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Pravna podlaga

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH

22. čl. ZDR-1: Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi

• Delodajalec je dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje 

dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Ta obveznost 

ne velja za manjše delodajalce. Je

• Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora izpolnjevati predpisane, s 

kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca določene oziroma s 

strani delodajalca zahtevane in objavljene pogoje za opravljanje dela.n s 

splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem 

delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Ta obveznost ne velja za manjše 

delodajalce



Pravna podlaga

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH

10. čl. ZDR-1: Splošni akt delodajalca

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. s splošnim aktom določiti pogoje 

za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Ta 

obveznost ne velja za manjše delodajalce



Pravna podlaga

ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU

17. čl. ZVZD-1: Ocena tveganja in izjava o varnosti

 izjava o varnosti z oceno tveganja  - v pisni obliki

 V izjavi o varnosti mora delodajalec k pisni oceni tveganja priložiti zapisnik 

o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki. s splošnim aktom 

določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu 

oziroma za vrsto dela. Ta obveznost ne velja za manjše delodajalce



ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH

10. čl. ZDR-1: Splošni akt delodajalca

Če pri posameznem delodajalcu ni organiziranega sindikata, se s splošnim 

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

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

zakon oziroma kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca.

s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem 

delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Ta obveznost ne velja za manjše 

delodajalce



VSEBINA KOLEKTIVNIH POGODB

 OBLIGACIJSKI DEL

 pravice in obveznosti strank, ki so jo sklenile, lahko pa tudi način 

mirnega reševanja kolektivnih sporov;

 NORMATIVNI DEL ureja pravice in obveznosti strank v zvezi s:

 sklepanjem pogodb o zaposlitvi, 

 trajanjem delovnega razmerja,

 prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, 

 plačilo za delo, ter drugi osebni prejemki in povračila v zvezi z 

delom, 

 varnost in zdravje pri delu,

 ali druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerij med delodajalci 

in delavci, 

 zagotavljanje pogojev za delovanje sindikata pri delodajalcu



SPLOŠNI AKT DELODAJALCA

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST

• NORMATIVNI DEL

• ORGANIGRAM

• KATALOG DELOVNIH MEST

pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto 

dela. Ta obveznost ne velja za manjše delodajalce



ORGANIGRAM

pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto 

dela. Ta obveznost ne velja za manjše delodajalce



Katalog delovnih mest

 POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA

Določeni z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnim aktom

• IZOBRAZBA

• DELOVNE IZKUŠNJE

• DODATNA ZNANJA IN USPOSOBLJENOST

• ZAŽELENI POGOJI

 OPIS DEL IN NALOG

• DRUGA DELA  PO NAVODILU NADREJENEGAopravljanje dela na 

posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Ta obveznost ne velja 

za manjše delodajalce



SPLOŠNI AKT DELODAJALCA

IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA

• načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov;

• načrt in postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti;

• opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in 

delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

• posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno 

delo, v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na 

podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.

pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto 

dela. Ta obveznost ne velja za manjše delodajalce



Postopek sprejemanja splošnega akta

 10. čl. ZDR-1

• delodajalec mora predlog splošnega akta pred sprejemom posredovati v 

mnenje sindikatom pri delodajalcu 

• sindikat mora podati mnenje v roku osmih dni

• če je sindikat posredoval mnenje v roku iz prejšnjega odstavka, ga mora 

delodajalec pred sprejemom splošnih aktov obravnavati in se do njega 

opredeliti

• če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata – svet delavcev oz. delavski 

zaupnik

• če pri delodajalcu ni sveta delavcev - mora delodajalec obvestiti delavce na 

pri delodajalcu običajen način

pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto 

dela. Ta obveznost ne velja za manjše delodajalce



Postopek sprejemanja splošnega akta

 91. čl. ZSDU

Skupno posvetovanje

Delodajalec mora pred sprejemom akta o sistemizaciji obveščati svet delavcev

in zahtevati skupno posvetovanje glede statusnih in kadrovskih vprašanj

družbe ter glede vprašanj varnosti in zdravja delavcev pri delu.

Potrebne informacije mora delodajalec posredovati svetu delavcev najmanj 30

dni pred sprejemom odločitve, rok za predlagano skupno posvetovanje pa

mora biti najmanj 15 dni pred sprejemom odločitev.

pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto 

dela. Ta obveznost ne velja za manjše delodajalce



Sodna praksa vrhovnega sodišča RS:

Sodba in sklep VIII Ips 31/2016

V kvoti presežnih delavcev je treba upoštevati tudi delavce, ki jim je

bila zaradi razreševanja njihovega zaposlitvenega statusa ponujena

nova pogodba o zaposlitvi.



Obveznost opravljanja drugega dela

• pisna odredba delodajalca vsaj tri delovne dni pred datumom pričetka dela, 

razen v primeru iz . alinee (nadomeščanja delavca, ki iz objektivnih razlogov 

ne sme zapustiti delovnega mesta, zaradi zagotovitve odmora med delom), 

ko lahko delodajalec takoj odredi delo

• opravljanje drugega dela lahko traja največ dva meseca

• delavec za čas opravljanje drugega dela prejema plačo, ki je zanj ugodnejša

• izpolnjevanje pogojev za drugo delo (ZDR-1, splošni akti, ZVZD)



H V A L A

za pozornost


