, sprejeti oz. predlagani
v okviru EU in sicer t.i. Rimska konvencija o pravu, ki se uporablja
pri pogodbenih obveznostih z dne 19. junija 1980 (Convention on
Law applicable to contractual obligations / 19. Jun. 1980, OJ No.
L266, 9.10. 1980/, ki je začela veljati 1. aprila 1991, in Direktiva, ki
obravnava detašmaje delavcev v okviru pogojev in potreb službe
(Directive concerning the posting of vvorkers in the framework of
the provision of services 96/71/EC 21.1 1997). Upoštevaje
navedene mednarodne standarde in predlagane rešitve v zakonu,
ki bo urejal mednarodno zasebno pravo in postopek, se v tem
zakonu za pogodbo o zaposlitvi vzpostavlja teritorialno načelo
uporabe naše delovno pravne zakonodaje v vseh primerih, ko
gre za vzpostavitev pogodbenega razmerja med delodajalcem,
ki ima sedež ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in
delavcem, naj bo slovenski ali tuj državljan. Če je delavec tuj
državljan, mora za zaposlitev pridobiti delovno dovoljenje po
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uporabljena kot nevtralna, tako za ženske kot za moške.
Mednarodni dokumenti in priporočila namreč vztrajajo pri dosledni
rabi moške in ženske oziroma nevtralne slovnične oblike v zakonih.
(5. člen)

pogodbenih strank, odpoved s ponudbo spremenjenih pogojev
dela pa bi bila možna le, če je možno utemeljiti, da nadaljevanje
pogodbenega razmerja pod predhodno uveljavljenimi in
dogovorjenimi pogoji, ni več možno.
V nadaljnji rešitvi tega člena se s oredlagano ureditvijo poudarja,
da se s pogodbo o zaposlitvi oz. kolektivno pogodbo lahko določijo
le pravice in pogoji dela, ki so za delavca ugodnejši kot jih določa
ta zakon, razen, če ta zakcrn izrecno dopušča, da se v
posameznih vprašanjih s kolektivno pogodbo lahko določi drugače.
Upoštevaje to predpostavko, s j oblikovane tudi nadaljnje določbe
tega zakona, kar pomeni, da se izrecno navaja primere, ko
kolektivne pogodbe, lahko določijo drugačne pogoje dela ali v
zvezi z delom, kot jih določa ta zakon. Odnos individualnih pogodb
o zaposlitvi do zakona, kc ektivnih pogodb, oz. splošnih aktov
delodajalca pa je razviden tudi iz določil tega zakona (27. in 28.
člen), ki določata vsebino pogodbe o zaposlitvi in neveljavnost
pogodbenih določil, ki so v nasprotju z zakonom, kolektivnimi
pogodbami, oz. splošnimi akti delodajalca.
Zakon naj bi celovito urrjal pogodbo o zaposlitvi, kot podlago za
nastanek delovnega azmerja, kot tudi minimalne pravice,
obveznosti in odgovornosti, ki so sestavina delovnega razmerja
na podlagi samega zakona. Kolektivno dogovarjanje je
prostovoljno, prav tako pa tudi sodelovanje delavcev pri
upravljanju preko delavskega predstavništva. Ob takem izhodišču
je potrebno predviueti tudi situacije, da bi delovno razmerje urejal
le zakon v minimalnih garancijah in individualni dogovor v konkretni
pogodbi o zaposlitvi. Taka rešitev bi po opozorilih nekaterih
delovnopravnih strokovnjakov, ob dosedanji praksi avtonomnega
urejanja pogojev dela in neuveljavljenih standardih neutemeljenega
neenakopravnega obravnavanja delavcev, omogočala skoraj
neomejeno individualno obravnavo posameznih delavcev. Zato
se ob temeljnem izhodišču, da se pogoji dela ter pravice in
obveznosti pogodbenih strank v delovnem razmerju urejejo z
zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, dopušča
tudi možnost urejanja pogojev dela in pravic delavcev s splošnimi
akti delodajalca, če kolektivna pogodba pri posameznem
delodajalcu ni sklenjena in če ti akti določajo ugodnejše pravice.
Take rešitve v sistemih dvostranskosti delovnega razmerja, ki
mu določa vsebino poleg zakonskih norm predvsem kolektivno
in individualno dogovarjanje o pogojih dela, niso običajne oz. so
zelo omejene (npr. Francija - vsak delodajalec, ki zaposluje nad
20 oseb, mora imeti notranjo regulativo, ki obsega splošna pravila
discipline, higiene in varnostne razmere, Republika Hrvaška obveznost pravilnikov je predvidena za plače, organizacijo dela
in druga pomembna vprašanja, kijih z izvršilnim predpisom lahko
določi Minister za delo). (7. člen)

Prepoved diskriminacije v zvezi z zaposlovanjem na splošno ali
poudarjeno glede na spol je vsebovana v številnih mednarodnih
dokumentih od Evropske konvencije o človekovih pravicah,
sprejete v okviru Sveta Evrope, ki jo je ratificirala tudi Republika
Slovenija, Evropske socialne listine, sprejete v okviru Sveta
Evropa, ki je v postopku ratifikacije s strani naše države oz.
predlaganih dopolnitev te listine, Listine EU o temeljnih socialnih
pravicah delavcev, Direktive Sveta EU o prejemanju enakega
plačila za moške in ženske, Direktive Sveta EU o izvajanju načela
enakega obravnavanja moških in žensk glede možnosti
zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja, ter delovnih
pogojev, pa do Konvencij MOD, pri čemer je posebej izpostaviti
Konvencijo št. 100 o enakem nagrajevanju žensk in moških za
enako delo, 1951 in Konvencijo št.111 o diskriminaciji pri
zaposlovanju in poklicih, 1958.
Ustava Republike Slovenije v 14. členu med človekovimi pravicami
in temeljnimi svoboščinami na prvem mestu zagotavlja enakost
ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj
aH katero koli drugo osebno okoliščino, vendar predlagatelj
ocenjuje, da je v delovnem pravu enakopravnost pri zaposlovanju
in v delovnem razmerju potrebno posebej poudariti. Splošna
prepoved diskriminacije po tej splošni določbi predloga zakona
(6. člen) vključuje tudi prepoved diskriminacije glede na spol,
posebej pa je predlagatelj ocenil, da je to prepoved potrebno
poudariti v okviru določb o enakopravnosti pri določanju
zahtevanih pogojev za opravljanje dela, pri določanju plačila, ter
pri utemeljenosti razlogov za odpoved. Splošna prepoved
diskriminacije po tej določbi se ne nanaša le na delavca, temveč
tudi na iskalca zaposlitve, torej na kandidata, ki se prijavlja na
objavljeno prosto delovno mesto.
Zaradi potrebe po posebni izpostavitvi enakopravnosti pri
zaposlovanju in v delovnem razmerju glede na spol, določba v
drugem odstavku izpostavlja področja delovnih razmerij, kjer se
poudarjajo enake možnosti in enaka obravnava žensk in moških
v delovnem razmerju.
Določba 7. člena poudarja omejitev avtonomije pogodbenih strank
pogodbe o zaposlitvi, kot specifične delovnopravne pogodbe, in
posebej določa, da sta stranki pogodbe o zaposlitvi dolžni pri
sklepanju in prenehanju pogodbenega razmerja in v času trajanja
delovnega razmerja upoštevati zakone, ratificirane in objavljene
mednarodne konvencije, izvršilne predpise, kolektivne pogodbe,
kijih zavezujejo, kot tudi splošne akte delodajalca. Predlagatelj se
v fazi še potekajočega procesa za polnopravno članstvo
Republike Slovenije v EU še ni odločil predlagati zakonske norme,
ki bi zavezovala tudi k upoštevanju neposredno uporabljivih
dokumentov EU, kar bo dejansko nastopilo kot obveza v primeru
vključitve naše države v EU.
Določba ni pomembna le z vidika omejevanja avtonomije
pogodbenih strank pri določanju vsebine pogodbenega razmerja,
temveč nakazuje tudi na problem vpliva kasnejših /tekom trajanja
delovnega razmerja sprejetih/ sprememb predpisov, kolektivnih
pogodb oz. splošnih aktov delodajalca.
V zvezi s tem vprašanjem je primerno zavzeti stališče:
■ da se ugodnejše rešitve predpisov in kolektivnih pogodb
uporabljajo neposredno, pri čemer je potrebno upoštevati prehodni
režim, predpisan ali določen z novim ali spremenjenim predpisom
ali kolektivno pogodbo, (enako naj bi veljalo za ugodnejše rešitve
za delavca v splošnih aktih delodajalca);
■ neugodnejše rešitve novih ali spremenjenih predpisov naj ne bi
posegale v pridobljene pravice delavcev dogovorjene v pogodbi
o zaposlitvi po veljavnih aktih ob njihovi pridobitvi. Pogodbo o
zaposlitvi naj bi bilo možno spremeniti le z dogovorom obeh
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II. POGODBA O ZAPOSLITVI
Posebno poglavje zakona v celoti ureja vsa vprašanja, ki se
nanašajo na pogodbo o zaposlitvi, kot podlago za nastanek
delovnega razmerja. Prav v tem delu je predvidenih največ
sprememb glede na veljavno ureditev. Veljavni zakon o delovnih
razmerjih je v določeni meri že vzpostavil pogodbeno razmerje v
odnosu delavec - delodajalec, vendar pa ta odnos ni bil v celoti
razdelan, predvsem ob morebitnem spreminjanju in prenehanju
delovnega razmerja. Da bi popolnoma vzpostavili pogodbeno
razmerje v delovnem pravu, je potrebno na novo definirati
pogodbo, ki pa ne more biti čista pogodba po civilnem pravu,
temveč mora dejansko vsebovati določene specifike
Načelne opredelitve ob pripravi zakona so bile, da je potrebno v
poglavju, ki obravnava pogodbo o zaposlitvi, urediti vsa vprašanja,
ki so z njo povezana. To pomeni od problematike sklenitve
pogodbenega razmerja, kamor sodi način sklenitve, oblika
sklenitve pogodbe in vsebina pogodbe o zaposlitvi, nadalje
opredelitev obveznosti pogodbenih strank, suspenz pogodbe o
zaposlitvi, eventualne posebnosti posameznih pogodb o zaposlitvi,
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spremembe pogodb in nazadnje problematiko prenehanja pogodb
o zaposlitvi. Današnje razmere in sedanja ureditev kažeta, da je
potrebno zelo korenito pristopiti ravno k problemu prenehanja
pogodbe o zaposlitvi, kjer je tudi največ sprememb glede na
veljavno zakonodajo.

Zakon postavlja drugačna pravila glede učinkovanja razveljavitve
ter ničnosti pogodbe o zaposlitvi (10. člen), kar je pogojeno s
samo naravo delovnega razmerja. Ničnost oziroma razveljavitev
učinkujeta od njune ugotovitve naprej (ex nune), pod pogojem, da
sta obe stranki dotlej dejansko izvrševali pravice, obveznosti in
odgovornosti iz delovnega razmerja. Ničnost oziroma razveljavitev
pogodbe o zaposlitvi se uveljavlja pred pristojnim delovnim
sodiščem. Sicer pa naj bi se razlogi za izpodbojnost aH ničnost
pogodbe presojali po načelih civilnega prava, če ni s tem zakonom
drugače določeno.

Novi zakon jasno določa pogodbeni princip delovnega razmerja,
s tem, da pogodbo o zaposlitvi opredeljuje kot posebno pogodbo
delovnega prava. Kot doslej pogodba o zaposlitvi ostaja temelj za
vzpostavitev delovnega razmerja, saj se s pogodbo o zaposlitvi
sklene delovno razmerje (8. člen), isti člen tudi natančno določa,
kdaj začnejo učinkovati pravice, obveznosti in odgovornosti
delavca ter njegova vključitev v socialno zavarovanje. Pravico
do socialne varnosti opredeljuje Ustavit RS v 50. členu. Upoštevaje
Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur.l.RS, št. 5/96 in 34/
96) pa sem sodi vključenost v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, obvezno zdravstveno .zavarovanje, porodniško
varstvo in zaposlovanje. To se zgodi z dnem nastopa dela,
dogovorjenim v sami pogodbi o zaposlitvi, če pa tega ni, se kot
datum nastopa dela šteje datum sklenitve pogodbe. Obveznost
prijave delavca v socialno zavarovanje temelji na zakonu o matični
evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (UR. list RS, št. 45/95), ki predpisuje,
da mora delodajalec delavca v 8 dneh od nastopa dela prijaviti v
socialno zavarovanje. S tem zakonom je predvidena tudi dolžnost
delodajalca, da mora delavcu izročiti fotokopijo prijave v
zavarovanje, vendar nista predvidena niti rok niti sankcija, zato je
primerno, da bi lahko delavec v primeru spora čim prej uveljavljal
svoje pravice, to urediti z zakonom o delovnih razmerjih. Opravičeni
razlogi, zaradi katerih delavec ne začne delati pa so npr. izraba
letnega dopusta, odsotnost zaradi izobraževanja, nezagotavljanje
dela s strani delodajalca, varstvena odklonitev dela, prepoved
dela zaradi ukrepa inšpektorja...

Nova ureditev posebej poudarja temeljno načelo, da obstaja
domneva (presumpcija), da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za
nedoločen čas, če v njej ni izrecno pisno določen čas trajanja oz.
če pogodba za določen čas ni bila sklenjena v pisni obliki ob
nastopu dela. Pisnostima torej v skladu s primerjalnimi ureditvami
poudarjeno vlogo. (11. člen).
Podobno kot do sedaj zakon našteva primere, ko je možno skleniti
pogodbo za določen čas (npr: izvrševanje dela, ki po svoji naravi
traja določen čas, nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
začasno povečan obseg dela, zaposlovanje poslovodnih oseb,
opravljanje sezonskega dela, delo na projektu j
Obličnost pogodbe
Zakon določa , da se pogodba o zaposlitvi sklene v pisni obliki
(12. člen) - vendar pa kršitev ne pomeni neveljavnosti pogodbe,
temveč prekršek. Tako je predvidena domneva (presumpcija)
obstoja delovnega razmerja, če obstajajo elementi delovnega
razmerja in delavec opravlja delo ter pri tem ne dvomi, da je
zaposlen pri delodajalcu po pogodbi o zaposlitvi. To pomeni, da
pisnost ne predstavlja konstitutivnega elementa pogodbe o
zaposlitvi, ampak služi takorekoč za dokazni element obstoja
pogodbe.
Tudi če pogledamo primerjalno ureditev na tem področju, je
ugotoviti, da v večini držav za sklenitev pogodbe o zaposlitvi
oblika načeloma ni predpisana. Splošno pravilo je, da je pogodba
pisna, ni pa prepovedana možnost sklenitve pogodbe v kakšni
drugi obliki. Vsekakor pisna pogodba o zaposlitvi služi kot dokazilo
o vsebini pogodbe, ne pomeni pa predpogoja za pravno
učinkovitost same pogodbe. Včasih je predpisana posebna
obličnost, bodisi kot pisnost pogodbe, njena potrditev z raznimi
pisnimi potrdili, registracijo ali na kakšen drug način (obvezna
pisna izjava delodajalca z najnujnejšimi pogoji iz pogodbe o
zaposlitvi - Avstrija). Ta obveznost je določena v delovni ali drugi
ureditvi, nemalokdaj tudi v kolektivnih pogodbah (Francija, Italija).
Za določene kategorije delavcev pa je ponekod, kot izjema,
določena obveznost sklenitve pisne pogodbe o zaposlitvi. Določbe
o obliki pogodbe o zaposlitvi so v interesu delavca, in zato če niso
upoštevane, posledice ne smejo biti za delavca neugodne.
Potreba po zagotavljanju pisne informiranosti delavcev o pogojih
zaposlitve izhaja tudi iz direktive Evropske Unije o delodajalčevi
dolžnosti obveščanja delavcev o pogojih, ki se nanašajo na
pogodbena ali zaposlitvena razmerja (91/553/EEC). Direktiva
obvezuje države članice, da zagotovijo, da vsak zaposleni prejme
dokument, ki vsebuje obvestilo o bistvenih elementih njegovega
pogodbenega oziroma zaposlitvenega razmerja. Te elemente
direktiva tudi opredeljuje. Izjeme, ko tega obvestila delodajalci
niso dolžni predložiti, so v primeru, da gre za delo, ki ne traja več
kot en mesec, ko delovni teden ne presega osem ur ali ko gre za
začasno, specifično delo, kjer objektivno ni potrebno zagotoviti
pisnega obvestila. Vsem ostalim pa so delodajalci dolžni predložiti
obvestilo o bistvenih sestavinah pogodbenega oz. zaposlitvenega
razmerja. To obvestilo mora biti dano najkasneje v dveh mesecih
od začetka dela v obliki pisne pogodbe o zaposlitvi, pisma o
zaposlitvi ali enega ali več dokumentov, kjer morajo biti vsebovane
informacije, ki jih zahteva direktiva. Če noben od zahtevanih
dokumentov ni predložen delavcu v zahtevanem roku, je

Zakon v 9. členu ureja uporabo obligacijskopravnih pravil. Pogodba
o zaposlitvi se uveljavlja kot posebna pogodba delovnega prava,
z ureditvijo številnih posebnosti in značilnosti te pogodbe v odnosu
do civilnih pogodb, katerih predmet je tudi delo, kot npr.:
- učinek ničnosti in razveljavitve pogodbe o zaposlitvi (ex nune),
ter način njunega uveljavljanja (sodno) - 10.člen
- določanje obličnosti in vsebine pogodbe (12.,27. člen),
- opredeljevanje strank pogodbe (14.-18. člen),
- urejanje omejevanja pogodbene svobode ( 19., 20. člen)
/predpisani postopek objavljanja prostih delovnih mest, dolžnost
izpolnjevanja predpisanih in od delodajalca zahtevanih pogojev
za opravljanje dela/
- določanje zakonskih obveznosti pogodbenih strank (29.-43.
člen),
- urejanje visečnosti pogodbe (suspenz) 44. člen,
- določanje podrobnih pravil prenehanja pogodbenega razmerja /
pretek časa, smrt stranke, prenehanje delodajalca, kot pravne
osebe, sporazumna razveljavitev, redna in izredna odpoved,
sodba sodišča in drugi primeri, ki jih določa zakon /(57.-97. člen)
- omejitev ali podrobnejša opredelitev posledic, ki zadanejo
pogodbeni stranki v posameznih primerih kršitev zakonskih
določb, ki se nanašajo na sposobnost pogodbenih strank, na
kršitev načela prepovedi diskriminacije, na napake volje
pogodbenih strank, na upravičenost redne ali izredne odpovedi
ipd.
V kolikor določena vprašanja niso urejena s lem zakonom, pa je
primerno s samo zakonsko normo napotiti na uporabo splošnih
pravil civilnega prava.
Ker predstavlja delovna zakonodaja varstvene podlage v
zaposlitvenih razmerjih, iz katerih izhajajo tudi socialno varstvene
pravice delavcev, je primerno predvsem zaradi ravnanja v spornih
situacijah, vzpostaviti načelo, da ob ugotovljenih elementih
delovnega razmerja (4.člen) ni dovoljeno opravljanje dela na čistih
civilnih podlagah, temveč je potrebno upoštevati delovnopravne
norme.
24. oktober 1997
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s polnim delovnim časom osebe, ki je bila prej zaposlena s krajšim
delovnim časom, poslovodne osebe, prokuristi, zaposlitev
družbenikov in družinskih članov delodajalca, zaposlitev voljenih
in imenovanih funkcionarjev v lokalnih skupnostih, političnih
strankah, sindikatih, društvih in n'ihovih zvezah) oziroma dopušča
možnost, da se izjeme določijo še v drugih zakonih.
Zakon v okviru določil o objavi tudi posebej izpostavlja obveznost
enakega obravnavanja glede na spol. Iz objave prostega
delovnega mesta tudi ne sme izhajati, da delodajalec daje prednost
določenemu spolu. Le v primeru, da je različna obravnava spolov
nujno pogojena glede na dejanske zahteve delovnega mesta, je
lahko upravičena. V primeru kršitve prepovedi diskriminacije pri
zaposlitvi je delodajalec neizbranemu kandidatu odškodninsko
odgovoren. Druge posledice pa se lahko izvajajo skladno z načeli
civilnega prava. V skladu s predlogom direktive, ki obravnava
breme dokazovanja v primerih spolne diskriminacije, je potrebno
predvideti, da je dokazno breme na strani delodajalca (22. in 23.
člen).

delodajalec dolžan dati delavcu pisno izjavo, ki vsebuje elemente,
zahtevane v direktivi. Zaveze direktive je treba obravnavati
predvsem v namene dokazovanja o obstoju in vsebini pogodbe o
zaposlitvi, delavcem pa je potrebno zagotoviti tudi ustrezno pravno
varstvo, da to pravico uveljavljajo v sodnem sporu.
Stranke pogodbe
V zvezi s strankami pogodbe o zaposlitvi (14.-18. člen), zakon
opredeljuje tudi, kdo v imenu strank sklepa pogodbo o zaposlitvi.
V imenu delodajalca je to zakoniti zastopnik oz. zastopnik, določen
z aktom o ustanovitvi ali od njega pisno pooblašena oseba.
Posledice prekoračitve pooblastila naj bi se presojale po civilnem
pravu.
Delavec ima sposobnost skleniti delovno razmerje po dopolnjeni
starosti 15 let, kar izhaja tako iz direktive Evropske Unije o varstvu
mladine, kot iz Konvencije MOD št. 138 o minimalni starosti za
sklenitev delovnega razmerja, ter ob izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dela. Če se sklene pogodba o zaposlitvi z osebo, ki še
ni dopolnila zahtevane starosti, se šteje, da je pogodba
neobstoječa.
Sankcija v tem primeru torej ni ničnost pogodbe, ki naj bi v
delovnem pravu veljala ex nune, temveč neobstojnost pravnega
posla, saj je delo otrok pod 15 let starosti prepovedano.
Pogoje za opravljanje dela lahko določa zakon, kolektivna pogodba
ali pa jih zahteva delodajalec sam. Predlog je tudi zakonska
zaveza, da mora delodajalec pogoje za opravljanje dela za
posamezno delovno mesto v naprej določiti v splošnem aktu (akt
o sistemizaciji), variantno se predlaga, da ta obveznost ne bi
veljala za manjše delodajalce. (17. člen)

V postopku izbire zakon opredeljuje tudi delodajalčevo možnost,
da zahteva kandidatova dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dela (24 člen), pri čemer pa je tu potrebno predvideti
večjo varnost zasebnosti posameznika. Kandidat ni dolžan
odgovarjati na vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z delom na
delovnem mestu, prav tako pa tudi delodajalec ne sme postavljati
kandidatu vprašanj, ki niso v neposredni zvezi z delovnim
razmerjem. Delodajalec je dolžan oz. lahko zaradi ugotovitve
kandidatove zdravstvene sposobnosti za opravljanje dela, za
katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi, napotiti kandidata na
predhodni zdravstveni pregled. Obvezni predhodni zdravstveni
pregledi se po veljavni pravni ureditvi predpisujejo v zdravstvenih
predpisih.

Pogodbena svoboda

Vsebina pogodbe

Zakon opredeljuje pogodbeno svobodo (19.člen), kar pomeni, da
ima dejansko delodajalec pravico do proste odločitve, s katerim
kandidatom bo sklenil pogodbo o zaposlitvi. Vendar pa za pogodbo
delovnega prava veljajo, kljub načelni pogodbeni svobodi, določene
zakonske prepovedi (otroci, mladina, varstvo materinstva) in
obveznost upoštevanja zahtevanih pogojev. Zahtevani pogoji za
opravljanje dela so lahko predpisani z zakonom ali z izvršilnim
predpisom, dogovorjeni s kolektivno pogodbo, lahko pa tudi
zahtevani neposredno s strani delodajalca. To pomeni, da zakon
zavezuje tako delavca, da izpolnjuje pogoje za zaposlitev (17.
člen), kot tudi delodajalca, da sklene pogodbo o zaposlitvi samo
z delavcem, ki te pogoje izpolnjuje. Posledice kršitve teh zakonskih
določb se določajo po načelih civilnega prava in so lahko ničnost
ali izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi, odvisno od tega za kakšno
naravo kršitve gre (kršitev ustave, prisilnih predpisov ali moralnih
načel ali napake volje, ipd).

Prav tako novi zakon opredeljuje vsebino pogodbe o zaposlitvi, ki
tudi izhaja iz direktive Evropske Unije, ki ureja obveščenost
delavcev. Navedena direktiva določa, da mora pisno obvestilo
delodajalca delavcu vsebovati navedbe o: strankah pogodbe; kraju
opravljanja dela; nazivu dela; kategoriji zaposlitve ali značilnosti
oz. bistven/kratek opis dela za katerega se sklepa pogodba o
zaposlitvi; datumu nastopa dela; času trajanja pogodbenega
razmerja, če je sklenjeno za določen čas; plačanem letnem
dopustu ali načinu priznavanja in določanja dopusta; odpovednemu
roku, če je to mogoče v tistem trenutku; modalitetah določanja
odpovednega roka; višini začetne plače in drugih konstitutivnih
elementih periodičnosti izplačil; tedenskem in dnevnem delovnem
času; navedbo kolektivnih pogodb; navedbo pristojnega telesa, ki
je sklenil pogodbo...
Zakon v 27. členu tako določa obvezne sestavine pogodbe o
'zaposlitvi ter dodatne sestavine, ki morajo biti prav tako
opredeljene v pogodbi, v kolikor so posebne pravice in obveznosti
med strankama pogodbe tudi dogovorjene (konkurenčna
klavzula, izraba dopusta v primeru več zaposlitev s krajšim
delovnim časom, uresničevanje pravic in obveznosti delavca, ki
opravlja dopolnilno delo).
V kolikor pa bi pogodba o zaposlitvi vsebovala določilo, ki bi bilo v
nasprotju z zakonom, kolektivno pogodbo ali splošnim aktom
delodajalca, bi to pomenilo ničnost konkretnega spornega določila.

Pravice in obveznosti strank pri sklepanju pogodbe o
zaposlitvi
Glede pravic in obveznosti pri sklepanju pogodb o zaposlitvi,
kamor sodi npr. objava (20. člen), zakon določa, da je objava
prostih delovnih mest obvezna. Obveznost objave izhaja iz 49.
člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je vsakomur pod
enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto.
Objava mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo,
ki ne sme biti krajši kot osem dni, česar se mora delodajalec v
postopku izbire tudi držati. Izjeme od obvezne objave zakon (21.
člen), v izogib izigravanju, natančno opredeljuje (štipendisti,
zaposlitev invalidov, zaposlitev za tri mesece, zaposlitev za
nedoločen čas osebe, kije pri delodajalcu opravljala pripravništvo
oz. ki je bila pri delodajalcu zaposlena za določen čas, zaposlitev

poročevalec, št. 50

Obveznosti pogodbenih strank
Obveznosti delavca
Kot novost zakon nekoliko natančneje poudarja tudi obveznosti
delavca (29.-38.člen), ki jih ima ta do delodajalca, med te pa
vsekakor sodijo:
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vestno opravljanje dela, upoštevanje delodajalčevih zahtev in
navodil ter spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju, dolžnost
obveščanja delodajalca predvsem o bistvenih okoliščinah, ki bi
vplivale na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, tudi obveščanje
delodajalca o vsaki grozeči nevarnosti, prepoved škodljivega
vedenja, obveznost varovanja poslovne skrivnosti, prepoved
konkurence.

zaslediti tudi v drugih primerjalnih ureditvah.
Suspenz pogodbe
Kot začasno zadržanje pravnih učinkov pogodbe o zaposlitvi kot
pravnega akta, zakon v okviru poglavja o pogodbi o zaposlitvi
predvideva tudi suspenz (visečnost) pogodbe (44.člen), ki bi se
vzpostavil zaradi začasnega prenehanja opravljanja dela, iz
različnih razlogov in sicer: služenje vojaškega roka ali opravljanje
nadomestne civilne službe, prestajanje zaporne kazni ali
izrečenega vzgojnega, varnostnega ali varstvenega ukrepa, zaradi
katerega delavec ne more opravljati dela manj kot šest mesecev,
pripor, odsotnost zaradi starševskih obveznosti in v drugih
primerih, kijih določajo posebni zakoni (npr.: poklicna rehabilitacija,
začasna invalidska upokojitev).
V tem primeru pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati, čeprav
delavec začasno preneha opravljati delo. Delodajalec v tem času
ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi razen, če so podani
razlogi za izredno odpoved ali če je uveden postopek za
prenehanje delodajalca.
Delavcu v tem obdobju mirujejo pravice in obveznosti, ki so
neposredno odvisne od opravljanja dela.
Delavec se ima v določenem kratkem roku (pet dni) po prenehanju
razlogov za suspenz, pravico in dolžnost vrniti na delo. Takrat
preneha suspenz - v nasprotnem primeru pa je možna izredna
odpoved (odpoved brez odpovednega roka).

V zvezi s prepovedjo konkurence zakon loči konkurenco med
delovnim razmerjem (35. člen) in po njem (36. člen). Zakonska
prepoved konkurenčne dejavnosti - konkurenčna prepoved
pomeni, da med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme
brez soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali
sklepati poslov, ki sodijo v delovno področje ali dejavnost
delodajalca in ki pomenijo ali bi lahko pomenile za delodajalca
konkurenco. Zakon opredeljuje tudi možnost delodajalčevega
ukrepanja, t.j. zahteva povrnitve škode v določenem roku.
Drug primer pa je pogodbena prepoved konkurenčne dejavnosti
- t.i. konkurenčna klavzula, s katero se delavec in delodajalec
dogovorita za prepoved konkuriranja po prenehanju delovnega
razmerja. Seveda morajo biti tu razumne omejitve prepovedi
konkuriranja, ki ne bi škodile možnosti primerne zaposlitve
delavca. Zakon tako pogodbeno prepoved konkurence omejuje
na dve leti. Poleg tega pa je konkurenčna klavzula možna le v
primeru, če preneha delovno razmerje po volji delavca, brez
kršitve delodajalca.
Vsekakor se je izoblikovalo stališče, da mora biti konkurenčna
klavzula vpisni obliki, in je pisnost konstitutivni element (nasprotno
kot pri sami pogodbi o zaposlitvi), sicer se šteje, da ni dogovorjena.
Tudi denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule
mora biti določeno v pogodbi o zaposlitvi, s tem da zakon določa
minimum. Na ureditev denarnega nadomestila napotuje tudi
odločba Ustavnega sodišča RS št. U-l-51/90-22 z dne 14. maja
1992, ki je razveljavila takratno zakonsko določilo glede
konkurenčne klavzule, ravno zaradi odsotnosti zagotavljanja
odmene delavcu, ki je zaradi upoštevanja konkurenčne klavzule
denarno prikrajšan.
Možno pa je tudi predčasno prenehanje konkurenčne klavzule,
vendar le v kolikor se obe stranki tako sporazumeta. V primeru
kršitve konkurenčne klavzule pa je delavec dolžan povrniti
delodajalcu vso škodo.
Zakonska rešitev je primerljiva z ureditvami drugih evropskih
držav. V glavnem v vseh državah obstoja splošna obveznost
delavca do lojalnosti in zvestobe v času delovnega razmerja ter
dolžnost varovanja poslovnih skrivnosti, v večini primerov so te
obveznosti že zakonsko določene. Glede konkurenčne klavzule
pa je ugotoviti, da se dogovarja v sami pogodbi o zaposlivi, mora
pa biti razumna, torej omejena glede samega poslovanja
delodajalca, glede na čas, kraj in področje dela, skratka varovati
mora le upravičene poslovne interese delodajalca. Večina držav
ima tudi predpisano odmeno (Nemčija - 50% zadnje plače, če
odpoveduje delavec, 100% če odpoveduje delodajalec, Francija
- nekatere kolektivne pogodbe določajo odmeno, ki nadomešča
izgubo zaslužka zaradi upoštevanja konkurenčne klavzule).

Posebnosti pogodb o zaposlitvi
Nadalje naj bi zakon uredil določene posebnosti pogodb o
zaposlitvi in sicer pogodbo o zaposlitvi za določen čas, pogodbo
o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (part time), pogodbo o
zaposlitvi za opravljanje dela na domu in pogodbo o zaposlitvi s
poslovodnimi osebami.
Pogodba o zaposlitvi za določen čas
(45. do 48. člen)
Že v splošnih določbah o pogodbi o zaposlitvi (11. člen) je določeno
pravilo, da se pogodba o zaposlitvi sklepa za nedoločen čas. To
predstavlja eno od značilnosti delovnopravne narave pogodbe o
zaposlitvi. Zaradi te značilnosti, kije poudarjena tudi v mednarodnih
dokumentih predvsem z vidika varstva pred zaposlovanjem za
določen čas v izogib izigravanju določil o odpuščanju delavcev
(Direktiva Sveta EU25. 6.1991, ki obravnava ukrepe za izboljšanje
varnosti in zdravja zaposlenih za določen čas, kot tudi Konvencija
št. 158 in Priporočilo št. 166 MOD o prenehanju delovnega razmerja
na pobudo delodajalca), se poudarja obveznost, da mora biti
navedba o obstoju delovnega razmerja le za določen čas pisno
izražena že ob nastanku pogodbenega razmerja. Kot posledica
pomanjkanja obličnosti se zakonsko vzpostavlja domneva, da je
bilo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas. Podobne rešitve
o poudarjeni vlogi obličnosti tega pogodbenega elementa je
zaslediti tudi v nekaterih primerjalnih ureditvah (Francija, Italija),
poleg tega pa to sestavino pogodbe o zaposlitvi tudi izrecno
poudarja Direktiva Sveta EU o obveznostih delodajalca, da
informira delavce o pogojih zaposlitve. Glede na že navedene
mednarodne dokumente (omenjena direktiva Sveta EU določa,
da se pogodbe za določen čas sklepajo kadar potek pogodbe
določajo objektivni pogoji, kot npr.: določen datum, dokončanje
določene naloge ali pojav določenega dogodka), je potrebno
zakonsko opredeliti primere, ko se delovno razmerje lahko sklepa
za določen čas. Pri tem se, kot je razvidno tudi iz primerjalnih
ureditev, izhaja predvsem iz narave dela, ki ga je potrebno opraviti.
Ker širjenje teh primerov pomeni manjše varstvo delavca in
njegove zaposlitve, je le variantno predlagana rešitev, da se

Obveznosti delodajalca (39.-43.člen)
Tudi tu se, glede na veljavno zakonodajo, predvidevajo novosti.
Zakon obveznosti delodajalca jasno poudarja in sicer kot
obveznosti delodajalca opredeljuje: obveznost zagotavljanja dela,
obveznost plačila, ki je natančno opredeljena v poglavju o
pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja,
zagotavljanja varnih delovnih razmer po zakonu o varnosti in
zdravju pri delu, obveznost varovanja delavčeve osebnosti, kamor
sodi varovanje in spoštovanje delavčeve osebnosti, ter
upoštevanje in varstvo delavčeve zasebnosti s posebnim
poudarkom na preprečevanju spolnega nadlegovanja, kot tudi
varstvo osebnih podatkov, l/se omenjene obveznosti je možno
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dodatni primeri lahko določijo s kolektivno pogodbo, pri čemer bi
bilo to možnost primerno omejiti na kolektivno dogovarjanje na
nivoju dejavnosti. Predlaga se tudi, da se z$ manjše delodajalce
dopusti širše možnosti zaposlovanja za določen čas. (45.člen)
Kot novost se predvideva časovna omejitev sklepanja pogodb o
zaposlitvi za določen čas z istim delavcem in za isto delo, in sicer
na največ tri leta za eno samo ali pa za več zaporednih pogodb.
Predlog po časovni omejitvi pogodb za določen čas je bil vsebovan
v Predlogu direktive Sveta EU (29. 6. 1990), ki se kot mednarodni
standard v okviru EU ni uveljavil, v primerjalnih ureditveh pa so
časovne omejitve pogodbenega dela za določen čas uveljavljene
v Franciji - 24 mesecev, Nizozemski - 5 let, v Avstriji in Nemčiji pa
je prepovedano oz. omejeno verižno sklepanje oz. obnavljanje ali
podaljševenje pogodb o zaposlitvi za določen čas. Časovno
omejitev je možno drugače določiti s posebnim zakonom ali
kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. (46.člen)
Upoštevaje Priporočilo MOD št. 166 in primerjalne ureditve, se v
primeru, da ne obstajajo zakoniti razlogi za zaposlitev za določen
čas, šteje, da je biio sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas. Takšna rešitev bi pri nas, tako kot v navedenih državah,
preprečevala izigravanje instituta pogodbe o zaposlitvi za določen
čas v primerih, ko za njihovo sklepanje ni utemeljenega razloga.
(47.člen)
Preračun več opravljenih ur v primeru zaposlitve za določen čas,
če delavec opravlja sezonska dela, na delovne dni s polnim
delovnim časom, je bil možen že doslej. (48.člen)
Določene posebnosti v zvezi z zaposlitvijo za določen čas so
predvidene tudi v zvezi z vprašanji prenehanja veljavnosti pogodbe
za določen čas in urejene v 59. členu ( prenehanje veljavnosti
pogodbe s pretekom časa), v 75. členu (pravice pred odpovedjo
le v primeru, če traja pogodbeno razmerje dalj kot 6 mesecev) in
. v 88. členu (pravica do odpravnine le delavcu, ki je zaposlen več
kot 2 leti).

zaposlitve.
Glede na že doslej uveljavljene možnosti zaposlitve s krajšim
delovnim časom v naši zakonodaji, se v predlogu zakona določa
možnost zaposlitve s krajšim delovnim časom brez omejitev (tudi
brez spodnje meje delovnega časa), tako kot doslej. To pomeni,
da je možna tudi npr. 1 - ali 2-urna dnevna zaposlitev pri delodajalcu,
pa vse do polnega časa, ki velja pri delodajalcu. Glede na
specifičnost takega načina dela, je bilo potrebno nekatera
vprašanja posebej urediti, pri čemer se ta zakon omejuje le na
urejanje delovnopravnih vprašanj, vprašanja, ki se nanašajo npr.
na pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno
zavarovanje in na zavarovanje za primer brezposelnosti, pa so
že sedaj predmet urejanja zakonov teh področij.
Tako se s tem zakonom ureja vprašanje sorazmernosti
uveljavljanja pogodbenih in drugih pravic in obveznosti iz delovnega
razmerja glede na dolžino delavčevega delovnega časa.
Zakon sam določa tudi pravice, ki se ne uveljavljajo sorazmerno
(pravica do odmora med delovnim časom, če dela delavec dnevno
manj kot štiri ure, dopust minimum 20 delovnih dni, pravica do
sodelovanja pri upravljanju, nadurno delo, posebna ureditev
minimalnega odpovednega roka, če krajši delovni čas traja deset
ali manj ur tedensko ter pravica do odpravnine - 79. in 88. člen).

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (part time)
(49. in 50. člen)

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu
(51. do 55. člen)

Pri pripravi rešitev v zvezi z možnostjo zaposlovanja s krajšim
delovnim časom, so bili obravnavani mednarodni dokumenti in
sicer: Listina EU o temeljnih socialnih pravicah delavcev, Predlog
direktive Sveta EU (29. 6. 1990), Direktiva sveta EU o obveznosti
delodajalca, da informira delavce o pogojih zaposlitve, Konvencija
MOD št. 155 o varnosti in zdravju, ter Konvencija MOD št. 175 o
delu s krajšim delovnim časom in Priporočilo MOD št. 182 o delu
s krajšim delovnim časom. Tako iz obravnav te problematike v
okviru mednarodnih asociacij, kot tudi iz primerjalnega pregleda
ureditve vprašanj v zvezi z zaposlitvijo s krajšim delovnim časom,
je bilo povzeti, da so posamezna vprašanja v posameznih državah
zelo različno urejena, da pa je obseg takega dela v najrazličnejših
oblikah v zadnjem desetletju bolj ali manj povsod v porastu. Glede
na to, so se izoblikovale zahteve, da se vsaj nekatera vprašanja
poskušajo usklajeno reševati v skladu z opredelitvami in
zahtevami navedenih mednarodnih dokumentov.
Že veljavni zakon ureja delo s krajšim delovnim časom od polnega
z zelo široko opredelitvijo možnosti dela s krajšim delovnim časom.
Prav tako tudi ne določa spodnje meje delovnega časa, ki bi
opredeljeval tako zaposlitev. Določene definicije glede dela s
krajšim delovnim časom so v primerjalnih ureditvah uveljavljene
upoštevaje določeno število ur tedensko, določeno dobo zaposlitve
oz. vezane na določen zaslužek, glede posameznih delovnopravnih (pisnost pogodbe, varstvo pred odpovedjo, plačan letni
dopust ali bolniško,sindikalne pravice) ali socialnih pravic
(vključenost v pokojninske sisteme, sisteme zavarovanja za
primer brezposelnosti) ali dolžnosti delodajalca, da plačuje
socialne prispevke. Minimalni delovni čas se giblje med 8 in 16 ur
tedensko. Vključenost v pokojninsko zavarovanje ali v
zavarovanje za primer brezposelnosti je vezana vsaj na minimalno
polovično zaposlitev ali celo na polno zaposlitev in določeno dobo

Delo na domu, kot obliko rednega delovnega razmerja, veljavna
zakonodaja pozna že dalj časa, vendar v praksi v večjem obsegu
še ni zaživelo. Zaradi naglih razvojnih sprememb, predvsem pri
uvajanju novih tehnologij in telekomunikacijskih povezav, pa dobiva
ta oblika dela vse večji pomen. Poleg tega tudi mednarodne ureditve
posvečajo delu na domu vse več pozornosti. V okviru MOD je bila
v letu 1996 sprejeta Konvencija o delu na domu, ki pa s strani
naše države še ni bila ratificirana.
Posamezne države različno normativno urejajo delo na domu.
Nekatere imajo ta institut urejen s posebnim predpisom (Avstrija,
Nemčija, Italija, Nizozemska), druge pa kot del zakona, ki ureja
delovno razmerje (Francija, Švedska).
Bistveno je, da se pri ureditvi medsebojnih razmerij med
delodajalcem in delavcem, ki delo opravlja na svojem domu, izhaja
iz predpostavke, da ima takšen delavec načeloma enake pravice,
obveznosti in odgovornosti kot delavec, ki opravlja delo v prostorih
delodajalca. Posebnosti takega dela se torej nanašajo le na delovno
mesto delavca, ki dela na domu. Lokacija dela vpliva na določene
pravice, obveznosti in odgovornosti delavca, ne vpliva pa na
razmerja, ki izhajajo iz naslova socialne varnosti in naslova
zaposlovanja.
Opravljanje dela na delavčevem domu se lahko dogovori v pogodbi
o zaposlitvi. V tem primeru mora delodajalec posredovati pogodbo
inšpektorju za delo v določenem roku (osem dni). Z zakonom je
določena tudi pravica delavca do nadomestila za uporabo lastnih
sredstev, ki jih uporablja pri delu na domu in pravica inšpektorja
za delo, da v primeru, da delo na domu ni organizirano v skladu z
varnostnimi predpisi in standardi, prepove tako delo. Prav tako
lahko zakon ali poseben predpis določi dela, ki se ne smejo
opravljati v obliki dela na domu.

Da se omogoči delavcu polno zaposlitev, zakon predvideva tudi
možnost sklenitve več pogodb z več delodajalci istočasno.
Delodajalci bi bili v tem primeru dolžni zagotoviti sočasno izrabo
pravic, katerih narava in namen to zahtevajo (letni dopust). Z
določbo, da je ureditev načina uresničevanja obveznosti in pravic
delodajalca in delavca, v primeru večih zaposlitev s krajšim
delovnim časom, obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi s
krajšim delovnim časom, se želi poudariti, da ima delavec v skladu
s tem zakonom tudi o teh vprašanjih pravico zahtevati obličnost
dogovora.(12. in 27. člen)
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- sporazumna razveljavitev,
■ redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi,
- sodba sodišča ter
- drugi primeri, ki jih določajo drugi zakoni (npr. invalidska
upokojitev) za prenehanje pogodbe o zaposlitvi.
Ob prenehanju delovnega razmerja je delodajalec dolžan vrniti
delavcu njegove dokumente ter mu mora na njegovo zahtevo
izdati tudi potrdilo o vrsti dela, ki ga je opravljal. Delodajalec ne
sme v takem potrdilu navajati ničesar, kar bi delavcu otežilo
sklepanje nove pogodbe o zaposlitvi (58.člen).

Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami
(56.člen)
Pri oblikovanju zakona se je postavilo vprašanje, v kolikšni meri
naj bo v prihodnje status poslovodnih oseb oziroma njihova
razmerja do delodajalca sploh predmet urejanja v okviru
delovnopravne zakonodaje. Ugotovitve in izkušnje iz tujih pravnih
ureditev kažejo, da je v okviru delovnopravne zakonodaje urejen
status vodilnih delavcev, čeprav v določenih vprašanjih na
poseben način, medtem ko je status poslovodnih oseb praviloma
predmet urejanja v pravu družb, dopolnjujejo pa ga določbe
civilnega pogodbenega prava. Dogovorjena uporaba posameznih
določb delovnega prava sicer ni izključena, vsaj ko gre za
poslovodje družb z omejeno odgovornostjo, vendar je v dvomu
odločujoče pravo družb. Na uporabo delovnopravnih norm pa
vpliva neposredno tudi opredelitev statusa poslovodnih oseb v
zakonskih predpisih s področja organizacije in poslovanja družb.
Določen vpliv ima tudi udeležba poslovodnih oseb v kapitalu
družbe.
Status poslovodnih oseb v našem pravu družb je urejen podobno
kot v tujini. V skladu z zakonom o gospodarskih družbah se za
poslovodstvo štejejo osebe, ki so po zakonu aH po aktih pravne
osebe pooblaščene, da vodijo njene posle (predvsem člani uprave
delniške družbe, poslovodje družb z omejeno odgovornostjo in
člani uprave gospodarskih interesnih združenj, direktorji v
družbenem podjetju). Poslovodne osebe sodelujejo pri vodenju
tako, da odločajo o delu drugih, vendar pri tem ne odločajo o
lastnih zadevah kot lastniki, so profesionalne in za svoje delo
plačane osebe in svoje delo opravljajo praviloma samostojno.
Pogosto gre pri teh osebah tudi za razmeroma visoko stopnjo
ekonomske samostojnosti in neodvisnosti in pogosto tudi za
visoko stopnjo odgovornosti za uspeh oziroma rezultat dela. Tako
lahko ugotovimo, da pri delu poslovodnih oseb niso vselej prisotni
bistveni elementi, značilni za odvisno delovno razmerje, ali pa so
prisotni le v zmanjšanem obsegu ali le nekateri od njih. Na
opredelitev pravnega položaja poslovodnih oseb vpliva predvsem
pravo družb, in v manjši meri, tudi delovno in socialno pravo.
Pravo družb določa predvsem njihova pooblastila, pristojnosti,
naloge in odgovornosti, delovno in socialno pravo, če je tako
pogodbeno določeno, pa nudi poslovodnim osebam določeno
obliko varstva dela, v kolikor to ne nasprotuje podjetniški funkciji,
ki jo izvajajo. Za vzpostavitev razmerja med družbo in poslovodno
osebo oziroma zavodom oziroma drugo organizacijo in
direktorjem je torej konstitutivnega pomena akt o imenovanju.
Funkcija, na katero je določena oseba imenovana, opredeljuje
obseg pravic, obveznosti in odgovornosti v skladu z zakonskimi
določbami in avtonomnimi odločitvami in akti organov družbe
oziroma zavoda, druge pravice in obveznosti pa so lahko predmet
individualnih pogodb med družbo (zavodom) in poslovodno osebo.
Glede na navedeno, je zakon dopustil možnost, da se zakon o
delovnih razmerjih uporablja tudi za delovna razmerja poslovodnih
oseb, če le-te sklenejo pogodbo o zaposlitvi, s tem, da lahko
stranki v pogodbi o zaposlitvi drugače uredita določene pravice,
obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja (delovno
razmerje za določen čas, delovni čas, odmori, počitki, plačilo za
delo, disciplinska odgovornost, prenehanje veljavnosti pogodbe
o zaposlitvi).

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi uvedbe postopka
za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave
Ker prenehanje pogodbe o zaposlitvi v primerih začetka stečajnega
postopka ter potrjene prisilne poravnave ureja zakon o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji se v tem zakonu predlaga, da se
tudi v bodoče to urejanje prepusti navedenemu posebnemu
zakonu
Na tem mestu je potrebno izpostaviti še odločbo Ustavnega
sodišča RS, na podlagi katere je bil sprejet poseben zakona o
jamstvenem skladu RS, za zagotovitev pravic delavcev, ki jim
preneha delovno razmerje zaradi stečaja ali prisilne poravnave.
Na tako rešitev napotuje tudi smernica Sveta Evropske Unije št.
80/987 z dne 20.10.1980 o prilagajanju predpisov članic unije o
varstvu pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca. V
skladu z določbami navedene smernice, so države članice
Evropske skupnosti dolžne zagotoviti iz sredstev posebne
jamstvene institucije izplačilo zapadlih terjatev delavcev iz naslova
neporavnane plače v določenem obdobju pred nastankom
insolventnosti oziroma datumom prenehanja delovnega razmerja
delavca. Države članice imajo možnost omejitve obveznosti, ki
se poravnavajo iz sredstev jamstvene institucije.
Zakon o delovnih razmerjih pa tudi na tem mestu opredeljuje
pravice delavcev v primeru, da jim na ta način preneha delovno
razmerje in posebej kot prednostno pravico do poplačila določa
enako kot to določa zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Za ostale načine prenehanj delodajalca (npr.likvidacija po ZGD),
pa se predvidela redna odpoved, torej odpoved z normalnim
odpovednim rokom. (61.-63.člen)
Sprememba delodajalca
Novost zakona so tudi določila o spremembi delodajalca (64. člen)
in sicer predvsem upoštevaje smernico EU o približevanju
zakonodaj držav članic glede zaščite delavskih pravic v primeru
transfera podjetja ali dela podjetja 77/187. Že sedaj so se odpirala
vprašanja o pravicah delavcev v primeru statusnih sprememb
delodajalca, te dileme pa mora novi zakon ustrezno razrešiti. V
primerih, ko se spremenipravnoorganizacijska oblika delodajalca,
ko se spremeni delodajalec zaradi združitve, pripojitve ali
razdelitve, ali ko delodajalec prenese del ali celotno dejavnost s
pravnim poslom na drugega delodajalca, preidejo vse pravice,
obveznosti in odgovornosti zaposlenih delavcev na novega
delodajalca.V teh primerih torej delavcem zaradi navedenih
sprememb na strani delodajalca ni možno odpovedati pogodbe o
zaposlitvi. Prenešene pravice morajo biti, v skladu z direktivo,
delavcem zajamčene še najmanj eno leto oziroma do poteka
vejavnosti kolektivne pogodbe, ki je zavezovala prejšnjega
delodajalca. Delavec lahko v primerih poslabšanja pogojev odpove
pogodbo o zaposlitvi, s tem, da se to šteje za odpoved delodajalca.
Pri določanju odpovednega roka in pravice do odpravnine se
upošteva delovna doba delavca pri obeh delodajalcih.
Skladno z direktivo, navedeni člen opredeljuje tudi solidarno
odškodninsko odgovornost obeh delodajalcev do delavca, za
vse terjatve nastale zaradi odpovedi delavca, ki je posledica

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
Ob študiju mednarodnih usmeritev in zakonske ureditve področja
po tujih državah lahko ugotovimo, da obstajajo predvsem naslednji
razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi, ki jih vsebuje tudi
predlog 57. člena zakona:
■ potek časa pri pogodbi sklenjeni za določen čas,
■ smrt delavca ali delodajalca, ki je fizična oseba,
- postopek za prenehanje delodajalca ali prisilna poravnava,
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Nekaj podobnega velja tudi na Nizozemskem, kjer delodajalec na
splošno ne sme zaključiti pogodbe o zaposlitvi z dano odpovedjo,
če nima poprejšnjega soglasja predstojnika Regionalnega urada
za delo. Ta urad je veja Ministrstva za socialne zadeve in
zaposlovanje. Predhodno soglasje ni potrebno, če glede odpovedi
odloči sodišče ali ko gre za odpoved med poskusnim delom, ali
za prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas ali če gre za
določene kategorije delavcev (npr. managerji).

poslabšanja pravic iz pogodbe o zaposlitvi ob spremembi
delodajalca. Če delodajalec začasno prenese na podlagi pravnega
posla (zakup, najem) celotno ali del dejavnosti na drugega
delodajalca, preidejo delavci po prenehanju veljavnosti pravnega
posla nazaj k prvemu delodajalcu ali k novemu delodajalcu prevzemniku dejavnosti.
Sporazumna razveljavitev pogodbe

Prav tako je potrebno za odpoved predpisati obliko in sicer pisnost
(72. člen). Poleg tega pa je delodajalec dolžan tudi pisno obrazložiti
odpoved in opozoriti delavca na pravno varstvo in na pravice pri
zavodu za zaposlovanje. 73. člen pa vsebuje pravila, ki se
nanašajo na vročanje odpovedi delavcu.

V zvezi s sporazumno razveljavitvijo pogodbe (65. člen) zakon
predvideva obvezno pisnost takega sporazuma ter obvezo
delodajalca, da pred razvezo pisno opozori delavca na posledice
sporazumne razveze, ki nastanejo zanj na področju zavarovanja
za primer brezposelnosti. Delavec, ki mu na ta način preneha
pogodba o zaposlitvi, namreč ne more uveljaviti pravic iz naslova
omenjenega zavarovanja.

Redna odpoved
Upoštevaje primerjalne ureditve lahko zaključimo, da morajo ob
redni odpovedi pogodbe s strani delodajalca vedno obstajati
utemeljeni razlogi, zaradi katerih ni možno nadaljevanje delovnega
razmerja. Temeljne razloge odpovedi bi lahko strnili v tri večje
sklope in sicer:
■ primere, ko obstaja poslovno utemeljen razlog,
- primere, ko obstaja osebno utemeljen razlog (ko delavec ni
sposoben izvrševati obveznosti iz delovnega razmerja zaradi
svojega vedenja, pomanjkanja znanja ali nezmožnosti ter zaradi
neizpolnjevanja posebnih pogojev določenih z zakonom) in
- primere, ko delavec krši svoje obveznosti, torej, da je odpoved
pogodbe o zaposlitvi utemeljena s krivdnim obnašanjem delavca,
zaradi katerega ni možno nadaljevanje delovnega razmerja.
V primeru krivdnih ravnanj je delodajalec dolžan predhodno pisno
opozonti delavca na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi
v primeru nadaljevanja kršitev (69.člen).

Odpoved pogodbe
Odpoved pogodbe o zaposlitvi je razdeljena na dva večja sklopa,
to sta redna odpoved in izredna odpoved. Razlika med redno in
izredno odpovedjo je predvsem v tem, da je delavec pri redni
odpovedi upravičen do odpovednega roka, ki je odvisen od časa
njegove zaposlitve, pri izredni odpovedi pa je razlog odpovedi
tak, da ni mogoče nadaljevanje pogodbe do izteka odpovednega
roka.
Zakon o delovnih razmerjih mora varovati delavca kot šibkejšo
stran, in zato mora za odpoved s strani delodajalca v vsakem
primeru obstajati utemeljen razlog (med utemeljene razloge
nikakor ne more soditi odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za
delo zaradi bolezni ali poškodbe ali vložitev tožbe), delavec pa
lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve.

V primerih poslovnih in osebnih razlogov pa mora delodajalec v
primeru, da se odpoveduje pogodba, ki traja več kot šest mesecev,
pred odpovedjo preveriti možnost zaposlitve pod spremenjenimi
pogoji ali na drugih delih (ponudba nove spremenjene pogodbe),
dokvalifikacije in prekvalifikacije (ta obveznost naj ne bi veljala za
manjše delodajalce). Rok za izrek redne odpovedi je 15 dni od
seznanitve z razlogi, ki utemeljujejo tako odpoved, objektivni pa
eno leto.

O nameravani odpovedi je delodajalec dolžan pisno obvestiti (70.
člen) sindikat pri delodajalcu, katerega član je delavec, če pa
delavec ni član sindikata oziroma ni sindikata pri delodajalcu, pa
svet delavcev oziroma delavskega zaupnika. Sindikat oz. navedeni
organi morajo podati mnenje v roku 8 dni, v primeru nameravane
izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa v roku 3 dni. Sindikat
oz. organi lahko nasprotujejo odpovedi, če menijo, da ni utemeljenih
razlogov za odpoved ali da ni bil izveden zakonit postopek.
Opredeljena je tudi posledica, v kolikor sindikat oz. navedeni organi
nasprotujejo izredni odpovedi, kot takojšnjemu posegu v delavčev
delovnopravni status: zadržanje delavca na delu do konca
arbitražnega ali sodnega postopka. V kolikor pa bi delodajalec
menil, da je nasprotovanje nezakonito, bi lahko od sodišča zahteval
začasno odredbo, s katero bi se oprostil navedene obveznosti in
plačila nadomestila plače. Možna pa bi bila tudi prepoved
opravljanja dela delavcu.
Pri iskanju ustreznih rešitev so bile pregledane nekatere
primerjalne ureditve drugih držav. Sistem vključenosti delavskih
predstavništev v postopek pred odpustom delavca je predviden
v Nemčiji. Svet delavcev lahko nasprotuje odpovedi, če meni, da
je socialno neupravičena ali če bi lahko delavec nadaljeval z
delom na drugem delovnem mestu. Če se nato delavec, katerega
delodajalec kljub nasprotovanju sveta odpusti, v zakonitem roku
pritoži na sodišče, ostane na delu do zaključka sodnega spora.
Sodišče pa lahko delodajalca tudi oprosti te obveznosti.
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Pravila o redni odpovedi bi se uporabljala tudi v primeru odpovedi
s ponudbo nove spremenjehe pogodbe o zaposlitvi. V primeru, da
delavec sprejme novo ponudbo delodajalca, pa obdrži pravico
spodbijati pred pristojnim sodiščem utemeljenost odpovednega
razloga (77.člen).
Zakon določa minimalne odpovedne roke (79. člen) in sicer različne
v primeru, da odpoveduje delavec ali delodajalec. V primeru, da
odpoveduje delavec, je odpovedni rok kratek - en mesec, ali
daljši, vendar ne daljši od minimalnih, kot jih določa zakon v primeru,
če odpoveduje delodajalec. V primeru, da odpoveduje delodajalec,
pa je minimalni odpovedni rok določen glede na delovno dobo pri
delodajalcu od 1 meseca do 5 mesecev, kar je, kot je razvidno iz
tabele, primerljivo z ureditvami v nekaterih drugih državah.
Dopustilo pa naj bi se, da se za manjše delodajalce minimalni
odpovedni roki s kolektivno pogodbo, sklenjeno na ravni
dejavnosti, lahko dogovorijo tudi drugače.
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DRŽAVE

AVSTRIJA

ITALIJA

NEMČIJA

ŠVICA

KRITERIJI

ODPOVEDNI ROK

0-2 leti zaposlitve
2 - 5 let zaposlitve
do 15 let zaposlitve
do 25 let zaposlitve
več kot 25 let zaposlitve
Odp. rok s strani delod. ne
sme biti krajši od odp.
roka.
če
odpoveduje
delavec

6
2
3
4
5

kriteriji: starost,
prof.
kvalifikacije
- v poskusni dobi
- minimalni odpovedni rok
- po 2 letih zaposlitve
- po 5 letih zaposlitve
- po 8 letih zaposlitve
- po 10 letih zaposlitve
-po 12 letih zaposlitve
- posk. delo
- če je pog. velj. manj kot 1
leto,
- če je pog. velj. od 1 do
10 let,
- če je pog. veljala več kot
10 let,

min. 15 dni - mlajši del.
min. 180 dni-star.manag
- dva tedna.
-štiri ted..
-lmes. ob koncu kol. mes.,
-2mes. ob koncu kol.mes.
-3 mes.
- 4mes.
-5mes.ob koncu kol. mes
- 7 dni
- odp. rok
1 mesec na
koncu meseca
- odp. rok 2 meseca na
koncu meseca
- odp. rok 3 mesece na
koncu meseca

in ukrepe za omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega
razmerja, ki jih mora delodajalec preveriti in ko odpusti še niso
možni. Delodajalec lahko odpusti delavce šele po preteku 30dnevnega roka od obvestila zavoda za zaposlovanje. Zavod pa
lahko zahteva, da se rok za izdajo odpovedi podaljša na 60 dni.
Navedene obveznosti ne zavezujejo delodajalca, ki zaposluje
manj kot 20 delavcev, kar pomeni, da ga tudi v primeru, ko mora
odpovedati pogodbo o zaposlitvi večjemu številu delavcev,
zavezujejo le obveznosti določene za individualne odpovedi.

Zakon tudi, zgledujoč se na primerjalne ureditve, omogoča denarno
nadomestilo namesto odpovedega roka, v kolikor bi med
strankama pogodbe prišlo do dogovora.
Poslovno utemeljen razlog prenehanja pogodbe o zaposlitvi lahko
povežemo s sedanjo ureditvijo razreševanja trajno presežnih
delavcev. Upoštevaje konvencijo Mednarodne organizacije dela
št.158 in smernice Evropske Unije o usklajevanju držav članic
glede skupinskih presežkov delovne sile, je potrebno tudi v bodoči
zakonodaji specifično urediti kolektivne odpuste (83.-87.člen).
Upoštevaje navedene dokumente pridejo specitike v poštev, ko
delodajalec z več kot 20 zaposlenimi, v obdobju 30 dni, iz
ekonomskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov
odpušča 5 ali več delavcev oz. v obdobju treh mesecev 20 ali več
delavcev. V tem primeru je delodajalec dolžan izdelati program
razreševanja presežnih delavcev. Dolžan je obvestiti predstavnike
delavcev in z njimi sodelovati pri pripravi programa in se
posvetovati o možnih načinih za preprečitev in omejitev odpovedi
in o možnih ukrepih za preprečitev in omilitev škodljivih posledic
prenehanja delovnega razmerja ter zagotoviti sodelovanje zavoda
za zaposlovanje. Zakon bo tudi povečal vlogo zavoda in opredelil
rok (30 dni) v katerem zavod predlaga ukrepe za preprečitev ali
kar največjo omejitev prenehanja delovnega razmerja delavcev
24. oktober 1997

ted.
mes.
mes.
mes.
mes.

V zvezi z odpravnino (88.člen), do katere bi bili upravičeni delavci,
v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi, zakon opredeljuje, v
katerih primerih so delavci do nje dejansko upravičeni. Pravico
do odpravnine bi imeli delavci, ki so zaposleni pri delodajalcu
najmanj dve leti v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz
poslovnih razlogov.
Minimalna odpravnina je določena v zakonu in sicer se predlaga,
da je osnova za odpravnino delavčeva povprečna plača v zadnjih
šestih mesecih pred odpovedjo, in se določa različno glede na
dobo zaposlitve delavca pri delodajalcu.
Odpravnino v podobni obliki poznajo tudi Avstrija, Francija, Italija.
V Avstriji so delavci upravičeni do odpravnine, v kolikor so pri
delodajalcu zaposleni najmanj tri leta v višini od dveh do dvanajstih
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mesečnih plač, odvisno od delovne dobe. Seveda v primeru krivde
na strani delavca, odpravnine ni. V Franciji imajo delavci pravico
do nadomestila ob odpovedi razen, če je razlog odpovedi na
strani delavca. Višina odpravnine je odvisna od starosti delavca.
Zakonski minimum je 1/10 mesečne plače za vsako leto dela, ki
se povečuje z 1/15 na vsako leto po 10 letih zaposlitve. Delavci
so do odpravnine upravičeni po dveh letih zaposlitve, zakonski
minimum pa običajno dvigujejo kolektivne pogodbe. V Italiji so
delavci upravičeni do določene vsote denarja ob prenehanju
delovnega razmerja, ki je pogosto ekvivalentna 1 mesecu za
vsako leto dela. Plačilo je odvisno od delovne dobe in od drugih
faktorjev. Ustanovljeni pa so tudi posebni državni fondi, ki delavcem
zagotavljajo to pravico v primeru nelikvidnosti delodajalca.
Pravico do odpravnine predvideva tudi Konvencija MOD št. 158,
ki določa v primeru prenehanja delovnega razmerja na pobudo
delodajalca pravico delavca do odpravnine ali kakšnega drugega
podobnega nadomestila, katerega znesek bo med drugim odvisen
tudi od delavčeve delovne dobe in višine plače ali pa pravico do
prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti ali pa pravico
do kombinacije takšne odpravnine in prejemkov.

poravnave. Te zadnje izjeme bi veljale za vse varovane kategorije.
V zvezi z varstvom staršev pa zakon predvideva predhodno
avtorizacijo izredne odpovedi oziroma prenehanja pogodbe zaradi
postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave s strani
delovne inšpekcije.
Predlagano varstvo invalidov pred odpovedjo tako v tej rešitvi
(94. člen) kot tudi v rešitvah o posebnem varstvu invalidov, je
potrebno obravnavati in usklajeno razreševati z rešitvami, ki se
bodo izoblikovale v okviru nove zaposlitvene zakonodaje na
splošno ter novih pravnih podlag za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov oz. rešitev, ki bi motivirale (ali obvezovale) delodajalce
za zaposlovanje invalidov.
Primerjalnopravni pregled kaže, da imajo države podobno
določeno varstvo pred odpovedjo, s tem, da je odpoved ponekod
možna v določenih izjemnih primerih, ali pa s soglasjem pristojnega
sodišča ali druge pristojne organizacije. V Avstriji so pred odpovedjo
posebno zaščiteni člani delavskih svetov in mladinskih organizacij
v večjih koncernih, nosečnice in matere, invalidi, vojaški obvezniki
in vajenci. Delodajalec pa lahko tudi te kategorije delavcev odpusti
po predhodnem pristanku sodišča, za invalide pa je predviden še
predhoden pristanek posebnega odbora za invalide. Tudi Francija
posebno varuje delavske predstavnike, nosečnice in matere ter
invalide. Odpust predstavnikov delavcev zahteva predhodno
privolitev delovnega inšpektorja. Odpust vseh ostalih kategorij pa
zahteva dogovor v delavskem komiteju in nato privolitev delovnega
inšpektorja. V Nemčiji lahko dobijo invalidi odpoved le s soglasjem
Glavnega urada za socialno varnost. Posebno so varovani tudi
člani delavskih predstavništev v času opravljanja funkcije in še
eno leto za tem. Če pa obstaja pomemben razlog za odpoved, je
ta možna.

Izredna odpoved
V zvezi z izredno odpovedjo, pri kateri ni odpovednega roka, ko
torej ni mogoče nadaljevati pogodbe o zaposlitvi niti do izteka
odpovednega roka, obstajajo osnovne dileme ali je možno
opredeliti vse razloge izredne odpovedi, tako na strani delavca
kot na strani delodajalca, oziroma kako podrobno jih je možno
opredeliti v zakonu in kateri razlogi po vsebini bi to lahko bili.
Strokovno mnenje je, da je potrebno te razloge eksplicitno določiti
v zakonu.
Vsekakor kot razlog za izredno odpoved s strani delodajalca
pride v poštev delavčeva težja kršitev obveznosti, z znaki
kaznivega dejanja, hujša kršitev pogodbene ali druge obveznosti
iz delovnega razmerja, storjena s težjo obliko krivde in dejstvo,
da je delavcu izrečen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep, zaradi
katerega ne bi mogel delati neko zakonsko določeno obdobje (6
mes.) ali če delavec ne opravi poskusnega dela in če se v
določenem roku po prenehanju razlogov za suspenz ne vrne na
delo.
Delodajalčeve kršitve, ki lahko pomenijo razlog za izredno odpoved
delavca pa so predvsem: neizplačevanje plač ali nadomestil plač,
nezagotavljanje varnih delovnih razmer, daljša inšpektorjeva
prepoved opravljanja dela, žalitve delavca s strani delodajalca,
ter variantno nezagotavljanje enake obravnave glede na spol.
V tem primeru bi bil delavec seveda upravičen do odškodnine
najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka in
do odpravnine za primer redne odpovedi.(89.,90.,91.člen)

Prenehanje delovnega razmerja na podlagi sodbe sodišča
Posebno obliko prenehanja pogodbe o zaposlitvi pa predstavlja
prenehanje delovnega razmerja na podlagi sodbe sodišča
(96.člen). S predlagano rešitvijo se poskuša razrešiti problem
posledic nezakonitega prenehanja delovnega razmerja. V osnovni
rešitvi se predlaga, da sodišče na podlagi ugotovitve nazakonitega
prenehanja delovnega razmerja ne odloča o reintegraciji delavca,
temveč odloči o prenehanju, določi dan prenehanja in prisodi
odškodnino delavcu. V variantni rešitvi pa se kot primarno
odločanje sodišča v primeru ugotovitve nezakonitosti prenehanja
še vedno predvideva odločitev o reintegraciji delavca z vsemi
posledicami. Le v primeru, da delavec ne bi želel nadaljevati
delovnega razmerja ali v primeru, da bi sodišče samo ugotovilo,
da upoštevaje vse okoliščine in interes obeh pogodbenih strank,
nadaljevanje delovnega razmerja ne bi bilo več mogoče, bi odločilo
o prenehanju delovnega razmerja in odškodninski odgovornosti
delodajalca.
Z zakonom se v orientacijo sodni praksi določajo okviri ustrezne
odškodnine delavcu in sicer v višini najmaj ene in največ 12
mesečnih plač delavca, izplačanih v zadnjih treh mesecih
delovnega razmerja.
Odločitev o dnevu prenehanja delovnega razmerja bi sodišče
sprejelo tudi, če bi ugotovilo ničnost ali na zahtevo ene od strank
neveljavnost pogodbe, kar je smiselno, če se v delovnem pravu
uveljavi učinkovanje ničnosti ali neveljavnosti pogodbe o zaposlitvi
na zahtevo ene od pogodbenih strank ex nune.
Primerjalnopravni pregled ureditve možnosti reintegracije pokaže,
da je ta v Franciji možna, v Italiji tudi, v kolikor je pri delodajalcu
zaposlenih več kot 15 delavcev, v Nemčiji tudi, če sodišče oceni,
da je to razumno, na Nizozemskem je reintegracija sicer možna,
vendar največkrat ni izvedena, enako pa je tudi na Švedskem,
kjer v večji meri delavcem v takih primerih pripada odškodnina.

Posebno varstvo pred odpovedjo
(92.-95.člen)
Upoštevaje primerjalne ureditve zakon določa relativno varstvo
pred odpovedjo za delavske predstavnike, nosečnice in matere
do določene otrokove starosti, invalide in delavce, odsotne zaradi
bolezni. Za delavske predstavnike (člani sveta delavcev, delavski
zaupnik, delavski direktor, član nadzornega sveta oziroma sveta
zavoda, ki predstavlja delavce, imanovani ali voljeni sindikalni
zaupnik) je varstvo predvideno iz razloga, da bi ta predstavništva
in sindikat lahko nemoteno opravljali svojo funkcijo. Torej bi lahko
soglasje organa ali sindikata oziroma odločitev sodišča dovolilo
odpoved. Seveda pa bi bilo to možno v vseh primerih odpovedi
razen v primeru, ko bi bili podani razlogi za izredno odpoved ali če
bi bil uveden postopek prenehanja delodajalca ali prisilne
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poskusnem delu. Zakon opredeljuje trajanje poskusnega dela
(največ šest mesecev) in možnost podaljšanja le-tega. V času
trajanja poskusnega dela lahko delavec odpove pogodbo o
zaposlitvi s sedemdnevnim odpovednim rokom, delodajalec pa
lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi v primeru neuspešno
opravljenega poskusnega dela. Med trajanjem poskusnega dela
pa je s strani delodajalca možna le izredna odpoved ter redna
odpoved zaradi postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne
poravnave.

III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ
DELOVNEGA RAZMERJA
Pripravništvo
(98. do 102. člen)
V okviru sedanje zakonske ureditve je imelo pripravništvo dva
namena in sicer usposabljanje, ker programi izobraževanja niso
vključevali dovolj praktičnega pouka, poleg tega pa je bilo
pripravništvo tudi del zaposlovalske politike, saj se je na ta način
omogočala zaposlitev mladih ljudi, k čemur je v veliki meri
pripomoglo tudi financiranje pripravništva s strani države.
Ob oblikovanju zakona se je postavilo vprašanje ali je v sedanjem
sistemu, upoštevaje spremenjeno šolsko zakonodajo, institut
pripravništva sploh še potrebno ohraniti. Primerjalno pravno lahko
ugotovimo, da pripravništva druge evropske države ne poznajo,
le v Italiji najdemo t.i. "training contract", s katerim se zagotavlja
šolanje mladih med 15. in 19. letom mimo veljavnih pravil in postopka
zaposlovanja, socialno varstvo pa je zagotovljeno na ravni, kot
velja za vajeništvo.
V predlaganem sistemu se spreminja način izobraževanja in sicer
v tej smeri, da se v določene izobraževalne programe vnaša več
praktičnega pouka. Bistveno za opredelitev obveznosti opravljanja
pripravništva je namreč ugotovitev, ali je delavec, ki začne prvič
opravljati svoje delo ustrezno vrsti in stopnji njegove strokovne
izobrazbe, usposobljen za samostojno delo. Ob pregledu novih
izobraževalnih programov je prevladalo stališče, da so vajenci,
ki uspešno končajo program poklicnega izobraževanja,
usposobljeni za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju
in jim torej po končanem izobraževanju ni potrebno opravljati še
pripravništva. Kljub temu pa obstajajo izobraževalni programi (tukaj
so mišljene predvsem državne in javne službe), kjer ima in bo
imelo pripravništvo še vedno svoj pomen.

Plačilo za delo
(103. do 113. člen )
Če pogledamo mednarodno ureditev, je pravica zaposlenih do
"ustreznega" plačila za opravljeno delo opredeljena v številnih
mednarodnih dokumentih, od katerih je posamezne Republika
Slovenija že ratificirala ali pa prevzela na podlagi ratifikacije
nakdanje Jugoslavije, oziroma namerava k njim v kratkem
pristopiti. Najpomembnejši med njimi so:
- Deklaracija o človekovih pravicah (Generalna skupščina OZN,
1948),
■ Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
(Generalna skupščina OZN, 1966),
- Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 131 o določanju
minimalne plače (MOD, 1972) in
- Evropska socialna listina (Svet Evrope, Torino 1961)
Zakon opredeljuje plačilo za delo kot eno od bistvenih sestavin
pogodbe o zaposlitvi, ki jo skleneta delavec in delodajalec (8.alineja
27. člena). Pri tem zakon izhaja iz širše opredelitve plačila, ki naj bi
bilo sestavljeno iz plače in morebitnih drugih vrst plačil. Plača se
lahko izplačuje le v denarni obliki, medtem ko se druga vrsta
plačil lahko izplača tudi v nedenarni obliki, vendar ima delavec
možnost, da tudi za ta del plačila zahteva izplačilo v denarju, v
kolikor delodajalec zamuja s poravnavo obveznosti. Pri plači zakon
posebej poudarja, da mora delodajalec upoštevati minimum,
določen s posebnim zakonom oziroma kolektivno pogodbo
(104.člen). Obvezni elementi plače so:
- osnovna plača, ki se določi upoštevaje zahtevnost dela,
- del plače za delovno uspešnost, ki se določi upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg dela ter
- dodatki, ki se določijo upoštevaje posebne pogoje dela. ki izhajajo
iz razporeditve delovnega časa.
Zakon poudarja načelo enakega plačila ne glede na spol za enako
delo in za delo enake vrednosti (106.člen) in tako sledi številnim
pobudam mednarodnih organizacij (Združeni narodi, še posebej
MOD, Svet Evrope in Evropska skupnost). Pomembno vlogo na
tem področju je imela ES, najprej s tem, da je sprejela 119. člen v
Sporazumu o EGS (EEC Treaty), v katerem se ohranja načelo
enakega plačila za enako delo, in kasneje s sprejetjem različnih
smernic. Konvencija MOD št. 100 o enakem nagrajevanju moške
in ženske delovne sile za enako delo, zavezuje države članice,
da morajo na način, ki je prilagojen veljavnim metodam za
določanje višine nagrajevanja, spodbujati in kolikor je to v skladu
z navedenimi metodami, zajamčiti načela enakosti nagrajevanja
moške in ženske delovne sile za enako delo za vse delavce. Ta
konvencija je tesno povezana s konvencijo št.111 o diskriminaciji
pri zaposlovanju in poklicih. Omeniti pa velja tudi konvencijo št. 82
o socialni politiki na nematičnih ozemljih in konvencijo št. 117 o
temeljnih ciljih in normah socialne politike.
Zakon tudi določa, da so določila pogodbe o zaposlitvi ali kolektivne
pogodbe, ki bi bila v nasprotju z navedenim načelom, nična.

Glede na navedeno, je zakon možnost uvedbe pripravništva
prepustil zakonom, posebnim predpisom ali kolektivni pogodbi na
ravni dejavnosti (98.člen). Ostala vprašanja, ki se tičejo trajanja
pripravništva, izvajanje le-tega ter možnosti volonterskega
pripravništva se urejajo podobno kot doslej, s tem, da zakon
posebej poudarja dolžnost delodajalca, da pripravniku v času
trajanja pripravništva zagotavlja usposabljanje za samostojno
opravljanje dela (100.člen). V času trajanja pripravništva
delodajalec pripravniku ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi,
razen če so podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi postopka
za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave (101.člen).
Poskusno delo
(103.člen)
Glede instituta poskusnega dela se zakonodaje (vsaj evropske)
ne razlikujejo prav veliko od predloga naše ureditve. Delodajalec
in delavec se o poskusnem delu dogovorita bodisi v okviru pogodbe
o zaposlitvi (npr. Francija, Nizozemska, Švedska in Švica) ali s
posebno pogodbo, kije lahko tudi pogodba o zaposlitvi za določen
čas (npr.Avstrija, Italija) oziroma sta možna oba načina (Nemčija).
Trajanje poskusnega dela je v večini držav omejeno na dobo
šestih mesecev (Francija, Italija, Nemčija, Švedska), izstopa pa
Avstrija s poskusno dobo največ do enega meseca, medtem ko
ima Nizozemska največ dva in Švica največ tri mesece poskusne
dobe. Čas trajanja poskusne dobe se v določenih državah lahko
podaljša (npr. Francija in Nemčija). V času trajanja poskusnega
dela lahko katera koli stranka odpove pogodbo, do razlik prihaja
le pri odpovednih rokih. V kolikor je odpovedni rok predviden, je
le-ta določen kot najkrajši možni odpovedni rok.
Zakon glede ureditve poskusnega dela ne prinaša bistvenih
novosti. V kolikor delodajalec oceni, da je pri določenem delovnem
mestu glede na stopnjo zahtevnosti primerno poskusno delo, se
lahko ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z delavcem dogovorita o
24. oktober 1997

Zakon opredeljuje plačilni dan ter določa kraj in način izplačila
plače (107. in 108. člen).
Predlagatelj v 110. členu opredeljuje pravico delavca do
nadomestila plače med odsotnostjo z dela zaradi upravičenih
55

poročevalec, št. 50

le za 10 delovnih dni, za vsak primer.
Ta obveznost delodajalca je še dodatno omejena na največ 120
delovnih dni v posameznem koledarskem letu in le na primere, ko
je med več zaporednimi krajšimi odsotnostmi z dela prekinitev
vsaj 10 delovnih dni. V vseh drugih primerih naj bi delodajalec
izplačal nadomestilo plače v breme zdravstvenega zavarovanja.
Ker se po veljavnih zakonih ta vprašanja urejajo z zakonom o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, je možno
predlagane rešitve tega zakona uveljaviti le ob sočasni ustrezni
spremembi predpisov o zdravstvenem zavarovanju.

razlogov, ki imajo svojo podlago v zakonu ter v primerih, ko
delavec ne more opravljati dela iz razlogov na strani delodajalca.
Tako je delodajalec dolžan izplačati nadomestilo plače v primerih
odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta, plačanega
izrednega dopusta, izobraževanja, z zakonom določenih
praznikov in dela prostih dni in v primerih, ko delavec ne dela iz
razlogov na strani delodajalca.
Kot novost zakon v tretjem odstavku posebej ureja nadomestilo
plače v primerih odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe.
Nadomestilo plače v primerih nezmožnosti za delo zaradi bolezni
ali poškodbe delavca naj bi izplačeval delodajalec v svoje breme

POGOJ ZA
PRIDOBITEV

DRŽAVA

BREME DELODAJALCA
14 dni - 100% plače

BREME SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA
Nato plača država približno 90% plače

DANSKA
GRČIJA

10 dni zaposl.
nima pravice

del.

NEMČIJA

del. zaposlen le za 4
tedne nima pravice

po 10 dneh zaposl. -13 dni 70%plače
po letu dni zapols. - 26 dni 70% plače
boln. ki traja od 1 -3 dni 50%plače
če bol. traja dalj kot 6 tednov - zdr. blag.
6 tednov - 80%,

ŠVEDSKA

14 dni-75%
prvi dan je čakalni dan

VEL.
BRITANIJA

dodatek od delodajalca, če je
tako določeno v pog. o
zaposlitvi

Delovni čas, nočno delo, odmori in počitki, letni dopust in
druge odsotnosti z dela
(členi 114. - 143.)

Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, deli z
delodajalcem riziko poslovanja in je upravičen le do polovice plačila,
do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal (peti odstavek
110. člena).
Višina nadomestila plače in zavezanec plačila nadomestila se
določita s predpisom, na podlagi katerega se opravičuje odsotnost
z dela oziroma s posebnim predpisom, sicer pa zakon priznava
delavcu nadomestilo plače v višini povprečne plače, izplačane v
zadnjih dvanajstih mesecih.(šesti odstavek 110. člena).

V navedenih določbah se v sicer ločenih podpoglavjih ureja
medsebojno povezan sklop vprašanj v zvezi z določanjem in
razporejanjem delovnega časa in zagotavljanjem počitka in drugih
odsotnosti z dela, predvsem z varstvenega vidika zagotavljanja
minimalnih garancij, ki so v pravilu zakonsko zagotovljene in jih ni
mogoče spreminjati z avtonomijo pogodbenih strank.
Določanje in razporejanje delovnega časa v širšem smislu je
sicer eden od bistvenih institutov delovnega prava, pomemben
tako z vidika interesov delodajalcev kot tudi z vidika interesov
zaposlenih.
V okviru mednarodnih asociacij, pri čemer je izpostavljena
predvsem Mednarodna organizacija dela (MOD), so se ta
vprašanja v preteklosti začela obravnavati predvsem z
varstvenega vidika zaposlenih. V ta namen so bile sprejete
konvencije (Konvencija št. 14 o tedenskem odmoru v industrijskih

V kolikor je v pogodbi o zaposlitvi dogovorjena nastanitev kot
oblika plačila, ima delavec pravico do nastanitve ves čas trajanja
delovnega razmerja kot tudi v času, ko iz opravičenih razlogov
ne opravlja svojega dela (11 l.člen). V 112.členu pa zakon določa,
da ima delavec pravico do udeležbe pri dobičku, če se tako
dogovorita z delodajalcem. Pri plačilu pripravnikom zakon določa
minimum v višini najmanj 70% osnovne plače oziroma določa, da
višina plače pripravnika ne sme biti nižja od minimalne plače,
določene z zakonom (113.člen)
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nadalj. dnevi -75% soc. zavar.
10% delodajalec
- povračilo za mala. podj., ki majo posebno
zavar. v ta namen
(flat rate) povprečnina 52.5 funta na teden,
prvi 3 dnevi niso plačani
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delovnega časa, sprejeti 23. novembra 1993, in v Direktivi o varstvu mladih pri delu, sprejeti 22. junila 1994. Prva obravnava:
- dnevni, tedenski in letni počitek, odmor med delom, maksimalni
tedenski delovni čas;
- nočno delo, izmensko delo in različne oblike dela;
Druga omenjena direktiva pa zadeva obveze držav članic v zvezi
s prepovedjo dela otrok (pod 15 letom starosti) ter zagotavljanja
posebnega varstva pri delu odraščajočim in mladim (pod 18 let
starosti).

podjetjih, 1921; Konvencija št.89 o nočnem delu žensk v
industriji,1948; Konvencija št.90 o nočnem delu otrok v
industriji, 1948; Konvencija št. 106 o tedenskem počitku v trgovini
in uradih, 1956; Konvencija št.132 o plačanem letnem
dopustu,1970; Konvencija št. 140 o plačanem dopustu za
izobraževanje, 1975), ki veljajo kot ratificirane konvencije MOD
tudi v Republiki Sloveniji. V zadnjem obdobju pa sta bila sprejeta
še Konvencija št.171 o nočnem delu, 1990 in Protokol 1990 k
revidirani konvenciji o nočnem deiu žena, slednji očitno z
namenom, da bi zagotovil določene možnosti in odstopanja od
navedene konvencije v prehodnem obdobju do uveljavitve in širše
uporabe nove konvencije o nočnem delu.
Upoštevaje tudi druge vidike /in ne le varstvenega/ - motiviranost
delavcev za delo zaradi fleksibilnejših možnosti izrabe prostega
časa in interes delodajalca, da delovni čas prilagaja potrebam
delovnega in proizvodnega procesa - so ta vprašanja v zadnjem
času pogosta tema obravnav v okviru Sveta Evrope in Evropske
unije in kot posledica le-teh tudi interesov po sprejemu
mednarodnih standardov, ki bi zagotavljali osnovne premise
pogojev zaposlitve z vidika časa opravljanja dela, zagotovljenih
odmorov in počitkov ter pogojev nočnega dela. To je pomembno
z mednarodnega vidika še zlasti zaradi povezanosti trga dela in
kapitala v okviru EU in enakopravnejšega nastopanja na tem trgu
tako delavcev kot tudi delodajalcav. Tako ta vprašanja v smislu
zagotavljanja pravičnih pogojev dela na splošno obravnava
Evropska socialna listina, Listina EU o temeljnih socialnih pravicah
delavcev, konkretno pa so ta vprašanja obravnavana v dveh
direktivah in sicer v Direktivi o različnih vidikih organizacije

24. oktober 1997

Primerjalno je možno povzeti, da so pri zakonskih načinih urejanja
delovnega časa uporabljeni različni pristopi; določanje
maksimalnega tedenskega ali dnevnega delovnega časa, z
dovoljenimi odstopanji, ter posebnimi določbami o vrednotenju
nadurnega dela, ali določanje polnega, normalnega delovnega
časa z različnimi možnostmi razporejanja in z omejitvami
nadurnega dela. Zakonske določbe pa seveda predstavljajo le
okvire za kolektivno dogovarjanje med interesnimi partnerji,
predvsem pri določanju polnega delovnega časa in razporejanja,
zato so statistični podatki o povprečnem polnem delovnem času
v posameznih državah različni glede na dejavnost, način dela
(izmensko delo, delo v eni izmeni), in odvisni od načina zajemanja
in obdelave podatkov (določen oz. dogovorjen delovni čas,
dejansko opravljen delovni čas, plačani delovni čas ipd). V tabeli
so prikazane predvsem zakonske omejitve delovnega časa,
nadurnega dela in minimalni letni dopust v nekaterih primerjalnih
ureditvah.
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DRŽAVE

AVSTRIJA

FRANCIJA

ITALIJA

NEMČIJA

ŠVEDSKA

MAKSIM. DEL.
ČAS
Maksim. 8 ur na dan oz 40
ur na teden
(drugačna
razporeditev
je
možna v določenih
primerih)
Obič. del. čas po
kol. pog. 38,5 ur na
teden
Maksim. 10 ur na dan, 48 ur
na teden
povprečni
polni
delovni čas 39 ur na teden

LETNI DOPUST
NADURNO
DELO
5 ur na teden in 60 Min. 5 tednov
ur na leto
6
tednov po 25 letih
(odstopi so možni
po kolekt. pog. ali z dela
dovolj, inšpektorja) dod. 6 dni za
posebno
težke
pogoje dela

Maksim. 8 ur na dan, 48 ur
na teden
(izjeme od tega
pravila)
kol.
pog.
in
nacionalni
in
poklicni sporazumi
določajo nadaljnje
omejitve;
Maksim. 8 ur dnevno(izj.lO),
če povpr. v 24
tednih na presega 8
ur dnevno;

nacionalni
in
poklicni sporazumi
določajo ure, za
katere
je
zagotovljeno
plačilo za nadurno
delo;

Maksim. 40 ur na teden
odstopanja:

48 ur v štirih tednih
50 ur v mesecu
200 ur na leto

izmensko delo obič. del č. 35 - 38
ur
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130 nadur letno
( z dovoljenjem
inšpektorja
lahko
več)

2 1/2 dneva za vsak
mesec dela
5 tednov letno
(kol.
pog.
predvidevajo
dodaten
dopust
glede na delovno
dobo.)
poseben dopust za
osebne okoliščine
(poroka,
rojstvo,
smrt)
Povprečno trajanje
letnega dopusta je
22 delovnih dni

Min
24 delovnih dni (
vklj. sobote)
običajni
30
delovnih dni ali še
več
invalidi - 6 dodatnih
dni
mladina
dod.
dopust
min 25 delovnih dni

Sveta EU o različnih vidikih organizacije delovnega časa, zato se
splošna opredelitev nočnega časa glede na dosedanjo ne
spreminja (122. člen). Posebej pa je potrebno upoštevati Direktivo
Sveta EU o varstvu mladih pri delu, ki prepoveduje delo ponoči
vsem mladim med 15 in 18 let starosti in sicer med 22. in 6. uro
naslednjega dne, kar je realizirano v poglavju o varstvu delavcev,
ki še niso izpolnili 18 let starosti.
Posebej je bilo potrebno proučiti kriterije, ki uvajajo novo kategorijo
"nočnega delavca", predvsem glede na delež delovne obveznosti,
ki jo opravlja v nočnem času, saj se, kot je povzeti iz zahtev
navedenih mednarodnih dokumentov, določeno posebno varstvo
zagotavlja predvsem "nočnim delavcem", ki delajo ponoči okvirno
vsaj tretjino svojega rednega delovnega časa (prvi odstavek 123.
člena). V ta zakon so vključene tudi določbe, ki zagotavljajo
posebne pravice vsem nočnim delavcem ne glede na spol, pri
čemer bo potrebno v zakonodajnem postopku odpra viti podvajanje
urejanja te problematike, ki se po veljavni zakonski ureditvi ureja
deloma tudi v zakonu o varstvu pri delu, vsebuje pa jo tudi novi
predlog zakona o varnosti in zdravju pri delu, ki je še v
zakonodajnem postopku (drugi odstavek 123. člena).
Dodatno je v skladu z zahtevami navedenih novejših mednarodnih
dokumentov zakonsko potrebno določiti omejitve delovnega časa
"nočnega delavca" (124. člen) in vključitve sindikata oz. delavskih
predstavništev v odločanje o vprašanjih nočnega dela (125. člen)

Delovni čas
(114.-121. člen)
Glede na splošne zahteve direktive Sveta EU o maksimalnem
tedenskem delovnem času, ki določa, da sme maksimalni
povprečni tedenski delovni čas trajati 48 ur na teden, vključno z
nadurami (obdobje izravnave je 4 mesece oz. izjemoma 6 oz. 12
mesecev), je potrebno v zakonu določiti maksimalni polni delovni
čas (predlaga se omejitev na 40 ur glede na sedanjo ureditev v
večini kolektivnih pogodb), ter minimalni delovni čas, ki se šteje
kot polni delovni čas.
Primerno je tudi določiti dolžino polnega delovnega časa, ki velja
v primerih, ko ni podrobnejših določb o tem vprašanju v kolektivnih
pogodbah ali pogodbi o zaposlitvi. V zvezi z omejevanjem
delovnega časa je tudi rešitev vprašanja omejevanja nadurnega
dela, pri čemer je ob zakonskih varovalkah potrebno na splošno
dopustiti določena preseganja omejitev ter obdobja izravnave.
Nadurno delo po tej določbi se šteje kot poseben pogoj dela in ga
je skladno z določbo 105. člena potrebno dodatno vrednotiti. Delo
preko polnega ali dogovorjenega delovnega časa v primerih
naravne ali druge nesreče pa zakon opredeljuje kot dodatno delo,
ki je časovno vezano le na odvrnitev ali preprečitev posledic in ni
posebej vrednoteno kot nadurno delo.(114., 115. in 116. člen)
Zakonsko predvidena možnost določanja polnega delovnega
časa, krajšega od 36 ur na teden zaradi večjih nevarnosti za
poškodbe in zdravstvene okvare, odkazuje na potrebo po nadaljnji
zakonski ureditvi ali ureditvi v drugih predpisih ali v kolektivnih
pogodbah, sledi pa zahtevam, ki izhajajo iz Evropske socialne
listine.(tretji odstavek 114. člena)
Glede dopolnilnega dela, se predvideva enaka rešitev kot je bila
v preteklosti, s tem, da naj bi zakon to možnost predvidel le za
deficitarne poklice oziroma v primeru opravljanja pedagoških in
raziskovalnih del ter s časovno omejitvijo, ki ob delavčevi polni
zaposlitvi 40 ur na teden ne presega v direktivi zahtevanega
maksimuma 48 ur na teden. (118. člen)
Za delavce, ki delajo krajši delovni čas v skladu s posebnimi
predpisi s področja socialnih zavarovanj, zakon določa, da imajo
pravice iz socialnega zavarovanja, kot da bi delali polni delovni
čas, medtem ko se glede pravic in obveznosti iz delovnega
razmerja predlaga, da se jim priznajo te pravice v celoti, razen,
če s tem zakonom ni drugače določeno (plača po dejanskem
delu, pravica do odmora med delovnim časom le, če delajo dlje
kot štiri ure na dan).(119.člen)
Dopušča se možnost enakomerne, kot tudi neenakomerne
razporeditve delovnega časa. Pri enakomerni razporeditvi
delovnega časa je zakonsko določena dodatna varovalka, da
delovni čas ne bi mogel biti razporejen na manj kot štiri dni v
tednu. Pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa pa je
primerno dodatno zakonsko zagotoviti določene omejitve glede
maksimalne dnevne in tedenske delovne obremenitve delavca.
Obstajajo namreč ocene, da samo upoštevanje predpisanih
dnevnih in tedenskih počitkov ne predstavlja zadostne varnosti
delavcev pred pretiranimi obremenitvami. Če bi bilo zaradi
prerazporeditve ali neenakomerne razporeditve delovnega časa
v koledarskem letu opravljenega več dela, kot bi znašal polni
delovni čas ob normalni razporeditvi, naj bi obstajala možnost
preračuna viškov delovnega časa v delovne dneve in štetja tako
ugotovljenega časa v delovno dobo (120. in 121.člen).

V zvezi z urejanjem možnosti nočnega dela žena v industriji in
gradbeništvu, je dosedanja ureditev temeljila na zahtevah
konvencije št.89 o prepovedi nočnega dela žensk v navedenih
dejavnostih. Glede na to, da so se že v osemdesetih letih začele
s strani držav članic kritike te konvencije z vidika povzročanja
diskriminacije pri zaposlovanju žensk in so se pojavile tudi odločitve
nekaterih držav o odpovedi navedene konvencije, je bila v letu
1990 sprejeta Konvencija št. 171 o nočnem delu, ki ureja določene
varstvene elemente v zvezi z nočnim delom in se nanaša na
delavce na glede na spol in Protokol 1990 k revidirani konvenciji
o nočnem delu žensk, ki določa nekatera odstopanja od, v
konvenciji predvidenih, prepovedi nočnega dela žensk.
Naša država navedenih dveh dokumentov sicer še ni ratificirala,
vendar je primerno, da se upoštevajo pri oblikovanju novih
zakonskih rešitev. S tem bi se tudi omogočilo, da bi se v postopek
odobravanja možnosti dovoljenega nočnega dela v večji meri in
tudi na enostavnejši način vključili obe zainteresirani strani - tako
delavci kot delodajalci.
K taki odločitvi so prispevala tudi opozorila tujih strokovnjakov, da
so v okviru EU, upoštevaje dokumente o prepovedi diskriminacije
glede na spol, že bile sprejete odločitve, da je prepovedovanje
nočnega dela žensk lahko diskriminatorno.( 126.člen)
Odmori in počitki
Odmor med dnevnim delovnim časom se predvideva v enakem
trajanju kot doslej in v polnem trajanju v vseh primerih, ko dela
delavec polni delovni čas. Za delavce, ki delajo krajši delovni čas,
se p dvideva odmor v sorazmernem trajanju, razen v primerih,
ko delavec dela 4 ure oz. manj na dan. V teh primerih se z novo
rešitvijo odmor med dnevnim delovnim časom več ne zagotavlja.
Taka rešitev je možna upoštevaje zahteve, ki izhajajo iz direktive
Sveta EU in ki predvidevajo obveznost zagotavljanja ustreznega
odmora med delovnim časom za delavce, ki delajo najmanj 6 ur
dnevno, možna je tudi upoštevaje konvencijo št. 175 o delu s
krajšim delovnim časom. Predlagana pa je predvsem upoštevaje
namen odmora med dnevnim delovnim časom glede na
obremenitve manj kot štiriurnega dnevnega dela.
Variantno se predlaga, da se dosedanja rešitev o vštevanju
odmora v delovni čas, opusti, saj je možno povzeti, da se sicer
krajši odmori za kavo tudi primerjalnopravno vštevajo v delovni
čas, kar pa ni možno trditi za prekinitve dela za malico ali
kosilo. (127. člen)

Nočno delo
V zvezi z določanjem nočnega časa na splošno je bilo ocenjeno,
da je dosedanja rešitev sicer upoštevala le zahteve Konvencije
št. 89 o nočnem delu žena, zaposlenih v industriji in Konvencije
št. 90 o nočnem delu otrok v industriji. Vendar pa je bilo ugotovljeno,
da taka rešitev tudi ne nasprotuje novim standardom, določenim
i/ letu 1990 sprejeti Konvenciji št. 171 o nočnem delu, v Protokolu
1990 k revidirani konvenciji o nočnem delu žena ter Direktivi
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prihajalo do številnih nejasnosti, kdaj ima delavec pravico do
celotnega oz. le do sorazmernega dela letnega dopusta, je bilo
primerno zakonsko to vprašanje podrobneje urediti. (134. in 135.
člen)
Pri izrabi letnega dopusta se glede na dosedanjo prakso dopušča
izrabo letnega dopusta v več delih, možnost prenosa dopusta je
urejena kot doslej, predlaga pa se tudi, da naj bi delavec, ki letnega
dopusta ni izrabil v tekočem koledarskem letu zaradi bolezni ali
poškodbe, porodniškega dopusta ter dopusta za nego in varstvo
otroka, lahko uveljavljal prenos dopusta v naslednje koledarsko
leto le, če je v tekočem letu delal vsaj šest mesecev. S tem se
skladno z namenom dopusta omejuje doslej uveljavljena pravica
izrabe celotnega dopusta v naslednjem koledarskem letu tudi, če
je bil delavec celo koledarsko leto odsoten z dela zaradi bolezni
ali starševskih pravic.(136.člen)
Nova ureditev naj bi posebej poudarila, da je kakršen koli sporazum
o odrekanju pravici do letnega dopusta ali do nadomestila za letni
dopust ničen. Pravico delavca do ustreznega povračila zaradi
neizrabljenega letnega dopusta je potrebno omejiti le na primere,
če delavec ne bi mogel izrabiti letnega dopusta zaradi prenehanja
delovnega razmerja, kar je skladno z zahtevami navedenih
mednarodnih dokumentov (139. člen)
V zvezi z drugimi odsotnostmi z dela z oziroma brez nadomestila
plače zakon v določeni meri povzema uveljavljene pravice v
kolektivnih pogodbah in določa primere, ko ima delavec pravico
do plačanega dopusta zaradi osebnih okoliščin. Kot dodatno
možnost plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin se
predlaga tudi odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe delavca ali
zaradi nega družinskega člana, v trajanju treh (variantno petih)
delovnih dni v vsakem posameznem koledarskem letu brez
potrdila pristojnega zdravnika. Plačilo za ta čas naj bi bremenilo
delodajalca poleg obveznosti iz tretjega odstavka 110.člena. V
okviru drugih odsotnosti z dela zakon posebej ureja tudi odsotnost
z dela zaradi praznovanja, zaradi nezmožnosti za delo zaradi
bolezni in zaradi opravljanja neprofesionalne državne funkcije ali
obveznosti po drugih predpisih. (140. do 143. člen).

Obvezni počitek med dvema zaporednima delovnima dnevoma
naj bi se delavcem zagotavljal v minimalnem trajanju 12
neprekinjenih ur, kar je bilo uveljavljeno že doslej. Z direktivo
Sveta EU se zahteva v 24 urah najmanj 11 neprekinjenih ur
počitka, kar se v predlogu zakona predlaga v primerih
neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve
delovnega časa, ko je tedenska delovna obveznost praviloma
sicer časovno omejena, vendar jo je na podlagi kolektivnih
dogovorov možno upoštevati kot povprečno v določenem
časovnem obdobju. Izjeme od zagotavljanja dnevnega počitka
po tem členu je možno v primerih in pod pogoji 130. člena dogovoriti
v kolektivnih pogodbah. (131.člen)
S predlagano novo rešitvijo, ki sledi zahtevam direktive Sveta
EU, se določa praviloma minimalni 36 urni tedenski počitek, saj je
24 uram potrebno prišteti praviloma 12 oz 11 ur dnevnega počitka.
V obdobje tedenskega počitka mora biti praviloma vključena nedelja in le zaradi objektivnih okoliščin ali tehničnih ali organizacijskih
razlogov je dopustno to pravilo neupoštevan. Primerjalno pravno
je možno povzeti, da je dopustnost dela na nedeljo uveljavljena le
kot izjema od siceršnjega pravila, kar ni možno trditi za našo
dosedanjo zakonsko ureditev. Praksa pa je tako delo tudi doslej
priznavala kot neugoden pogoj dela in ga tudi posebej vrednotila,
zato je primerno in skladno z mednarodnimi standardi, da se tudi
zakonsko uveljavi. (129.člen) Izjeme od zagotavljanja tedenskega
počitka po tem členu je možno dogovoriti s kolektivnimi pogodbami
v primerih in pod pogoji določenimi v 131. členu.
V zvezi z omejitvami delovnega časa, nočnega dela, odmora,
dnevnega in tedenskega počitka, direktiva Sveta EU posebej
obravnava primere, ko delovnega časa ni mogoče v naprej
razporediti oziroma, ko si delavec lahko razporeja delovni čas
samostojno, pri čemer še posebej izpostavlja poslovodne osebe
in delavce, ki vodijo določen del delovnega procesa, družinske
člane delodajalca, ipd. Zato se tudi v rešitvi 130. člena predlaga
dopustna izjema od upoštevanja zakonskih omejitev in prepušča
urejanje teh vprašanj pogodbi o zaposlitvi pod pogojem, da sta
delavcem zagotovljena varnost in zdravje pri delu.
Letni dopust

Izobraževanje
(členi 145 in 146)

Glede določanja zakonsko zagotovljene pravice do letnega
dopusta kot tudi v zvezi z drugimi vprašanji določanja in izrabe
letnega dopusta, se je doslej upoštevala predvsem konvencija št.
132 o plačanem letnem dopustu Pri pripravi novih rešitev pa so
bili obravnavani tudi novejši mednarodni dokumenti, ki kakor koli
urejajo ta vprašanja:
- Predlog dopolnjene Evropske socialne listine, ki v okviru pravice
do pravičnih pogojev dela predvideva uveljavitev najmanj
štiritedenskega plačanega letnega dopusta;
■ Direktiva Sveta EU, ki zavezuje države članice, da bodo
zagotovile, da bo vsak delavec upravičen najmanj do štirih tednov
plačanega letnega dopusta (v nacionalni zakonodaji in/ali praksi).
Predlaga se, da se zakonski minimum poveča na 20 delovnih dni.
Dodatne dni dopusta se zakonsko določa tudi za pc sbne
kategorije delavcev, določene glede na njihove osebne okoliščine
(invalida, starejšega delavca ter delavca, ki je posebej obremenjen
z nego in varstvom telesno ali duševno prizadetega otroka)
(132. člen)
Določanje daljšega trajanja letnega dopusta pa je prepuščeno
interesnemu dogovarjanju za več pravic, kot jih določa zakon, v
kolektivnih pogodbah ali pogodbi o zaposlitvi.
Pri izrabi letnega dopusta se kot dan letnega dopusta šteje vsak
dotovni dan, ki je po razporeditvi delovnega časa pri delodajalcu
za konkretnega delavca določen kot delovni dan.(133.člen)
Pridobitev pravice do letnega dopusta naj bi se tako kot doslej
vezala na čas nepretrganega trajanja delovnega razmerja, ki ne
sme biti daljše od šestih mesecev. Glede na to, da je v praksi

Pravica do izobrazbe je uvrščena med temeljne človekove
pravice, v Ustavi pa je določeno, da država ustvarja možnosti,
da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo
Upoštevaje konvencijo MOD št. 142 o poklicnem usmerjanju in
strokovnem usposabljanju za razvoj človekovih sposobnosti, je
potrebno pri izobraževanju poleg družbenih potreb upoštevati
tudi delavčeve sposobnosti, interese in želje.
Nova zakonska ureditev določa, da je delavčevo stalno
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavčeva pravica
in dolžnost, pri čemer je poudarjen temeljni namen izobraževanja,
to je ohranitev zaposlitve delavca. Zakon določa dolžnost
delodajalca, da v skladu s potrebami delovnega procesa zagotovi
izobraževanje in tako prepreči nastajanje razmer, v katerih bi bila
dopustna odpoved pogodbe iz osebnega ali poslovnega razloga.
V skladu s potrebami izobraževanja ima delodajalec pravico
delavca napotiti na izobraževanje, obenem pa ima tudi delavec
pravico, da sam kandidira, če izpolnjuje določene pogoje. V zvezi
z izobraževanjem delavcev je bilo potrebno upoštevati še
konvencijo št. 140 o plačanem dopustu za izobraževanje, in
omogočiti delavcu pravico do plačane odsotnosti z dela. ki se
lahko podrobneje določi s kolektivno pogodbo, pogodbo o
zaposlitvi ali posebno pogodbo o izobraževanju Da bi se s to
obveznostjo čezmerno ne obremenjevalo manjših delodajalcev
se predlaga možnost, da se za pri njih zaposlene delavce, s
kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, ta pravica lahko drugače
uredi.
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Disciplinska odgovornost
(členi 147 do 154)

Odškodninska odgovornost
(členi 155 do 158)

Disciplinska odgovornost je v sistemu medsebojnih delovnih
razmerij pomenila eno izmed oblik družbenega nadzora nad
dogajanjem v organizaciji in se je izvajala predvsem v javnem
interesu. Z uveljavljanjem dvostranskosti delovnega razmerja,
pa dobiva disciplinska odgovornost drugačen značaj in sicer jo je
potrebno obravnavati kot eno izmed oblik izvajanja delodajalčeve
oblasti, ki je omejena z zakonom in avtonomnimi pravnimi viri.
Zakonsko urejanje disciplinske odgovornosti v okviru pogodbenega delovnega razmerja ima v prvi vrsti varovalno funkcijo in
ščiti delavca pred nedopustnimi posegi delodajalca v njegov pravno
zavarovani položaj.
Če pogledamo pravno ureditev te materije v evropskih državah,
lahko ugotovimo, da so med državami pomembne razlike glede
navzočnosti zakonskih norm in glede materije, ki jo obravnavajo.
Za vse ureditve velja skupna značilnost, po kateri so disciplinska
pravila urejena z viri avtonomnega prava, razlike med državami
pa se pojavljajo zlasti glede obsega pravil, ki so ob že omenjenih,
urejene z zakonom. Tako je npr. v Italiji jedro tematike urejeno v
posebnem zakonu, velik del tematike pa je urejen tudi v virih
avtonomnega prava. Tudi v Franciji so nakatera disciplinska pravila
vključena v zakon (kodeks dela), medtem ko v nemški pravni
ureditvi najdemo manj koncentrirano zakonsko urejanje omenjene
tematike, v Avstriji pa so disciplinske norme določene v kolektivnih
pogodbah in participativnih dogovorih.
Pri oblikovanju nove zakonske ureditve je prevladalo mnenje, da
je potrebno poenostaviti postopek ugotavljanja disciplinske
odgovornosti in omogočiti uporabo blažjih sankcij zoper kršilce
delovnih obveznosti in delovne discipline.
Osnovna pravila, iz katerih je razviden obseg disciplinske oblasti
delodajalca, so pravila o dolžnosti delavca, da izpolnjuje
pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja ter pravila
reda in discipline, ki morajo biti delavcu v naprej znana. V kolikor
delavec krši te obveznosti, je disciplinsko odgovoren (147.člen).
Disciplinske kršitve in sankcije so primerjalnopravno določene z
avtonomnimi pravnimi normami, h katerim praviloma daje soglasje
svet delavcev. Tako tudi 148.člen zakona poleg zakonsko
določenega opomina, določanje sankcij prepušča avtonomnemu
pravu. Možne naj bi bile predvsem sankcije opominjevalne narave
in sankcije, ki imajo premoženjski značaj ali drugačne posledice
za pravni položaj konkretnega delavca. Zakon je postavil mejo pri
določanju sankcij, s tem, da je določil, da sankcija ne sme trajno
spremeniti delovnopravnega položaja delavca. Enako omejitev je
zaslediti tudi v drugih evropskih državah, izjema velja le v tistih
primerih, kjer je disciplinski odpust tudi disciplinska sankcija (npr.
Francija). Pri izbiri sankcije je poudarjena dolžnost individualizacije
(151.člen).
V skladu z 149.členom lahko disciplinsko odgovornost delavca
ugotavlja delodajalec - fizična oseba oz. zastopnik delodajalca pravne osebe, določen v 15. členu tega zakona.
Glede prve faze disciplinskega postopka, torej glede uvedbe
disciplinskega postopka, zakon od delodajalca zahteva, da delavcu
vroči pisno obdolžitev in določi čas in kraj, kjer lahko delavec
poda svoj zagovor. Zagovor ni obvezen, v kolikor ga delavec
odklanja ali če se neupravičeno ne odzove povabilu na zagovor
(150.člen).
V disciplinskem postopku ima pomembno vlogo sindikat oz.
delavska predstavništva. Zakon v zvezi s tem v 152.členu določa,
da mora delodajalec o disciplinskem postopku in predlogu sankcije
pisno obvestiti sindikat pri delodajalcu, katerega član je delavec,
če tega ni oz. delavec ni član sindikata pa svet delavcev ali
delavskega zaupnika. Sindikat oz. navedeni organi lahko v roku
treh dni podajo svoje obrazloženo mnenje.
Disciplinska odločitev mora biti pisna in obrazložena ter osebno
vročena delavcu. Na koncu zakon zaradi zagotavljanja enakega
položaja delavcev določa še zastaranje uvedbe in vodenja
disciplinskega postopka ter zastaranje izvršitve disciplinske
sankcije (154.člen).

Na področju delovnega prava so se v okviru odškodninske
odgovornosti izoblikovali nekateri pravni standardi, ki jih je povzela
tudi nova zakonska ureditev. Predpostavka za odškodninsko
odgovornost delavca je določena hujša stopnja krivde - naklep
ali huda malomarnost, medtem ko delavec ni odškodninsko
odgovoren v primeru lahke malomarnosti, kar pomeni odstop od
civilistične teorije. Velja načelo osebne odgovornosti delavca za
povzročeno škodo, predvidena pa je tudi deljena in solidarna
odgovornost v primeru, ko škodo povzroči več delavcev
(155.člen).
Zakon daje v 156. člen u možnost, da se odškodnina lahko odmeri
v pavšalnem znesku, v kolikor se primeri škodnih dejanj in višina
pavšalne odškodnine določijo s kolektivno pogodbo.
Zakon je določil tudi odškodninsko odgovornost delodajalca, ki je
delavcu odgovoren po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, nova ureditev pa posebej poudarja, da je kršenje pravic iz
delovnega razmerja pravno priznana škoda, za katero je lahko
delodajalec odškodninsko odgovoren, čeprav ne pride do
zahtevanih škodnih posledic po splošnih pravilih o odškodninski
odgovornosti (1 $8.člen).

24. oktober 1997

IV. POSEBNO VARSTVO
Zakon obsega posebno poglavje, v katerem ureja varstvo žensk,
varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva, varstvo
delavcev, ki še niso izpolnili 18 let starosti, varstvo invalidov in
varstvo starejših delavcev. Navedene kategorije delavcev
potrebujejo posebno zakonsko varstvo, kar je tudi v skladu z
ratificiranimi konvencijami in sprejetimi direktivami Evropske
skupnosti.
Varstvo žensk
Zakon ureja prepoved opravljanja podzemskih del v 159. členu in
določa, da delavke ne smejo opravljati podzemnih del v rudnikih
ter taksativno našteva, da to ne velja za tiste delavke:
- ki so vodilne osebe oziroma vodijo delovne enote in imajo
pooblastila za samostojne polnomočne odločitve,
- ki morajo zaradi strokovnega izobraževanja opraviti določen
čas prakse na podzemnih delih v rudnikih,
- ki so zaposlene v zdravstvenih in socialnih službah in v drugih
primerih, ko morajo odhajati na podzemska dela v rudnik zaradi
opravljanja del, ki niso fizična.
Obravnavano prepoved ureja že sedaj veljavna zakonodaja, tako
je določeno v zakonu o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja,
da ženska ne sme delati na delovnem mestu, na katerem se
opravljajo pretežno posebno težka dela, dela pod zemljo in druga
dela. Določba je tudi v skladu z ratificirano Konvencijo št. 45 o
zaposlovanju žensk pri podzemnih delih v rudnikih vseh kategorij
in Evropsko socialno listino, ki prepoveduje zaposlovanje žena v
podzemskih rudnikih ali, če je potrebno, na vseh drugih delih, ki bi
bila za njih neprimerna, zaradi nevarnosti in nezdrave ali težavne
narave dela.
Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva
Zakon obravnava varstvo delavcev zaradi nosečnosti in
starševstva in pri tem opredeljuje prepoved opravljanja del v času
nosečnosti in po porodu, posebno varstvo v času nosečnosti,
varstvo v času nosečnosti in starševstva v zvezi z nočnim in
nadurnim delom ter pravico do odsotnosti z dela zaradi
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določbo obsega že sedaj veljavni zakon o temeljnh pravicah Jz
delovnega razmerja, s tem da daje obravnavo pravico roditelju
samohranilcu, ne opredeljuje pa roditelja samohranilca.
Predlagatelj pri tem ugotavlja, da veljavna zakonodaja ne
opredeljuje roditelja samohranilca, zato se je odločil za dikcijo, ki
je predlagana v zakonu. Tako bo pogoj za uveljavljanje te pravice
dejstvo, da delavec sam živi z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo
in varstvo.

porodniškega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka in
starševskega dopusta.
Uvodna določba v tem poglavju je splošna in določa, da imajo
delavci zaradi nosečnosti in starševstva pravico do posebnega
varstva v delovnem razmerju. Delodajalca se tudi zavezuje, da
mora omogočiti lažje usklajevanje družinskih in poklicnih
obveznosti. V 161. členu je določeno, da delavka v času
nosečnosti in še eno leto po porodu ne sme opravljati del, ki lahko
s povečano nevarnostjo vplivajo na njeno zdravje ali zdravje
otroka. Ta dela naj bi na podlagi zakona predpisal minister, pristojen
za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo. Veljavni
zakon že sedaj ureja to vprašanje in določa, da dela, ki škodljivo
in s povečano nevarnostjo vplivajo na zdravje in psihofizične
sposobnosti žensk, ki jih le-te ne smejo opravljati, zlasti zaradi
varstva materinstva in še posebej v času nosečnosti, se določijo
s posebnim predpisom, ki ga izda republiški upravni organ,
pristojen za zdravstvo. Čeprav pristojno ministrstvo ni izdalo
zahtevanega pravilnika, so ta vprašanja urejena z Uredbo o delih,
na katera ni mogoče razporediti žensk (Uradni list SRS, št. 12/
76). Izdal jo je Izvršni svet Skupščine SRS na podlagi takrat
veljavnega zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v
združenem delu iz leta 1973. Navedena uredba določa težka
telesna in druga dela, ki škodljivo in s povečano nevarnostjo
vplivajo na zdravje in življenje žensk. Posebej določa dela, na
katera se ne smejo razporejati nosečnice, kot so dela, pri katerih
prihaja do stalnega in močnejšega stresanja telesa in daljšega
pritiska na telo, dela s strupenimi in zdravju škodljivimi snovmi ter
z viri ionizirajočih sevanj. Predlagane rešitve v novem zakonu so
usklajene tudi z rešitvami v novem zakonu o varnosti in zdravju
pri delu, ki je prav tako v fazi obravnave v Državnem zboru
Republike Slovenije.

Predlagatelj v novem zakonu ne ureja več pravice staršev do
porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka, kar
sta dosedaj opredeljevala veljavna zakona s področja delovnih
razmerij. Veljavni zakon o delovnih razmerjih se je skliceval na
posebni zakon le glede pravice do nadomestila plače za čas
porodniškega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka ter
daljšega dopusta za nego in varstvo otroka. Avstrija ima te pravice
urejene v Zakonu o zaščiti mater in Zakonu o porodniškem
dopustu staršev, Nizozemska v Zakonu o socialnem zavarovanju
in Bolniškem zakonu, Nemčija v Zakonu o varstvu materinstva in
Zveznem zakonu o otroškem dodatku. Glede na navedeno
mednarodnopravno ureditev je predlagatelj ocenil, da bi bilo
primerno to vprašanje celovito urediti v drugem posebnem zakonu.
Dosedaj je posebej urejena le pravica do nadomestila plače. Ta
vprašanja ureja zakon o družinskih prejemkih, v bodoče pa naj bi
bilo to urejeno skupaj, tako pravica do odsotnosti v času
nosečnosti, porodu, nege in varstva otroka in morebitnih drugih
oblik - starševski dopust, kakor tudi nadomestilo plače iz tega
naslova. Predlog zakona določa le, da je delodajalec dolžan
zagotavljati pravice do odsotnosti z dela ali krajšega delovnega
časa delavcu zaradi izrabe porodniškega dopusta, dopusta za
nego in varstvo otroka oziroma starševskega dopusta,
določenega s posebnim zakonom. (164. člen). Delavec bo ob taki
odsotnosti upravičen do nadomestila plače v skladu z zakonom
o družinskih prejemkih (165. člen).

Predlog zakona že v 24. členu določa, da delodajalec pri sklepanju
pogodbe o zaposlitvi ne sme od kandidata zahtevati podatkov, ki
niso v neposredni zvezi z delom na delovnem mestu, za katerega
sklepa delovno razmerje. Zato delodajalec tudi ne bo smel
zahtevati ali iskati kakršnih koli podatkov o nosečnosti delavke,
razen če bo to sama zahtevala zaradi uveljavljanja pravic v času
nosečnosti. (162. člen)
Ta člen pa še posebej varuje delavko v času nosečnosti in določa,
da če bo delavka opravljala delo, ki bo v času njene nosečnosti
lahko škodljivo ali s povečano nevarnostjo vplivalo na njeno zdravje
ali zdravje otroka, ji bo moral delodajalec zagotoviti opravljanje
drugega ustreznega dela in plačo, kot da bi opravljala svoje delo,
če bo to zanjo ugodnejše. V sporu med delodajalcem in delavko
bo odločujoče mnenje pristojnega zdravnika oz. zdravniške
komisije v skladu s predpisanim postopkom ugotavljanja delovne
zmožnosti na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, (tretji odstavek 162. člena)

Iz navedenega izhaja, da se bodo ta vprašanja uredila v posebnem
zakonu, kontinuiteto ureditve pa bo potrebno zagotoviti s
prehodnimi določbami.
Kljub temu pa ta zakon še vedno opredeljuje določene pravice
delavcev oziroma delavk. Novost zakona je opredeljevanje
pravice doječe matere. Delavka, ki bo dojila otroka in bo po preteku
porodniškega dopusta začela delati s polnim delovnim časom, bo
po samem zakonu imela pravico do odmora med delovnim časom,
ki bo trajal dvakrat po eno uro dnevno. To pravico bo delavka
lahko koristila do dopolnjenega enega leta otrokove starosti,
pravico do nadomestila plače za čas odmora pa bo uredil zakon
o družinskih prejemkih (166. člen). Citirana določba je v skladu s
Konvencijo št. 103 o varstvu materinstva, ki določa, da je žena,
ki otroka doji, upravičena do enega ali več odmorov za dojenje, ki
so lahko tudi plačani. Prav tako se podaljšuje pravica do odmora
med delovnim časom zaradi dojenja (najmanj 1 uro in 30 minut).
Evropska socialna listina posebej opredeljuje pravico, da so doječe
matere upravičene do ustrezne odsotnosti z dela.

Varstvo v času nosečnosti in starševstva v zvezi z nočnim in
nadurnim delom je usklajeno z ratificiranimi konvencijami
Mednarodne organizacije dela in direktivami Sveta EU. Delavka
med nosečnostjo ali z otrokom do enega leta starosti ne bo smela
opravljati nadurnega dela ali dela ponoči. Delavki, ki bo imela
otroka starega od enega do treh let, delodajalec ne bo smel naložiti
opravljanje nadurnega dela ali dela ponoči. To bo lahko storil samo
po njenem predhodnem soglasju (prvi in drugi odstavek 163.
člen). Zakon pa navedeno pravico daje tudi delavcu-očetu otroka
oziroma delavcu, ki bo otroka negoval (tretji odstavek 163. člen),
kar ne pomeni odstopanja od sedaj veljavne ureditve.

Varstvo delavcev, ki še niso izpolnili 18 let starosti
(167. do 171. člen)
Na tem mestu v pretežni meri ostajajo v veljavi že znana pravila
o prepovedi opravljanja težkih del, pravila o omejitvah trajanja
dnevnega ter tedenskega delovnega časa, pravila o odmoru,
tedenskem počitku in pravila o relativni prepovedi nočnega dela,
pa tudi o povečanem letnem dopustu za mlade delavce, s tem, da
so nekoliko prilagojena zahtevam direktive EU o varstvu mladine
pri delu predvsem v zvezi določanjem in razporejanjem delovnega
časa. Omenjeni direktivi je prilagojena tudi določba o določanju
nočnega časa z vidika prepovedi dela mladine v nočnem času.

Zakon v zvezi z opravljanjem obravnavanega dela določa tudi,
da bo moral delodajalec predhodno pridobiti soglasje za opravljanje
nadurnega dela ali dela ponoči tudi od delavca-starša, ki bo imel
otroka, mlajšega od sedem let ali hudo bolnega otroka ali otroka
s telesno ali duševno prizadetostjo, in ki živi sam z otrokom in
skrbi za njegovo vzgojo in varstvo, (četrti odstavek 163. člen) To
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Zakon v poglavju o posebnem varstvu posebej opredeljuje
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Evropska socialna listina tudi ureja pravice invalidnih oseb do
neodvisnosti, vključevanja v družbo in sodelovanja v življenju
skupnosti. Z namenom, da bi invalidnim osebam ne glede na
njihovo starost in ne glede na naravo ter izvor njihove invalidnosti,
zagotovile učinkovito izvajanje navedene pravice, naj bi države
podpisnice:
- ukrenile vse potrebno, da bi invalidnim osebam zagotovile
usmerjanje, izobraževanje in poklicno usposabljanje v okviru
splošnih sistemov, kadar koli je to mogoče aH pa, če to ni mogoče,
s pomočjo javnih ali zasebnih specializiranih organov;
■ pospeševale njihov dostop do zaposlitve s pomočjo vseh
ukrepov, ki vodijo k vzpodbujanju delodajalcev, da zaposlijo in
obdržijo invalidne osebe v običajnem delovnem okolju in da
prilagodijo delovne pogoje potrebam invalidov, ali pa, če to zaradi
invalidnosti ni mogoče, z urejanjem in ustvarjanjem zaposlitve
pod posebnim varstvom glede na stopnjo invalidnosti;
- pospeševale celovito vključevanje invalidov v družbo in njihovo
sodelovanje v življenju skupnosti, s posebnimi ukrepi vključno s
tehničnimi pripomočki, s pomočjo katerih premagujejo ovire v
sporazumevanju in gibljivosti.

varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti. Že Ustava
RS v 53. členu določa, da država varuje mladino ter ustvarja za to
varstvo potrebne razmere.
Predlagane rešitve upoštevajo tako ratificirane konvencije na tem
področju (konvenciji MOD št. 90 o nočnem delu otrok v industriji
in št. 138 o minimalni strarosti za sklenitev delovnega razmerja),
kot tudi smernico sveta Evropske Unije št. 94/33 iz leta 1994 o
varstvu mladine pri delu.
Smernica na splošno določa, da morajo imeti mladi delavci delovne
pogoje, ki so ustrezni njihovi starosti, kar morajo države članice
tudi zagotavljati. Mladina mora biti varovana pred ekonomskim
izkoriščanjem in pred vsakršnim delom, ki bi škodovalo njeni
varnosti, zdravstvenemu, fizičnemi, psihičnemu in socialnemu
razvoju ali pa negativno vplivalo na izobraževanje. V sami smernici
je opredeljena starost mladine in sicer smernica velja za vse
delavce pod 18 letom starosti. Smernica omejuje delovni čas
mladine, nočno delo, počitek, letni dopust, odmore, delo mladine
v primeru višje sile.
Na podlagi določil navedene smernice so pripravljeni tudi
predlagani členi, ki se v večji meri ne razlikujejo od že veljavne
ureditve. Torej posebno je potrebno zagotoviti varstvo mladine do
18 leta starosti. Delavec, ki še ni izpolnil 18 let starosti, ne sme
opravljati težkih telesnih del, ki lahko škodljivo in s povečano
nevarnostjo vplivajo na zdravje oziroma na zdravstveni razvoj
glede na njene psihofizične-posebnosti. V zvezi s tem bo izdan
poseben izvršilni predpis, kjer bodo določena dela, ki lahko imajo
tak negativen vpliv in ki jih delno vsebuje tudi dodatek k omenjeni
direktivi. Ta predpis bo izdal minister, pristojen za delo v soglasju
z ministrom, pristojnim, za zdravstvo.
Maksimalen delovni čas za mladega delavca je omejen na 8 urna
dan in 40 ur na teden, kar pomeni, da mladini ni dovoljeno naložiti
nadurnega dela. Počitek med dvema zaporednima dnevoma mora
biti najmnaj 12 ur, v kolikor pa delavec, mlajši od 18 let dela
najmanj 4,5 ur na dan ima pravico do 30-minutnega odmora.
Prepoved nočnega dela je, za razliko od veljavne ureditve, urejena
enotno za vso mladino in sicer je delavcem, ki še niso izpolnili 18
let starosti predpovedano delati med 22. in 6. uro. Izjeme pa so
možne v primeru višje sile in če polnoletnih delavcev ni na razpolago, s tem da mora biti mladini v naslednjih treh tednih zagotovljen
ustrezen počitek.
Poleg tega pa mora biti letni dopust teh delavcev, iz razloga njihove
starosti, povečan za 7 dni.

Posebej je potrebno upoštevati tudi Standardna pravila o izenačitvi
možnosti za invalidne osebe, sprejetimi v okviru OZN, kot tudi
koncept razvojne strategije invalidskega varstva v Republiki
Sloveniji že leta 1990. Iz vseh navedenih dokumentov je razvidno,
da obravnavanje reševanja invalidske problematike posega na
več področij, med drugim tudi na področje zaposlovanja invalidov
pod splošnimi pogoji. V tem kontekstu se ta vprašanja obravnavajo
tudi v okviru rešitev tega zakona.
Ob upoštevanju izhodišča, da je potrebno invalide ne glede na
različne pravne predpise, na podlagi katerih so pridobili svoj status, obravanavati enakopravno, se za vse invalide:
- predvideva možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi brez objave
prostega delovnega mesta (21.člen);
- posebej opredeljuje varstvo pred odpovedjo (94.člen).
Poleg tega pa se ob še nespremenjenih predpisih s področja
invalidskega zavarovanja za delovne invalide II. ali III. kategorije
določajo obveznosti delodajalca, ki izhajajo iz veljavnega zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.(173.člen) Te
obveznosti v povezavi z rešitvijo v 94.členu ne pomenijo
absolutnega varstva pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. To
pomeni, da delodajalec sicer ne sme odpovedati pogodbe o
zaposlitvi invalidu zaradi ugotovljene spremenjene ali zmanjšane
delovne zmožnosti ali iz poslovnega razloga, razen v primeru, če
za invalida pri delodajalcu ni možno zagotoviti ustreznega dela,
tudi ne s prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo ali prilagoditvijo pogojev
dela. To dejstvo bi moral predhodno ugotoviti pristojni organ zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. zavoda za
zaposlovanje.

Varstvo invalidov
172. in 173. člen
Konvencija MOD št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov se uporablja za vse kategorije invalidov. Konvencija
opredeljuje izraz "invalid", ki pomeni osebo, katere možnosti, da
si zagotovi in obdrži ustrezno zaposlitev in da napreduje v njej, so
precej zmanjšane zaradi telesne in duševne prizadetosti. Vsaka
podpisnica te konvencije se obvezuje, da bo oblikovala, realizirala
in periodično revidirala politiko o poklicni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov. Namen te politike je zagotoviti, da so
ustrezni ukrepi poklicne rehabilitacije na razpolago vsem
kategorijam invalidov in da se zboljšajo možnosti za zaposlovanje
invalidov na odprtem trgu delovne sile. Konvencija poudarja, da
se posebni pozitivni ukrepi, katerih namen je, doseči dejansko
enakost možnosti in obravnavanja invalidnih in drugih delavcev,
ne smejo šteti za diskriminacijo nasproti drugim delavcem. Države
morajo spodbujati ustanavljanje in razvoj služb za poklicno
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ki morajo invalidom
omogočiti, da dobijo in obdržijo zaposlitev in napredujejo v njej.
Priporočilo št. 99 o strokovnem usposabljanju in readaptaciji
invalidov iz I. 1955 določa, da bi morala biti sredstva strokovnega
usposabljanja in readaptacije dostopna vsakemu invalidu ne glede
na izvor in naravo njegove invalidnosti in ne glede na starost, pod
pogojem, da se za zaposlitev usposobi, jo najde in tudi vztraja v
njej.
24. oktober 1997

Varstvo starejših delavcev
(174. ■ 176. člen)
V okviru MOD je bilo leta 1980 sprejeto Priporočilo št. 162 o
starejših delavcih, ki se nanaša na delavce, ki imajo zaradi svoje
starosti probleme pri zaposlovanju. Državam svetuje, da rešujejo
problem zaposlitve starejših delavcev s strategijo doseganja polne
zaposlenosti, na nivoju podjetja pa z ustrezno socialno politiko.
Pri tem mora država zagotoviti enake možnosti in obravnavo za
delavce, ne glede na njihovo starost in z ustreznimi ukrepi
preprečiti diskriminacijo pri zaposlovanju starejših delavcev.
Posebno varstvo starejših delavcev pa zagotavlja tudi dopolnjena
Evropska socialna listina, ki ureja pravico starejših oseb do
socialnega varstva. Listina zavezuje stranke, naj omogočijo
starejšim osebam, da ostanejo polnopravni člani družbe, kolikor
je mogoče dolgo, tako da jim zagotovijo ustrezna sredstva, ki jim
omogočajo aktivno vlogo v javnem, socialnem in kulturnem
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Predpisano predhodno pisno opominjanje delodajalca na odpravo
kršitev ali izpolnjevanje obveznosti naj bi pomenilo procesno
predpostavko za sodno varstvo. To pa ne velja za primere redne
ali izredne odpovedi, kot tudi ne za odločitve o disciplinski
odgovornosti delavca in v primerih uveljavljanja denarnih
zahtevkov iz delovnega razmerja.
Glede mirnega reševanja individualnih delovnih sporov je
predlagana možnost predhodenega poskusa mirne rešitve spora
pred arbitražo, če je tako predvideno s kolektivno pogodbo.

življenju ter informacije o storitvah in službah, ki so namenjene
starejšim osebam ter o možnostih, da se jih poslužijo. To vprašanje
je še posebej potrebno izpostaviti glede na to, da se pripravlja
nova zakonska ureditev na področju pokojninsko invalidskega
zavarovanja in glede na hitro spreminjanje demografskih razmer
v naši državi. Demografski razvoj slovenskega prebivalstva v
osnovnih potezah sledi razvoju prebivalstva v razvitih evropskih
državah, kar pomeni, da slovensko prebivalstvo postaja vse bolj
staro in da se rušijo oziroma temeljito spreminjajo razmere oziroma
razmerja med starimi - mladimi in aktivnimi - vzdrževanimi.

Sledi se načelu, da naj bi bil poskus mirne rešitve spora
prostovoljen, odvisen od volje oz. sporazuma obeh pogodbenih
strank. Vendar je ugotavljanje te volje prenešeno na višji nivo
kolektivnega delovnega prava in kolektivnega interesnega
dogovarjanja. Zato se predlaga rešitev, da je v primeru, ko je s
kolektivno pogodbo med strakama dogovorjen poskus mirne
rešitve spora pred arbitražo, potrebno ta postopek obvezno začeti.
Le v primeru neodločitve arbitraže je možno sodno uveljavljati
pravico. Na tako rešitev napotuje tudi veljavni 15. člen zakona o
delovnih in socialnih sodiščih, ki poskus predpisanega ali v
kolektivni pogodbi dogovorjenega postopka mirne rešitve spora,
določa kot procesno predpostavko. Zoper arbitražno odločitev je
možno zahtevati sodno varstvo v primerih in po pravilih, ki jih
določajo 26., 27.in 28. člen zakona o delovnih in socialnih sodiščih,
izvršljivost arbitražne odločbe pa naj bi se obravnavala po pravilih
pravdnega postopka.

Po zakonu je podana opredelitev starejših delavcev - to so delavci,
ki so starejši od 55 iet.
Določeno je, da starejši delavec lahko sklene delovno razmerje
oziroma ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom
od polnega, če se delno upokoji. Zakon s to določbo sledi ureditvi
v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki v 41.
členu omogoča delno pokojnino.
Glede na posebno varstvo starejših delavcev, zakon na novo
določa, da delodajalec starejšemu delavcu brez delavčevega
soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela. Veljavni
zakon ne pozna tega varstva, predlagatelj pa meni, da je določba
zakona primerna glede na dejstvo, da s starostjo delavci izgubijo
večino delovne zmožnosti in nekateri že težko opravljajo redno
delo, ne pa da bi morali opravljati nadurno ali nočno delo. Ker pa
vemo, da se starost različno odraža pri posameznih delavci, bi
bilo takšno delo dovoljeno s soglasjem posameznega delavca.

V zvezi z vprašanji ureditve poskusa mirnega reševanja sporov
v primerjalnih ureditvah je treba posebej opozoriti npr. na ureditev
Republike Hrvaške, ki je novo zakonodajo pripravljala ob enaki
dotlej veljavni ureditvi, kot naša država. Ureditev postopka mirnega
reševanja sporov se prepušča zakonu, kolektivni pogodbi ali
pravilniku, odločitev za predhoden preizkus mirne rešitve spora
pred arbitražo, pa je prepuščena sporazumni odločitvi med
strankama. Sicer pa je primerjalnopravno možno na splošno
povzeti, da se mirno reševanje sporov pogosteje uveljavlja v
kolektivnih in manj v individualnih delovnih sporih. Vendar pa so
tudi v individualnih delovnih sporih v določenih državah te možnosti
uveljavljene, pretežno na podlagi sporazumne odločitve obeh
pogodbenih strank ali pa kot predpisani del postopka pred delo vnimi
sodišči. Ureditve so zelo heterogene, s posebno pozornostjo pa
bi bilo primerno obravnavati možnosti, da se v sodnem postopku
v individualnih delovnih sporih obvezno predvidi predhodni poskus
poravnave med strankama, ki jo poskuša doseči profesionalni
sodnik, ki mu je sporna zadeva dodeljena v presojo. Praksa v
Nemčiji kaže, da je na tej stopnji in na tak način možno v dokalšnjem
odstotku hitro in učinkovito razreševeti sporne zadeve, saj je
časovni element pomemben za obe stranki, poleg tega pa
razbremeni sodišče vodenja formalnih postopkov presojanja ob
udeležbi celotnega senata.

V. UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC,
OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA
RAZMERJA
(177. do 179. člen)
Glede na dosedanji sistem dvostopenjskega odločanja o pravicah,
obveznostih in odgovornostih pri delodajalcu, dolgotrajne sodne
postopke, kot tudi primerjalne ureditve uveljavljanja pravnega
varstva iz delovnih razmerij, je bilo pri pripravi novih rešitev
potrebno to vprašanje obravnavati s posebno pozornostjo. Pri
tem je potrebno upoštevati dvostranskost razmerja med dvema
pogodbenima partnerjema, izhodišče delovnega prava po
zagotavljanju varstva delavca v delovnem razmerju kot šibkejše
pogodbene stranke, zahteve po poenostavitvi in racionalizaciji
postopkov ter nekatere mednarodne dokumente o pravici do
pravnega varstva, predvsem pa našo ustavno ureditev, da je
vsakomur zagotovljena pravica do sodnega varstva. Pomembno
je tudi dejstvo, da se zakon o delovnih razmerjih pri urejanju teh
vprašanj neposredno navezuje na ureditev problematike postopka
pred delovnimi in socialnimi sodišči, kar je predmet posebnega
zakona. Domet zakona o delovnih razmerjih je le, da določi pravila
ravnanja pogodbenih strank pred sodnim postopkom in da predvidi
morebitno možnost predhodne mirne rešitve spora, v kolikor bo
sprejeta odločitev, da se to izvaja izven sodnega postopka in ne
npr. v poravnavi, ki bi potekala po postopku pred delovnim ali
socialnim sodiščem.
Predlagano je, da se v smislu pravil civilnega prava zakonsko
predvidi obveznost delavca, da opomni delodajalca na
izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega
razmerja oz. da preneha s kršenjem njegovih pravic. V kolikor
delodajalec posega v delavčev pravni položaj s pisno odločitvijo
in delavec meni, da je s tem kršena njegova pravica, bi moral
delodajalca opomniti in zahtevati odpravo kršitve v predpisanem
roku 8 dni. V kolikor delodajalec po preteku 8 dni ne preneha s
kršenjem delavčevih pravic, ne odpravi kršitve ali ne začne
izpolnjevati dogovorjenih ali predpisanih obveznosti, naj bi imel
delavec v nadaljnjem roku 30 dni takojšnjo možnost neposrednega
sodnega varstva.
poročevalec, št. 50

VI. DELOVANJE IN VARSTVO SINDIKALNIH
ZAUPNIKOV
(180. do 182.člen)
V povezavi z delovanjem in varstvom sindikalnih zaupnikov je
potrebno omeniti ratificirane konvencije MOD št. 87 o sindikalnih
svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic, št. 98 o uporabi načel
o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja, osrednji
pravni vir, ki obravnava položaj sindikalnih predstavnikov pa je
konvencija MOD št. 135 o delavskih predstavništvih, ki državam
podpisnicam nalaga obveznost, da sindikalne predstavnike, kot
tudi participativne predstavnike pravno posebej zavarujejo, ter
jim zagotovijo pogoje za redno in učinkovito delo, torej v primeru
sindikalnih predstavnikov, pogoje za opravljanje sindikalnih
dejavnosti, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev.
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Predlaga se, da se med posebnimi določbami novega zakona
določi rešitve za:
- opravljanje praktičnega izobraževanja vajencev, dijakov in
študentov, v okviru izobraževalnih programov;
■ možnosti opravljanja dela otrok, mlajših od 15 let ter
- uporabo določenih varstvenih določb tega zakona v navedenih
primerih kot tudi v primerih začasnega in občasnega dela dijakov
in študentov, ki so že dopolnili 15 let in volonterskega opravljanja
pripravništva.

Delodajalec je dolžan sindikatu zagotoviti podatke, ki se nanašajo
na socialno ekonomski položaj ter pravice, obveznosti in
odgovornosti iz pogodbe o zaposlitvi in delovnega razmerja za
delavce ■ člane sindikata. Po drugi strani pa mora sindikat obvestiti
delodajalca o imenovanju oziroma izvolitvi sindikalnega zaupnika
- poverjenika, ki mora izvajati sindikalno dejavnost v času in na
način, ki ne ovira poslovanja delodajalca.
V zvezi z varstvom pred odpovedjo zakon že v 92. členu določa,
da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi
sindikalnemu zaupniku v času opravljanja funkcije, razen v kolikor
je dano soglasje sindikata ali če je to soglasje nadomeščeno z
odločitvijo sodišča, kadar so podani razlogi za izredno odpoved
ter v primeru postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne
poravnave. Tako kot dosedaj, sindikalnemu zaupniku zaradi
sindikalne dejavnosti tudi ni mogoče znižati plače ali proti njemu
začeti disciplinskega oziroma odškodninskega postopka ter ga
kako drugače postavljati v manj ugoden ali podrejen položaj, če
ravna v skladu z veljavnimi predpisi.
Upoštevaje navedeno konvencijo, je potrebno zagotoviti posebno
varstvo vsem predstavnikom delavcev v podjetju pred vsakim
postopkom, ki bi bil zanje škodljiv, kamor seveda sodi tudi
odpuščanje zaradi njihovega statusa ali aktivnosti kot
predstavnikov delavcev ali zaradi članstva v sindikatu oziroma
udeležbe v sindikalnih aktivnostih, če ravnajo v skladu z veljavnimi
zakoni, kolektivnimi pogodbami ali drugimi skupno dogovorjenimi
sporazumi. Glede na to, da varstvo delavskih predstavnikov ureja
zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, status in varstvo
sindikalnih poverjenikov pa je bil do sedaj bolj prepuščen
kolektivnim pogodbam, predlagane določbe želijo zakonsko urediti
tudi to področje, predvsem glede najbistvenejših vprašanj.

Naša država je namreč ratificirala Konvencijo o otrokovih pravicah,
ki je bila sprejeta na Generalni skupščini Združenih narodov 20.
novembra 1989. Le-ta v 32. členu določa, da države podpisnice
priznavajo otrokovo pravico do zaščite pred ekonomskim
izkoriščanjem in pred opravljanjem katerega koli dela, ki je lahko
nevarno ali ki moti otrokovo šolanje ali škodi njegovemu zdravju
ali telesnemu, umskemu, duhovnemu, nravstvenemu ali
družbenemu razvoju. Države so na podlagi ratificirane konvencije
zavezane, da z zakonom zagotovijo uresničevanje navedenega
in še posebej določijo najnižjo starostno mejo ali meje, pri katerih
je dovoljeno zaposlovanje, določijo ustrezne predpise o številu
delovnih ur in o pogojih zaposlovanja, določijo ustrezne kazni in
druge sankcije, s katerimi naj zagotovijo učinkovito uveljavljanje
tega člena.
Evropska skupnost pa je sprejela Direktivo št. 94/33 z dne 22.
6.1994 o varstvu mladih pri delu, iz katere izhaja, da naj bi države
prepovedale delo otrok in določile starost zaposlitve od 15 let
dalje. Dovoljeno pa naj bi bilo delo otrok na področju kulture,
športa, seveda s soglasjem pristojnega državnega organa.
Evropska socialna listina tudi ureja pravice otrok in mladine do
varstva in obsega pravico do posebnega varstva pred fizičnimi in
moralnimi tveganji, ki so jim izpostavljeni, ter določa:
- najnižja starost za sprejem na delo je 15 let, z izjemo v primerih,
ko so otroci zaposleni na predpisanih lažjih delih, ki niso škodljiva
za njihovo zdravje, moralo ali vzgojo,
- višjo minimalno starost za zaposlitev na delih, ki veljajo za
nevarna ali nezdrava,
- otroci, ki so še vedno vključeni v obvezno šolanje, ne smejo biti
zaposleni na delih, ki bi jih prikrajšala za vse ugodnosti tega
izobraževanja,
■ delovni čas za osebe, mlajše od 16 let, omejen v skladu s
potrebami njihovega razvoja in še posebej s potrebami njihovega
poklicnega usposabljanja,
- pravico mladih delavcev ali vajencev do pravične plače ali
drugega ustreznega plačila,
- čas, ki ga mladostnik s privolitvijo delodajalca, posveti poklicnemu
šolanju v okviru rednega delovnega časa, se bo štel kot del
delovnega časa,
- zaposlene osebe, mlajše od 18 let, morajo biti upravičene do
najmanj tritedenskega plačanega letnega dopusta,
- da je za osebe, mlajše od 18 let, prepovedano delo v nočni
izmeni, razen pri določenih poklicih, ko je to predvideno z
nacionalnimi zakoni ali predpisi,
- da je osebam, mlajšim od 18 let, ki so zaposleni v poklicih,
določenih z zakoni ali predpisi, treba zagotoviti redne zdravniške
preglede,
- posebno varstvo pred fizičnimi in moralnimi nevarnostmi, ki so
jim izpostavljeni otroci in mladina, še posebej pred takšnimi, ki
izhajajo neposredno ali posredno iz njihovega dela.

VII. POSEBNE DOLOČBE
Opravljanje dela v tujini
(členi 183 in 184)
V zvezi z opravljanjem dela v tujini, je bilo potrebno pri oblikovanju
zakonskih rešitev upoštevati mednarodne standarde, sprejete v
okviru EU in sicer Rimsko konvencijo o pravu, ki se uporablja pri
pogodbenih obveznostih (19. Jun. 1980) in Direktivo Sveta EU, ki
obravnava detašmaje delavcev v okviru pogojev in potreb službe
(Directive 96/71/EC). Upoštevaje nevedene mednarodne
standarde in predlagane rešitve v Zakonu, ki bo urejal mednarodno
zasebno pravo in postopek, se i/ tem zakonu za primere
detašmajev naših delavcev v tujino, ko se delo začasno opravlja
v drugi državi (dalj kot tri mesece), pri posameznih segmentih
zaposlitvenega razmerja upošteva tudi možna uporaba prava
države članice EU, v kateri se delo začasno opravlja. Pri tem
mora pogodba o zaposlitvi, poleg obveznih sestavin, določenih z
zakonom, v skladu z Direktivo vsebovati še določbe o trajanju
dela v tujini, praznikih in dela prostih dnevih, minimalnem letnem
dopustu, višini plače in valuti, v kateri se le-ta izplačuje, drugih
prejemkih in pogojih vrnitve v domovino.
Delo otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in študentov
(185. in 186. člen)
Veljavni zakon o delovnih razmerjih v posebnem poglavju
opredeljuje delo učencev in študentov ter v zvezi s tem določa,
da lahko pri delodajalcu učenci in študentje začasno opravljajo
delo. Njihove pravice in obveznosti se določijo s kolektivno
pogodbo oziroma s splošnim aktom. Obvezno se pri opravljanju
tega dela upoštevajo določbe zakona o odmorih in počitkih, o
varstvu pri delu, posebnem varstvu mladine ter o odškodninski
odgovornosti. Posebnega varstva otrok, mlajših od 15 let veljavna
zakonodaja ne opredeljuje.
24. oktober 1997

Pogodba o zaposlitvi za pomorščake
(187. -192. člen)
V zakonu se predlagajo specifične rešitve, ki jih je potrebno in
primemo uveljaviti na podlagi ratificiranih oz. nedavno sprejetih in
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Dokumenti se predložijo novemu delodajalcu, kijih je dolžan hraniti,
niso pa pomembni z vidika samega učinkovanja pogodbe o
zaposlitvi.

še ne ratificiranih dokumentov MOD. Ker bi bilo glede na siceršnje
urejanje specifičnosti zaposlenih v posameznih dejavnostih
primerneje, da se tudi te specifike uredijo v posebnem zakonu
(pomorski zakonik), se rešitve tega zakona predvidevajo le kot
variantni predlog.

V bodoče je potrebno zakonsko urediti vprašanja, ki so sedaj
predmet izvršilnega predpisa in zato niso ustrezno sankcionirana.
Praksa je namreč pokazala, da je vedno več primerov, ko
delodajalec ne izroči delavcu delovne knjižice, ali zaradi tega, ker
tega ne želi aH ker enostavno "izgine". Na ta problem opozarjata
tako Varuh človekovih pravic kot Inšpektorat Republike Slovenije
za delo. Prav tako mora že sam zakon v skladu z zakonom o
varstvu osebnih podatkov določiti, katere osebne podatke zajema
delovna knjižica (kot so: ime in priimek delavca, dan, mesec in
leto rojstva, rojstni kraj, državljanstvo). Ti podatki pa se bodo
vodili tudi v registru o izdanih delovnih knjižicah pri upravnih enotah.
Zakon o varstvu osebnih podatkov namreč določa, da lahko
upravljalec zbirke podatkov zbira, obdeluje, shranjuje in posreduje
le tiste podatke, za katere je pooblaščen z zakonom. Minister,
pristojen za delo, bo na podlagi zakona s pravilnikom predpisal
natančnejšo vsebino in obliko delovne knjižice, postopek njene
izdaje in drugo, kar sedaj ureja pravilnik o delovni knjižici iz leta
1
1990.

Delovna knjižica
(193. - 195. člen)
V okviru posebnih določb zakona naj bi se urejala tudi delovna
knjižica, ki je v dosedanji praksi dolgoletno uveljavljen dokument
delavca, iz katerega je bila oziroma je razvidna njegova
pokojninska doba, pridobljena tako z delom v delovnem razmerju,
kot tudi na drugih podlagah. Ob tem je izpostavljeno predvsem
vprašanje namena delovnih knjižic, ki so se v naši dosedanji
praksi sprevrgle v dokument za dokazovanje zavarovalne
oziroma pokojninske dobe. Ob sprejemu novih predpisov o
evidencah zavarovancev na področju pokojninskega in
invalidskega zavarovanja je njihova sedanja vloga vprašljiva. Z
vidika delovnega prava je delovna knjižica pomembna predvsem
kot dokument za dokazovanje začetka in prenehanja delovnega
razmerja in morda opravljanja vrste dela pri predhodnem
delodajalcu.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

Veljavni zakon opredeljuje delovno knjižico kot javno listino, ki kot
taka izkazuje resničnost podatkov, ki se vanjo vpisujejo in jo
mora imeti vsak delavec. Delovna knjižica vsebuje podatke o
delovni in zavarovalni dobi delavca. Pravilnik o delovni knjižici pa
določa vsebino in obliko delovne knjižice, postopek izdajanja
delovne knjižice, vpisovanje podatkov v delovno knjižico, ponovno
izdajo delovne knjižice in način vodenja evidenc o izdanih delovnih
knjižicah.

V kazenskih določbah se določajo ravnanja oz opustitve
deladajalca, kot prekrški, razdeljeni po težavnosti v dve oz. tri
skupine. Za prekrške navedene v prvi skupini se kaznuje
delodajalec -pravna oseba kot tudi delodajalec - fizična oseba z
najmanj 1,000.000,OOSIT, (zgornja meja je 10,000.000, OOSIT oz.
5,000.000,OOSIT) in odgovorna oseba z najmanj 80.000,OOSIT
(zgornja meja je 500.000,OOSIT). Za prekrške navedene v drugi
skupini se kaznuje delodajalec -pravna oseba kot tudi delodajalec
- fizična oseba z od 500.000,OOSIT do 1,000.000,00 SIT in
odgovorna oseba z od 50.000,00 do 200.000,OOSIT.
Predvidena pa je tudi možnost mandatnega kaznovanja za
določene prekrške, predvsem v smislu možnosti hitrega
reagiranja v primerih, ko delodajalec z delavcem, ki pri njem dela,
ne sklene pogodbe o zaposlitvi (čeprav obstajajo elementi
delovnega razmerja) oz. je ne sklene v pisni obliki, kot tudi še v
drugih primerih določenih lažjih in evidentnih kršitev. Mandatne
kazni so predvidene 300.000,OOSIT za delodajalca -pravno
osebo, 200.000,OOSIT za delodajalca - fizično osebo in
100.000,OOSIT za odgovorno osebo. (198., 199. in 200. člen)injih
izreka inšpektor za delo na kraju prekrška.(196. - 198. člen)

Delovna knjižica je imela namen evidence o delovni dobi, medtem
ko je v tem času bil sprejet zakon o matični evidenci zavarovancev
in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanju
(Uradni list RS, št. 45/95), ki predpisuje obveznost sprotnega
vodenja evidence in delovna knjižica ni več podlaga za
ugotavljanje in dokazovanje delovne dobe. Zakon v 19. členu
(podatki o predhodno dopolnjeni pokojninski dobi) določa, da se
podatki o pokojninski dobi zavarovanca, dopolnjeni do dneva
vložitve prve prijave v zavarovanje, vnesejo v matično evidenco
na podlagi podatkov iz delovne knjižice ali na podlagi pravnomočnih
odločb, s katerimi so pristojni organi ugotovili pokojninsko dobo
oziroma na podlagi drugih javnih listin.
Delovno knjižico imajo opredeljeno v Italiji, kjer imajo vsi delavci
osebno delovno knjižico - "Libretto di Lavoro". Le-ta vsebuje vse
informacije, ki se nanašajo na delavca in ki so lahko pomembne,
kot npr. osebni podatki, stopnja izobrazbe, kvalifikacije, nesreče
pri delu ali bolezni in kratke povzetke prejšnjih zaposlitev. Knjižica
se izroči delodajalcu na začetku zaposlitve in se mora vrniti
delavcu, ko le-ta preneha. Izjema od tega pravila se nanaša na
takšne delavce, kot so delodajalčeva žena, njegovi sorodniki,
managerji in določeni delavci vladnih služb. V primeru, ko delovna
knjižica ni zahtevana, mora delodajalec vendarle dobiti za čas,
ko traja zaposlitev, dovoljenje za delo (attestato di lavoro). V Franciji
Kodeks dela delovne knjižice ne pozna, ureja pa potrdilo o delu
(certificat de travail), ki ga je delodajalec dolžan izdati delavcu po
poteku delovne dobe. V njem navede datum začetka in prenehanje
veljavnosti delovne pogodbe, vrsto zaposlitve ali zaposlitev, ki jih
je delavec zaporedoma opravljal. Delodajalec v potrdilu ne oceni
delavčevega dela, lahko pa v njem omeni obstoj konkurenčne
klavzule. V primeru delavčeve smrti lahko upravičenci (verjetno
njegovi dediči) s potrdilom še 30 let dokazujejo čas trajanja
delavčeve zaposlitve. V Nemčiji poznajo več dokumentov o delu
(arbeitspapiere), med katerimi pa ni delovne knjižice, marveč je
le potrdilo o zaposlitvi, ki ga izda delodajalec, ko delavca odpusti.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(199. - 206. člen)
Predlagatelj v prehodnih določbah novega zakona o individualnih
delovnih razmerjih ureja sklepanje pogodb o zaposlitvi glede na
uveljavitev novega zakona. Sedaj veljavni zakon o delovnih
razmerjih je določil, da so morali delavci v delovnem razmerju
skleniti pogodbe o zaposlitvi najkasneje do 1.7.1991. Iz
navedenega torej izhaja, da mora vsak delavec že imeti sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi, zato je tudi rok za sklepanje spremenjenih
pogodb 12 mesecev od dneva, ko se začne uporabljati nov zakon,
nekoliko krajši kot pri ureditvi prvotne zaveze sklenitve pogodb o
zaposlitvi. Zakon zavezuje delodajalca, da mora ponuditi delavcu
pisno sklenitev spremenjene pogodbe o zaposlitvi v prej
navedenem roku. Predlagatelj meni, da je 12-mesečni rok za
sklepanje spremenjenih pogodb o zaposlitvi primeren, in da bodo
delodajalci v roku izpolnili svoje dolžnosti do delavcev. Vsebina
pogodbe o zaposlitvi je določena v 27. členu tega zakona, kjer je
podana obširna obrazložitev k temu vprašanju.
Predlog zakona posebej varuje delavce, ki so že v delovnem
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Določbe omenjenega pravilnika in uredbe, ki bodo v nasprotju z
določbami tega zakona, bodo prenehale veljati z uveljavitvijo tega
zakona.

razmerju, saj delodajalec s spremenjeno pogodbo o zaposlitvi
delavcu ne sme poslabšati pridobljenih pravic. Delodajalec in
delavec sta po veljavnem zakonu že dogovorila določene pravice,
obveznosti in odgovornosti ter pogoje dela, katerih delodajalec
ne sme zmanjšati ali dogovoriti drugače, razen v primerih, če so
s tem zakonom posamezna vprašanja drugače urejena.

Minister za delo, družino in socialne zadeve bo moral izdati nov
izvršilni predpis o delovni knjižici. Minister za delo pa bo v soglasju
z ministrom, pristojnim za zdravstvo, izdal naslednja izvršilna
predpisa, s katerima bo določil:
1. dela, ki se ne bo smelo naložiti delavcem, ki še niso izpolnili 18
let starosti - težka telesna dela, ki se opravljajo pod zemljo ali pod
vodo, dela z viri ionizirajočih sevanj in druga dela, ki lahko škodljivo
in s povečano nevarnostjo vplivajo na zdravje oziroma na
zdravstveni razvoj glede na psihofične posebnosti dela (168. člen);
2. dela, ki jih ne bodo smele opravljati delavke zaradi varstva
nosečnosti in po porodu). (161.člen).

Delodajalec bo pripravil spremenjeno pogodbo o zaposlitvi v skladu
z določbami tega zakona in jo ponudil delavcu v podpis. Če delavec
ne bo zadovoljen z vsebino spremenjene pogodbe, bo lahko
zahteval presojo zakonitosti le-te, o čemer bo odločalo pristojno
delovno sodišče. Če delavec predloženega pisnega predloga
spremenjene pogodbe o zaposlitvi niti ne bo podpisal niti ne bo
zahteval presoje zakonitosti, mu bo prenehala veljati pogodba o
zaposlitvi. Rok za podpis pogodbe določa predlog zakona, delavec
bo moral podpisati ali zahtevati presojo zakonitosti v roku 15 dni
od predložitve pisnega predloga spremenjene pogodbe. Zakon
tudi določa, da preneha veljati tako pogodba o zaposlitvi kot
delovno razmerje in sicer po izteku 30-dnevnega roka od
predložitve spremenjene pogodbe o zaposlitvi v podpis. (199. člen)

Izvršilni predpisi morajo biti izdani v roku šestih mesecev od
dneva, ko začne veljati ta zakon.
Zakon pa posebej razveljavlja navodilo o obliki in vsebini registra
kolektivnih in delovnih pogodb (Uradni list SRS, št. 39/71). Nov
zakon namreč ne ureja več registracije pogodb o zaposlitvi kot to
ureja sedaj veljavni zakon v poglavju "Posebnosti delovnega
razmerja pri zasebnih delodajalcih".

Zakon med prehodnimi določbami ureja tudi postopke uveljavljanja
in varstva pravic delavcev. Tako naj bi se začeti postopki
uveljavljanja in varstva pravic, ki še ne bodo končani, dokončali
po sedaj veljavnih predpisih. Predlagatelj namreč meni, da je to
najprimernejša ureditev, ker so postopki strankam že znani.
(201. člen)

Predzadnji člen zakona ureja prenehanje veljavnosti zakonov. V
Republiki Sloveniji veljata s področja delovnih razmerij zakon o
temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št.
60/89 in 42/90) ter zakon o varstvu državljanov SFRJ na
začasnem delu v tujini (Uradni list SFRJ, št. 15/80 in 61/88), ki se
na podlagi drugega odstavka 4. člena Ustavnega zakona o izvedbi
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) uporabljata kot predpisa
Republike Slovenije. Slednji ureja še druga vprašanja ne samo
vprašanja s področja delovnih razmerij. Glede na navedeno je
določeno, da se prenehata uporabljati navedena zakona, pri
drugem le določbe 15., 16. in 17. člena. Medtem ko bo z dnem
uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93), razen določb 80., 81.,
82., 84., 85. in 86. člena, ki se uporabljajo do ureditve novega
posebnega zakona. Citirane določbe urejajo pravice delavcev do
porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka, ki
naj bi bile v bodoče urejene s posebnim zakonom, kar je razvidno
iz obrazložitve pri varstvu delavcev zaradi nosečnosti in
starševstva. (205.člen)

Primere mirovanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
urejata tako zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja
kot tudi zakon o delovnih razmerjih. V novem zakonu je ta institut
urejen po vsebini s suspenzom pogodbe (44. člen) in ne za vse
primere, ki jih določa veljavna zakonaodaja. Zato se za prehodno
obdobje predlaga rešitev, da imajo delavci, ki jim je nastopilo
mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja po veljavnih
predpisih do začetka uporabe tega zakona pravico do vrnitve na
delo, vendar v skrajšanem roku 5 dni. O tem skrajšanem roku
mora delodajalec delavca obvestiti.
Pravico do ponovne sklenitve pogodbe o zaposlitvi se zagotavlja
tudi delavcem, ki so po veljavnih predpisih uveljavili pravico do
vrnitve in po novih rešitvah te pravice nimajo, razen če je prenehala
potreba po opravljanju tega dela iz poslovnih razlogov. Če
delodajalec ne bo sklenil pogodbe o zaposlitvi, bo moral delavcu
izplačati nadomestilo plače za čas odpovednega roka in
odpravnino, če bodo za to izpolnjeni pogoji v skladu z novim
zakonom.(203. člen)

Zadnja določba zakona opredeljuje uveljavitev tega zakona, pri
čemer je predlagano, da ta zakon začne veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1.1.1999 dalje. Predlagatelj meni, da je glede na pomembnost
zakona določiti daljši "vacatio legis", tako da se bodo lahko tako
delodajalci in delavci seznanili z novostmi, urejenimi s tem zakonom in pripravili na njihovo izvajanje. (206.člen)

Zakon v 204. členu ureja prenehanje veljavnosti podzakonskih
predpisov, ki so natančnejše opredeljavali zakonske določbe.
Ker nov zakon o delovnih razmerjih ureja delovno knjižico, bo do
izdaje novega izvršilnega predpisa veljal pravilnik o delovni knjižici
(Uradni list RS, št. 28/90, 32/91, 47/92 in 14/95). Prav tako bo do
izdaje novega izvršilnega predpisa veljala še uredba o delih, na
katera ni mogoče razporejati žensk (Uradni list SRS, št. 12/76).
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