Predgovor

Državni zbor RS je na seji 5. 3. 2013 sprejel dva zakona, ki
pomembno prispevata k zakonodaji na področju trga dela. Gre
za novi Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013,
ZDR-1) in prvo novelo Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS,
št. 21/2013, ZUTD-A). Oba sta začela veljati 12. 4. 2013, trideseti
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri oblikovanju osnutka zakonskega besedila, vodenju socialnega
dialoga s socialnimi partnerji in sprejemanju ZDR-1 je zakonodaja
lec sledil več ciljem. Najpogosteje deklarirana sta bila: (1) odprava
segmentacije na trgu dela, pri čem er se je izhajalo iz vse večjega
števila zaposlenih za določen čas, čeprav je kol pravilo v zakonu
bila in še vedno je določena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas,
in (2) zakonodaja, ki ureja zaposlovanje delavcev, njihove pravice
in obveznosti ter postopke prenehanja pogodbe o zaposlitvi, naj bi
bila po novem manj toga, tako da bi delodajalcem zagotavljala lažje
in cenejše ravnanje s človeškimi viri. Oba cilja nedvomno izvira
ta iz istega družbenega dejstva, to je posledic gospodarske krize.
Delodajalci so se po njihovem mnenju predragemu in pretogemu
zaposlovanju za nedoločen čas izogibali z bolj ali manj (n e zak o n i
tim zaposlovanjem za določen čas, k čem ur naj bi jih silile posle
dice gospodarske krize. Tudi zato se je poskus delne liberalizacije
delovnih razmerij tako pri zaposlovanju kot pri odpuščanju izrazil v
želji po pogostejšem zaposlovanju za nedoločen čas. Zagotovilo za
to naj bi bili nekoliko blažji pogoji za odpoved pogodbe o zaposlit
vi, krajši odpovedni roki in nižje odpravnine. To ni bil edini fokus
zakonodajalca, Z D R -1 spreminja številne institute ozirom a pravice in
obveznosti delavcev in delodajalcev, v osnovni koncept pogodbenih
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individualnih delovnih razmerij, ki s e je razvil in uveljavil v zadnjih
10 letih veljavnosti ZDR iz leta 2002, pa vseeno ne posega. Ne gre
prezreti niti dejstva, da so oba omenjena cilja potrdili tudi ocene o
neprim ernosti zakonodaje in napotki za njeno reformiranje, ki so
prihajali iz EU in OECD.
Opozoril bom le na nekaj pomembnejših novosti v ZD R-I. ki
so povezane z zastavljenima ciljema.
1.
Ob tem, da ZDR-1 pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas
ohranja kot pravilo, sta v kontekstu zmanjševanja segm entacije na
trgu dela po novem nekoliko izraziteje omejeni dve najpogosteje
uporabljeni obliki atipičnih pogodb o zaposlitvi.
Zaposlovanje prek agencij za začasno zaposlovanje, ki številnim
uporabnikom zagotavlja najpomembnejši vir prožnosti pri ravnanju
s človeškimi viri, v jedru ostaja nespremenjeno, omeniti pa velja
tri pomembne novosti. (1) ZDR-1 je določil največje možno število
agencijskih delavcev pri uporabniku, in sicer na 25 odstotkov pri
uporabniku zaposlenih delavcev, v to kvoto pa se ne štejejo delavci,
ki so pri agenciji zaposleni za nedoločen čas (tretji odstavek 59.
člena). (2) Pogodba o zaposlitvi se med agencijo in delavcem lahko
sklene za določen čas le, če pri uporabniku obstajajo zakonski razlo
gi za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas (drugi odstavek
60. člena). Kot odziv na takšno omejevanje sklepanja pogodb o
zaposlitvi z agencijskimi delavci ZDR-1 ne določa več največ enolet
nega obdobja dela delavca pri istem uporabniku. (3) ZDR-1 pravice
agencijskih delavcev jasneje navezuje na kolektivne pogodbe, ki
zavezujejo uporabnika, in splošne akte, ki zavezujejo posameznega
uporabnika (drugi odstavek 61. člena). To naj bi pripomoglo k ize
načitvi položaja agencijskih delavcev pri uporabniku z delavci, ki
so zaposleni pri uporabniku.
Pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas, ki je v zadnjih nekaj
letih vsaj pri novem zaposlovanju skoraj izpodrinila pogodbo o
zaposlitvi za nedoločen čas, je najpomembnejša novost spremenjena
ureditev veriženja teh pogodb. Po novem delodajalec za isto delo ne
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sm e skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen
čas, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti (drugi
odstavek 55. člena). Ta določba naj bi zagotovila, da delodajalec po
izteku pogodbe o zaposlitvi z določenim delavcem po dveh letih
ne bo mogel skleniti nove enake pogodbe za isto delo z drugim
delavcem. Če bo potreba po delu še vedno obstajala, bo zakonita
samo sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Če jo bo
delodajalec sklenil z drugim delavcem, bo prvi delavec po novem
imel pravico do odpravnine. Tudi ta odpravnina je novost, do nje
pa bo, z nekaj izjemami, upravičen samo delavec, čigar pogodba
o zaposlitvi za določen čas preneha zaradi njene izpolnitve (potek
časa, dokončanje dela, prenehanje razloga za sklenitev; prvi in tretji
odstavek 79. člena).
2.
Zgolj omejevanje omenjenih dveh atipičnih oblik zaposlitve,
ki je nedvomno namenjeno spodbujanju sklepanja pogodb o zapo
slitvi za nedoločen čas, brez nekaterih sprememb vsebine pravnega
položaja delavcev, zaposlenih za nedoločen čas, ne bi dobilo potreb
nega konsenza socialnih partnerjev, v tem prim eru predstavnikov
delodajalcev. Zanje je v njihovem prizadevanju za notranjo prožnost
najpomembnejša možnost pisne odreditve začasnega opravljanja
drugega ustreznega dela, za katero se bodo lahko odločili v pri
meru začasno povečanega obsega dela na drugem delovnem mestu
oziroma pri drugi vrsti dela, v prim eru začasno zm anjšanega obsega
dela in v prim eru nadom eščanja začasno odsotnega delavca (tretji
odstavek 33. člena). S tem delodajalcem ni več treba pridobiti
delavčevega soglasja k novi pogodbi o zaposlitvi v takih prim erih,
kol je veljalo po ZDR iz leta 2002.
Razbremenitev delodajalca nekaterih formalnih (postopkovnih)
obveznosti pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi je nadaljnji
dejavnik bolj prožnega ravnanja s človeškimi viri (beri: lažjega
odpuščanja). Ob odpravi delodajalčeve obveznosti, da delavca pred
nameravano redno odpovedjo iz poslovnega razloga pisno obvesti, in
črtanju še objektivnega roka za redno odpoved iz poslovnega razloga
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je pom em bna sprememba opustitev obveznosti delodajalca, da v
prim eru redne odpovedi zaradi nesposobnosti ali poslovnega razloga
preveri možnost ohranitve zaposlitve delavca pod spremenjenimi
pogoji. Ta obveznost je delodajalcu nalagala tudi dokvalifikacijo ali
prekvalifikacijo delavca s ciljem ohranitve zaposlitve, po novem pa
je le še možnost. Ali jo bo v konkretnem prim eru uporabil ali ne, je
stvar njegove odločitve. Posledica te rešitve sta poleg postopkovne
razbremenitve delodajalca tudi umik pom em bnega elem enta sodne
presoje zakonitosti redne odpovedi in izrazit odmik od m ednarodno
pravno uveljavljenega načela varstva zaposlitve. Odpoved pogodbe
o zaposlitvi tako v pom em bnem delu izgublja naravo skrajnega
sredstva (ultimum remedium), kar pa verjetno ne povzroči, da bi
bila nova ureditev neskladna z zavezujočimi mednarodnimi pravnimi
akti, kot sta npr. Konvencija M OD št. 158 o prenehanju delovnega
razm erja na pobudo delodajalca in spremenjena Evropska socialna
listina. Nedvomno pa opisana sprememba zmanjša pomen in vlogo
instituta odpovedi s ponudbo nove pogodbe, glede katere s e je razvila
obsežna in raznolika sodna praksa. Ta vsaj v tem vsebinskem okviru
izgublja dosedanjo vlogo pri uporabi prava v praksi.
3.
Med novostmi glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki sicer
nimajo tako izrazitega vpliva na lažje odpuščanje kot prej opisane,
prim erom a omenjam nov, peti, utemeljeni razlog za redno odpoved
(neuspešno opravljeno poskusno delo), ki bi ga bilo s sistemskega
in vsebinskega stališča po mojem mnenju mnogo bolj smiselno
razumeti kot razlog nesposobnosti, in premik instituta zadržanja
učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi k posebnemu prav
nemu varstvu delavskih predstavnikov pred odpovedjo pogodbe
o zaposlitvi. Ratio te spremembe ozirom a namenitve zadržanja
učinkovanja le delavskim predstavnikom mi ni znan. morebiti pa
odpira vprašanje njene prim ernosti v kontekstu načela enakega
obravnavanja. Pregled nekaterih novosti ZDR-1 na področju pre
nehanja pogodbe o zaposlitvi naj sklenem z opozorilom na precej
spremenjeno ureditev prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi
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sodbe sodišča v 118. členu (sodna razveza). Po novem do sodne
razveze lahko pride pri ugotovitvi nezakonitosti ne samo odpovedi
pogodbe, temveč tudi drugih načinov njenega prenehanja, predlog
za sodno razvezo pa lahko sodišču podata obe stranki pogodbe o
zaposlitvi, torej tudi delodajalec, kar prej ni bilo mogoče.
4. Potem ko so partnerji v socialnem dialogu opustili možnost
korenitejših sprememb nekaterih pravic oziroma njihove ureditve - v
mislih imam problematiko plačanega odm ora med delovnim časom,
pravic do povračila stroškov prihoda in odhoda z dela, stroškov za
prehrano med delom ter dodatka za delovno dobo - vse spremembe
v tem delu ZDR-1 dajejo videz nepomembnosti. Za pravni položaj
delavca pa je vendarle pom em bno, da ima po novem pisni obračun
plače pravno naravo verodostojne listine, na podlagi katere dela
vec lahko predlaga sodno izvršbo (tretji odstavek 135. člena). Ta
sprememba naj bi delavce, ki jim dlje časa niso izplačane plače,
razbrem enila obveznosti tožiti delodajalca kot nujnega ravnanja na
poti do izvršilnega naslova.
5. Zadnja pomembnejša sprememba je zakonodajalčeva odlo
čitev, da razširi krog oseb, ki niso v delovnem razm erju, pa jim
ZDR-1 vendarle namenja vsaj omejeno delovnopravno varstvo.
Volonterskim pripravnikom, otrokom, mlajšim od 15 let, dijakom
in študentom je ZDR-1 v 213. členu pridružil še ekonomsko odvi
sne osebe. S tem smo postali ena redkih evropskih držav, ki se je s
svojo zakonodajo v zadnjem času odzvala na pojav nove kategorije
delovno aktivnih, katerih pravna razm erja lahko umestimo v nekak
šen presek množic delavcev in neodvisnih pogodbenikov oziroma
samozaposlenih. ZDR-1 ekonomsko odvisno osebo opredeljuje in ji
namenja omejeno delovnopravno varstvo. V pojasnilo naj povem,
da je kot ekonomsko odvisno osebo po ZDR-1 mogoče šteli le
osebo, ki ne more biti delavec, saj ni osebno podrejena svojemu
naročniku. Pravzaprav gre za sam ozaposlene osebe, ki delo ali sto
ritev svojemu naročniku zagotavljajo na podlagi pogodbe civilnega
prava in so ob tem od enega naročnika tudi ekonomsko odvisne.
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Po ZDR-1 ekonomska odvisnost nastopi, ko sam ozaposlena oseba
vsaj 80 odstotkov svojih prihodkov dobi od enega naročnika. Če pa
so pri posam ezni samozaposleni osebi podani opredelilni elementi
delovnega razm erja iz 4. člena ZDR-1, kar pomeni, da je ta oseba
tudi osebno podrejena naročniku, Z D R -1 ohranja možnost iz ZDR,
da sodišče ugotovi obstoj delovnega razmerja.
Prva novela ZUTD. ki je bila sprejeta skupaj z ZDR-1, jasno
kaže, da je ZUTD del zakonodaje trga dela, z novelo pa se njegov
vpliv na delovanje slovenskega trga dela še povečuje. Ob osnovnem
poslanstvu ZUTD, to je ureditvi socialnega zavarovanja za prim er
brezposelnosti in aktivne politike zaposlovanja, novela na področju
trga dela ozirom a ravnanja s človeškimi viri uvaja možnost občasnih
in začasnih del za upokojence in odpravlja obveznost prijave pro
stega delovnega mesta zavodu za zaposlovanje. Če to novost lahko
ocenimo kot administrativno razbremenitev delodajalcev pri novem
zaposlovanju, pa hkrati preprečuje institucionalni pregled nad novi
mi delovnimi mesti, ki g aje do novele izvajal zavod za zaposlovanje.
Občasna in začasna dela za upokojence pa so sistemska novost, saj
gre za delo na civilnopravni podlagi, četudi bo v praksi zelo podobno
delovnemu razmerju. Upamo, da so te oblike dela dovolj razumno
omejene, da bodo minimalno vplivale na redno zaposlovanje.
dr. Luka Tičar
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Zakon
o delovnih razmerjih
(ZDR-1 )*

I. SPLO ŠNE DOLOČBE
1.
člen
(namen zakona)
(1)
Ta zakon ureja delovna razm erja, ki se sklepajo s pogodbo o
zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, v skladu z:
1. Direktivo Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obvez
nosti delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na
pogodbo o zaposlitvi ali delovno razmerje (UL L št. 288 z dne 18.
10. 1991, str. 32),
2. Direktivo Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem
sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE
in CEEP (UL L št. 175 z dne 10. 7. 1999, str. 43),
3. Direktivo Sveta 97/81 /ES z dne 15. decem bra 1997 o okvir
nem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenem med
UNICE, CEEP in ETUC (UL L št. 206 z dne 29. 7. 1991, str. 9),
4. Direktivo Sveta 91/383/EGS z dne 25. junija 1991, s katero se
dopolnjujejo ukrepi za spodbujanje izboljšav glede varnosti in zdravja
pri delu za delavce z delovnim razm erjem za določen čas ali z začas
nim delovnim razm erjem (UL L št. 299 z dne 18. 11. 2003, str. 19),
5. Direktivo 2003/88/ES Evropskega parlam enta in Sveta z dne
4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa
- združena verzija (UL L št. 216 z dne 20. 8. 1994, str. 9),

* U radni list RS, št. 21/2013.
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6. Direktivo Sveta 94/33/ES z dne 22. junija 1994 o varstvu
mladih ljudi pri delu (UL L št. 216 z dne 20. 8. 1994, str. 12),
7. Direktivo Sveta 98/59/ES z dne 20. julija 1998 o približevanju
zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti - združena
verzija (UL L št. 225 z dne 12. 8. 1998, str. 16),
8. Direktivo Sveta 2001/23/ES z dne 12. marca 2001 o približe
vanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev
v prim eru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov združena verzija (UL L št. 82 z dne 22. 3. 2001, str. 16),
9. Direktivo 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.
decem bra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja
storitev (UL L št. 18 z dne 21. 1. 1997, str. 1),
10. Direktivo Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju
načela enakega obravnavanja oseb, ne glede na raso ali narodnost
(UL L št. 180 z dne 19. 7. 2000, str. 22),
11. Direktivo Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o sploš
nih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L št.
303 z dne 2. 12. 2000, str. 16),
12. Direktivo Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi
ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri
delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo
(deseta posebna direktiva v smislu člena 16(1) direktive 89/391/EGS
(UL L št. 348 z dne 28. 11. 1992, str. 1),
13. Direktivo 2006/54/ES Evropskega parlam enta in Sveta z dne
5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega
obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu
(UL L št. 204 z dne 26. julija 2006, str. 23),
14. Direktivo 2002/14/ES Evropskega parlam enta in Sveta z
dne 11. marca 2002 o določitvi splošnega okvira za obveščanje in
posvetovanje z delavci v Evropski skupnosti (UL L št. 80 z dne 23.
3. 2002, str. 29),
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15. Direktivo Sveta 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju
revidiranega okvirnega sporazum a o starševskem dopustu, sklenje
nega med BUSINESSEUROPE, UEAPM E, CEEP in ETUC, ter o
razveljavitvi Direktive 96/34/ES (UL L št. 68, 18. 3. 2010, str. 13),
16. Direktivo 2008/104/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z
dne 19. novembra 2008 o delu prek agencij za zagotavljanje začas
nega dela (UL L št. 327 z dne 5. 12. 2008, str. 9).
(2)
Cilji zakona so vključevanje delavcev v delovni proces, zago
tavljanje usklajenega poteka delovnega procesa ter preprečevanje
brezposelnosti, pri čem er se upošteva pravica delavcev do svobode
dela, dostojanstva pri delu in varuje interese delavcev v delovnem
razmerju.
2. člen
(urejanje delovnih razmerij)
(1) Če ni s posebnim zakonom drugače določeno, ureja ta zakon
tudi delovna razm erja delavcev, zaposlenih v državnih organih, v
lokalnih skupnostih in v zavodih, drugih organizacijah ter zasebni
kih, ki opravljajo javno službo.
(2) Ta zakon ureja tudi delovna razm erja mobilnih delavcev, če
ni glede delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov drugače
določeno s posebnim zakonom.
(3) Ta zakon se uporablja tudi za delovna razm erja pomorščakov,
razen za vprašanja, ki so drugače določena v posebnem zakonu.
3. člen
(uporaba zakona)
(1)
Ta zakon se uporablja za delovna razm erja med delodajalci,
ki imajo sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, in pri njih
zaposlenimi delavci.
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(2) Ta zakon se uporablja tudi za delovna razm erja med tujimi
delodajalci in delavci, sklenjena na podlagi pogodbe o zaposlitvi na
območju Republike Slovenije.
(3) Za delavce, ki jih tuji delodajalec napoti na delo v Republiko
Slovenijo na podlagi pogodbe o zaposlitvi po tujem pravu, se upo
rablja ta zakon v skladu z določbami, ki urejajo položaj delavcev,
napotenih na delo v Republiko Slovenijo.
4. člen
(definicija delovnega razmerja)
(1) Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajal
cem. v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni
proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano
opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.
(2) V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna
izvrševali dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti.
5. člen
(opredelitev delavca in delodajalca)
(1) Delavec ali delavka (v nadaljnjem besedilu: delavec) po tem
zakonu je vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi
sklenjene pogodbe o zaposlitvi.
(2) Delodajalec ali delodajalka (v nadaljnjem besedilu: deloda
jalec) po tem zakonu je pravna in fizična oseba ter drug subjekt,
kot je državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja
ter diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki zaposluje delavca
na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
(3) Manjši delodajalec po tem zakonu je delodajalec, ki zaposluje
deset ali manj delavcev.
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6. člen
(prepoved diskriminacije in povračilnih ukrepov)
(1) Delodajalec mora iskalcu ali iskalki zaposlitve (v nadaljnjem
besedilu: kandidatu) pri zaposlovanju ali delavcu v času trajanja
delovnega razm erja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlit
vi zagotavljati enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali
etnično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože,
zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno
usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko
stanje ali drugo osebno okoliščino v skladu s tem zakonom, predpisi
o uresničevanju načela enakega obravnavanja in predpisi o enakih
možnostih žensk in moških.
(2) Enako obravnavo glede na osebne okoliščine iz prejšnjega
odstavka mora delodajalec zagotavljati kandidatu ozirom a delavcu
zlasti pri zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju,
prekvalifikaciji, plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja,
odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem času in odpovedi
pogodbe o zaposlitvi.
(3) Prepovedani sta neposredna in posredna diskriminacija
zaradi katere koli osebne okoliščine iz prvega odstavka tega člena.
Neposredna diskrim inacija obstaja, če je oseba zaradi določene
osebne okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih
situacijah obravnavana manj ugodno kot druga oseba. Posredna
diskrim inacija zaradi osebne okoliščine obstaja, kadar je oseba z
določeno osebno okoliščino bila, je ali bi lahko bila zaradi navidezno
nevtralnega predpisa, m erila ali prakse v enakih ali podobnih situa
cijah in pogojih v manj ugodnem položaju kot druge osebe, razen če
ta predpis, merilo ali prakso objektivno upravičuje zakoniti cilj in če
so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna. Neposredna
ali posredna diskrim inacija so tudi navodila za diskriminiranje oseb
na podlagi katere koli osebne okoliščine.
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(4) Manj ugodno obravnavanje delavcev, ki je povezano z noseč
nostjo ali starševskim dopustom, se šteje za diskriminacijo.
(5) Različno obravnavanje, temelječe na kateri od osebnih
okoliščin iz prvega odstavka tega člena, ne pomeni diskriminacije,
če zaradi narave dela oziroma okoliščin, v katerih se delo opravlja,
določena osebna okoliščina predstavlja bistven in odločilen pogoj
za delo in je takšna zahteva sorazm erna ter upravičena z zakonitim
ciljem.
(6) Če kandidat ozirom a delavec v prim eru spora navaja dejstva,
ki opravičujejo domnevo, d a je bila kršena prepoved diskriminacije,
mora delodajalec dokazati, da v obravnavanem prim eru ni kršil
načela enakega obravnavanja ozirom a prepovedi diskriminacije.
(7) Diskrim inirane osebe in osebe, ki pomagajo žrtvi diskrim i
nacije, ne smejo biti izpostavljene neugodnim posledicam zaradi
ukrepanja, ki ima za cilj uveljavitev prepovedi diskriminacije.
7. člen
(prepoved spolnega in drugega nadlegovanja
ter trpinčenja na delovnem mestu)
(1) Prepovedano je spolno in drugo nadlegovanje. Spolno nadle
govanje je kakršna koli oblika neželenega verbalnega, neverbalne
ga ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali
namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvar
janje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali
žaljivega okolja. Nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, povezano
s katero koli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti
dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče,
sramotilno ali žaljivo okolje.
(2) Spolno in drugo nadlegovanje iz prejšnjega odstavka se šteje
za diskriminacijo po določbah tega zakona.
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(3) Odklonitev ravnanj iz prvega odstavka tega člena s strani
prizadetega kandidata ozirom a delavca ne sme biti razlog za dis
krim inacijo pri zaposlovanju in delu.
(4) Prepovedano je trpinčenje na delovnem mestu. Trpinčenje na
delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vred
no ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno
proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.
(5) Delavec, ki je žrtev trpinčenja, ne sme biti izpostavljen
neugodnim posledicam zaradi ukrepanja, ki ima za cilj uveljavitev
prepovedi trpinčenja na delovnem mestu.
8. člen
(odškodninska odgovornost delodajalca
in denarna odškodnina)
V
prim eru kršitve prepovedi diskrim inacije ali trpinčenja na
delovnem mestu je delodajalec kandidatu ozirom a delavcu odškod
ninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava. Kot nepremoženjska škoda, ki je nastala kandidatu ali delavcu, se štejejo tudi
pretrpljene duševne bolečine zaradi neenake obravnave delavca
oziroma diskrim inatornega ravnanja delodajalca ozirom a zaradi
nezagotavljanja varstva pred spolnim ali drugim nadlegovanjem ali
trpinčenjem na delovnem mestu v skladu s 47. členom tega zako
na, ki ga je utrpel kandidat ali delavec. Pri odmeri višine denarne
odškodnine za nepremoženjsko škodo se mora upoštevati, da je ta
učinkovita in sorazm erna s škodo, ki jo je utrpel kandidat oziroma
delavec in da odvrača delodajalca od ponovnih kršitev.
9. člen
(omejitev avtonomije pogodbenih strank)
(1)
Pri sklepanju in prenehanju pogodbe o zaposlitvi in v času
trajanja delovnega razm erja sta delodajalec in delavec dolžna upo
števati določbe tega in drugih zakonov, ratificiranih in objavljenih
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m ednarodnih pogodb, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in
splošnih aktov delodajalca.
(2) S pogodbo o zaposlitvi ozirom a 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 33., 54., 59., 94., 120., 132., 144., 158., 172. in 222. člena tega
zakona s kolektivno pogodbo določi tudi drugače.
10.
člen
(splošni akt delodajalca)
(1) Predloge splošnih aktov delodajalca, s katerimi delodajalec
določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci
poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, mora
delodajalec pred sprejemom posredovati v mnenje sindikatom pri
delodajalcu. Sindikat mora podati mnenje v roku osmih dni.
(2) Če je sindikat posredoval mnenje v roku iz prejšnjega odstav
ka, ga mora delodajalec pred sprejemom splošnih aktov obravnavati
in se do njega opredeliti.
(3) Če pri posameznem delodajalcu ni organiziranega sindika
ta, se s splošnim aktom delodajalca lahko določijo pravice, ki se
v skladu s tem zakonom lahko urejajo v kolektivnih pogodbah, če
so za delavca ugodnejše, kot jih določa zakon ozirom a kolektivna
pogodba, ki zavezuje delodajalca.
(4) Predlog splošnega akta iz prejšnjega odstavka mora deloda
jalec pred sprejemom posredovati v mnenje svetu delavcev oziroma
delavskemu zaupniku. Svet delavcev ozirom a delavski zaupnik
mora podati mnenje v roku osmih dni, delodajalec pa mora pred
sprejemom splošnega akta posredovano mnenje obravnavati in se
do njega opredeliti.
(5) Če pri posameznem delodajalcu ni organiziranega sveta
delavcev ozirom a delavskega zaupnika, mora o vsebini predloga
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splošnega akta iz tretjega odstavka tega člena delodajalec pred
sprejemom akta obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način.
(6) Delodajalec mora om ogočiti pri njem zaposlenim delavcem
in delavcem, napotenim s strani delodajalca za zagotavljanje dela, da
se seznanijo z vsemi veljavnimi splošnimi akti iz prvega in tretjega
odstavka tega člena. V ta namen morajo biti splošni akti delodajalca
vedno na razpolago na dostopnem mestu, na katerem se lahko delavci
brez nadzora seznanijo z njihovo vsebino.
(7) Za sindikat pri delodajalcu v postopkih po tem zakonu se
šteje reprezentativni sindikat, ki imenuje ali izvoli sindikalnega
zaupnika po 205. členu tega zakona.

II. POGODBA O ZAPOSLITVI
1. SPLOŠNO
11.
člen
(pogodba o zaposlitvi)
(1) S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje.
(2) Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem
razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega
razmerja, se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorje
nim v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan delavca prijaviti
v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter
zavarovanje za prim er 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 in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem
razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega
razm erja se začnejo uresničevati z datumom nastopa dela tudi v
prim eru, če delavec tega dne iz opravičenih razlogov ne začne delati.
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(5)
Opravičeni razlogi po tem zakonu, zaradi katerih delavec ne
začne delati, so prim eri, ko je delavec opravičeno odsoten z dela po
zakonu ali kolektivni pogodbi, lahko pa jih s pogodbo o zaposlitvi
določita tudi stranki sami.
12. 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.
13. člen
(uporaba splošnih pravil civilnega prava)
(1) Glede sklepanja, veljavnosti, prenehanja in drugih vprašanj
pogodbe o zaposlitvi se sm iselno uporabljajo splošna pravila civil
nega prava, če ni s tem ali z drugim zakonom drugače določeno.
(2) Če obstajajo elementi delovnega razm erja v skladu s 4., v
povezavi z 22. oziroma 54. členom tega zakona, se delo ne sme
opravljati na podlagi pogodb civilnega prava, razen v prim erih, ki
jih določa zakon.
14. člen
(ničnost in izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi)
Pri določanju posledic ničnosti in izpodbojnosti pogodbe o
zaposlitvi se smiselno uporabljajo splošna pravila civilnega prava,
če ta zakon ne določa drugače.
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15. člen
(uveljavljanje ničnosti pogodbe o zaposlitvi)
(1) Na ničnost pogodbe o zaposlitvi pazi sodišče po uradni
dolžnosti, nanjo pa se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba.
(2) Ničnost pogodbe o zaposlitvi se uveljavlja pred pristojnim
delovnim sodiščem.
(3) Pravica do uveljavljanja ničnosti pogodbe o zaposlitvi ne
preneha.
16. člen
(uveljavljanje izpodbojnosti pogodbe o zaposlitvi)
(1) Izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi se uveljavlja pred pristoj
nim delovnim sodiščem.
(2) Pravica zahtevati razveljavitev izpodbojne pogodbe preneha
po preteku 30 dni od dneva, ko je upravičenec zvedel za razlog
izpodbojnosti oziroma od prenehanja sile.
(3) Pravica iz prejšnjega odstavka preneha v vsakem primeru po
preteku enega leta od dneva, ko je bila pogodba sklenjena.

2. OBLIKA POGODBE
17. člen
(pisnost pogodbe o zaposlitvi)
(1) Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki.
(2) Delodajalec mora delavcu izročiti pisni predlog pogodbe
o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno
pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi.
(3) Če delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko
kadarkoli v času trajanja delovnega razm erja zahteva njeno izročitev
od delodajalca in sodno varstvo.
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(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 31. člena tega zakona, to ne vpliva na obstoj in
veljavnost pogodbe o zaposlitvi.
18. člen
(domneva obstoja delovnega razmerja)
V
prim eru spora o obstoju delovnega razm erja med delavcem in
delodajalcem se domneva, da delovno razmerje obstaja, če obstajajo
elementi delovnega razmerja.

3. STRANKE POGODBE
19. člen
(splošno)
Stranki pogodbe o zaposlitvi sta delodajalec in delavec.
20. člen
(delodajalec - pravna oseba)
(1) Če je delodajalec pravna oseba, lokalna skupnost ali podruž
nica 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 ozirom a 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, ki je po zakonu ozirom a aktih
družbe (akt o ustanovitvi, družbena pogodba, statut) pristojen za
zastopanje delodajalca proti poslovodnim osebam, če le-tega ni, pa
lastnik.
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