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DELOVNO PRAVO IN PRAVO SOCIALNE VARNOSTI 
 

METOD ŽUŽEK 
Višji sodnik svetnik pri Višjem delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani 

 

Oktober 2018 

 

UVODNA POJASNILA: 

- Izpraševalec se drži preteklih vprašanj;  
- Poudarek daje na ZDR-1, ponavadi pa postavi tudi kakšno vprašanje iz ZDSS-1 in ZPIZ-2; 
- Vsi sklici na zakonske določbe se nanašajo na aktualne zakone (kolikor ni zapisano 

drugače), čeprav so morda uporabljene kratice starejših zakonov; 
- Za številkami se včasih pojavlja "+", ki nakazuje, da so relevantne tudi naslednje strani oz. 

zakonski členi; 
- V besedilu so uporabljene določene okrajšave, ki pomenijo: POZ (Pogodba o zaposlitvi), 

DR (delovno razmerje), DSS (delovno in socialno sodišče), IDS (individualni delovni spor), 
KDS (kolektivni delovni spor), KP (kolektivna pogodba), SADD (splošni akti delodajalca), 
DD (delodajalec), D (delavec), JU (javni uslužbenec), GO (glavna obravnava), DZD 
(delodajalec za zagotavljanje dela), DM  (delovno mesto), KD (kaznivo dejanje), ZRSZ 
(Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje). 

 

Mnenja kandidatov o izpraševalcu: 

- Spraševalec se deloma drži objavljenih vprašanj. Je zelo prijazen gospod, sprašuje 
pomirjajoče in menim, da nihče, ki se je pripravil, ne bo imel težav.  

- G. Žužek sprašuje po že objavljenih vprašanjih...namučil me je malo z zavarovanci in pa 
družinsko in vdovsko pokojnino, sicer pa nič težkega :D 

- Super izpraševalec, čeprav nisem znala dobro, je bila lepa ocena. Ne dreza če ne znaš, 
ampak pomaga ali pa kar sam začne razlagati. 

- Najboljši član moje komisije. Lahko ste res veseli, če ga dobite! Nekdo je napisal, da je 
pravi gospod in to res drži, v pravem in najboljšem pomenu te besede. Pred dvorano me 
je vprašal, če sem jaz kandidatka, se mi predstavil in mi zaželel srečo. Način izpraševanja 
ima odličen. Postavlja kratka in jasna vprašanja, ves čas kima oz. odkimava, spodbuja, če 
je treba kaj dopolniti ali popraviti, kar sam doda in gre naprej. Ima sicer neke liste z 
vprašanji pred seboj, ampak se res ne splača po tem učit, ZDR in ZDSS je treba znati na 
splošno, vendar nič podrobnosti, nič definicij, nič naštevanja vseh alinej. Skratka, naučite 
se ZDR in ZDSS na splošno in to je to. Boljšega izpraševalca za to področje res ne bi mogli 
imeti. Glede sociale zadostuje neka splošna razgledanost, sicer pa tudi če ne znaš 
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odgovora, ni nič hudega. Poudarek vsekakor na delovnem. […] Če ga imate v komisiji, 
imate eno skrb manj in eno zelo prijetno izkušnjo s PDI-ja. 😊😊 

- Izpraševalec je zelo prijazen, sprašuje res na primerih, ampak želi samo osnove in kratke 
odgovore. Sprašuje tako delovno kot socialo. […]Brez skrbi, izpraševalec je zelo prijazen, 
tudi pomaga pri drugih izpraševalcih.  

- Ta izpraševalec je res super, ti ful pomaga pri odgovorih. 
- Spraševalec je zelo fer. Pomaga in sprašuje po objavljenih vprašanjih. 
- Super izpraševalec! Zelo prijazen in pravi gentelman. Sprašuje tako delovno kot socialo. 
- Gospod je gospod  Zelo prijeten in uglajen, pri kandidatu ga zanima znanje. Dobil sem 

občutek, da ni bistveno da znaš naštet vse alineje (seveda jih je potrebno znat) ampak, da 
jih umestiš. Torej ne na pamet ampak na razumevanje. […] Priporočam dobro znanje 
ZDR in ZDSS, potem ne bo presenečenj. Gospod je zelo prijeten in lahko rečem le, da sem 
bil zelo zadovoljen. 

 

VPRAŠANJA & ODGOVORI 

 

1. Stavka (pogoji, kaj določa ustava oz. kako jo omejuje)? 

URS v 77. členu določa, da imajo delavci pravico do stavke. Če to zahteva javna korist, se lahko 
pravica do stavke, upoštevajoč vrsto in naravo dejavnosti, z zakonom omeji. 

Stavko ureja Zakon o stavki.  

1 ZStk: Stavka je organizirana prekinitev dela delavcev za uresničevanje ekonomskih in socialnih 
pravic in interesov iz dela. Delavec se prosto odloči o svoji udeležbi v stavki. 

Po določbah Zakona o stavki morajo biti za zakonitost stavke podani formalni in 
materialnopravni pogoji. 

Med formalne pogoje štejemo: 

- sklep o začetku stavke, 
- vsebina sklepa o stavki, 
- oblikovanje stavkovnega odbora, 
- upoštevanje roka za napoved stavke (stavkovni odbor mora napovedati stavko 

najpozneje pet dni pred dnevom, določenim za njen začetek, tako, da pošlje sklep o 
začetku stavke organu upravljanja in poslovodnemu organu organizacije oziroma 
delodajalcu), 

- vročitev sklepa o začetku stavke, 
- začetek in izvedba postopka za sporazumno rešitev, 
- vodenje stavke tako, da ne ogroža varnosti in zdravja ljudi in premoženja ter omogoča 

nadaljevanje dela po končani stavki,  
- upoštevati je posebne določbe postopka o organizaciji posebnega pomena. 

Najpomembnejši materialnopravni pogoji za zakonitost stavke se nanašajo na pravice in 
interese, zaradi katerih je dovoljeno organizirati stavko, na standarde, ki jih je treba upoštevati 
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in ki so bistveni za njeno zakonitost (npr. načela dolžnost miru, stavka kot zadnje sredstvo, 
načelo sorazmernosti) in podobno. 

2. Odpoved POZ presežnim delavcem (program, vsebina programa, mnenje sindikata, kateri 
delavci se varujejo, kako bi varoval starejše)? 

98+ ZDR-1: Delodajalec, ki ugotovi, da bo zaradi poslovnih razlogov postalo nepotrebno delo v 
obdobju 30 dni: 

- najmanj 10 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 20 in manj kot 100 delavcev, 
- najmanj 10 odstotkov delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje najmanj 100, vendar manj 

kot 300 delavcev, 
- najmanj 30 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje 300 ali več delavcev, 

je dolžan izdelati program razreševanja presežnih delavcev. 

Delodajalec, ki ugotovi, da bo zaradi poslovnih razlogov postalo nepotrebno v roku 30 dni večje 
število delavcev mora:  

- izdelati program razreševanja presežnih delavcev, 
- o tem obvestiti sindikat o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev; številu in 

kategorijah vseh zaposlenih delavcev; predvidenih kategorijah presežnih delavcev; 
predvidenem roku in predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev; 

- obvestiti o tem zavod za zaposlovanje. 

Program razreševanja presežnih delavcev mora vsebovati: 

- razloge za prenehanje potreb po delu delavcev, 
- ukrepe za preprečitev ali kar največjo omejitev prenehanja delovnega razmerja delavcev, 

pri čemer mora delodajalec preveriti možnosti nadaljevanja zaposlitve pod 
spremenjenimi pogoji, 

- seznam presežnih delavcev, 
- ukrepe in kriterije za izbiro ukrepov za omilitev škodljivih posledic prenehanja 

delovnega razmerja, kot so: ponudba zaposlitve pri drugem delodajalcu, zagotovitev 
denarne pomoči, zagotovitev pomoči za začetek samostojne dejavnosti, dokup 
zavarovalne dobe. 

Program razreševanja presežnih delavcev mora biti finančno ovrednoten. 

Kriteriji za določitev presežnih delavcev 

Delodajalec oblikuje predlog kriterijev za določitev presežnih delavcev. V soglasju s sindikatom 
pri delodajalcu lahko delodajalec namesto kriterijev iz kolektivne pogodbe oblikuje lastne 
kriterije za določitev presežnih delavcev. 

Pri določanju kriterijev za določitev presežnih delavcev se upoštevajo zlasti: 

- strokovna izobrazba delavca oziroma usposobljenost za delo in potrebna dodatna znanja 
in zmožnosti, 

- delovne izkušnje, 
- delovna uspešnost, 
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- delovna doba, 
- zdravstveno stanje, 
- socialno stanje delavca in 
- da gre za starša treh ali več mladoletnih otrok ali za edinega hranitelja družine z 

mladoletnimi otroki. 

Pri določitvi delavcev, katerih delo postane nepotrebno, imajo ob enakih kriterijih prednost pri 
ohranitvi zaposlitve delavci s slabšim socialnim položajem. Začasna odsotnost delavca z dela 
zaradi bolezni ali poškodbe, nege družinskega člana ali težje prizadetega invalida, starševskega 
dopusta ter nosečnosti, ne sme biti kriterij za določanje presežnih delavcev. 

Kateri delavci se varujejo? 

ZDR-1 posebno varstvo pred odpovedjo določa za: 

- predstavnike delavcev; 
- delavce pred upokojitvijo; 
- starše: 
- invalide in odsotne z dela zaradi bolezni. 

Kako bi varoval starejše? 

Dokup pokojninske dobe, nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu.  

114 ZDR-1: Delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do 
izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega 
pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne 
izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. 

Varstvo po prejšnjem odstavku ne velja: 

- če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za 
primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino, 

- če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu, 
- v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo 

pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru sklenitve pogodbe o 
zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo, 

- v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca. 
 
 

3. Invalidnost. Kdo jo ugotavlja? Katere vrste poznaš? Kakšne pravice imajo? 

Invalidnost ugotavlja invalidska komisija. 

181 ZPIZ-2: (1) Kadar je za ugotovitev pravic iz zavarovanja, ki jih uveljavljajo zavarovanci in 
njihovi družinski člani, potrebno izvedensko mnenje, dajejo izvedenska mnenja o invalidnosti, 
potrebi po stalni pomoči in postrežbi ter o nezmožnosti za delo ali nezmožnosti za delo vdove ali 
vdovca oziroma drugih zavarovančevih družinskih članov, izvedenski organi zavoda. 
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(2) Izvedenski organi zavoda delujejo v okviru invalidskih komisij I. in II. stopnje (v nadaljnjem 
besedilu: invalidska komisija) in podajajo mnenja kot izvedenci zdravniki posamezniki 
samostojno ali v senatih najmanj dveh izvedencev. Izvedence imenuje pristojni organ zavoda. 

(3) V primerih, ko se ugotavlja invalidnost, poda izvedensko mnenje senat v sestavi najmanj 
dveh izvedencev. V postopku pred izdajo izvedenskega mnenja ima v teh primerih pravico in 
dolžnost sodelovati predstavnik delodajalca. 

Invalidnost se razvršča  v tri kategorije: 

I. kategorija – če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali ni 
zmožen opravljati svojega poklica in nima več preostale delovne zmožnosti; 

II. kategorija – če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50% ali več; 

III. kategorija – če zavarovanec ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa 
opravlja določeno delo s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma 
če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50% ali če 
zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za 
delo na delovnem mestu, na katerem dela. 

Kot  svoj poklic se šteje delo na  delovnem mestu, na katerem zavarovanec dela, in vsa dela, ki 
ustrezajo zavarovančevim telesnim in  duševnim zmožnostim, za katera ima ustrezno  strokovno 
izobrazbo, dodatno usposobljenost in delovne izkušnje, ki se zahtevajo za določena dela, v 
skladu z zakoni ali kolektivnimi pogodbami. 

Pri  invalidnosti  II.  ali  III.  kategorije se obvezno ugotavlja preostala delovna zmožnost 
zavarovanca. 

Preostala delovna zmožnost je podana: 

- če zavarovanec lahko dela s polnim delovnim časom in z delovnim naporom,  ki ne  
poslabša njegove invalidnosti, na drugem delovnem mestu, ki ustreza njegovi strokovni 
izobrazbi oziroma usposobljenosti ali 

- če se zavarovanec s poklicno rehabilitacijo lahko usposobi za drugo delo s polnim 
delovnim časom na drugem delovnem mestu ali 

-  če se zavarovanec s poklicno rehabilitacijo lahko usposobi za drugo delo za najmanj štiri 
ure dnevno ali 

- če zavarovanec lahko opravlja delo najmanj štiri ure dnevno. 

Pravice invalidov 

52. člen URS: Invalidom je v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo. 
Otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe imajo pravico 
do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi. Izobraževanje in usposabljanje 
iz prejšnjega odstavka se financira iz javnih sredstev. 

Pravice iz invalidskega zavarovanja 

 poklicna rehabilitacija = celostni proces, v katerem se zavarovanca strokovno, fizično in 
psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo, tako da se lahko ustrezno zaposli in 


