
D E L O V N A  R A Z M E R J A
 

P R I P R A V I L A :  M A Š A  V I R Š Č E K

I N  D R U G E  O B L I K E  D E L A



 

 



Temeljna pravna podlaga za opravljanje dela v
Sloveniji je pogodba o zaposlitvi za nedoločen
čas. (1) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (2)

ureja pravice, obveznosti in odgovornosti
delavcev in delodajalcev v delovnih razmerjih (v
sklopu posebnih odločb obravnava tudi delo
dijakov in študentov) ter med drugim določa,

kaj vse mora vsebovati pogodba o zaposlitvi.

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas pa ni
edini način, na katerega lahko stopiš v delovno
razmerje. Pogodbo za določen čas je možno
skleniti za največ 2 leti neprekinjenega časa
trajanja za isto delo (velja za eno ali več
zaporednih pogodb, razen v posebnih primerih
(3)). Zakonsko je stalno obnavljanje pogodb za
določen čas prepovedano, a v praksi se to
pogosto dogaja. 

Pri sklenitvi pogodbe z delodajalcem se poleg
opredelitve ali gre za zaposlitev za določen ali
nedoločen čas, določi tudi delovni čas (polni ali
krajši).
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POLNI DELOVNI
ČAS

Zakon o delovnih razmerjih določa, da polni
delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur tedensko.

To velja v primeru, da dela ne določa poseben
zakon:

·velja za delovna mesta z visokim tveganjem za
poškodbe in okvare zdravja, kjer je polni delovni
čas lahko tudi krajši
ali kolektivna pogodba:

·delodajalec lahko sklene kolektivno pogodbo,

kjer določi kot polni delovni čas bodisi 36, 37, 38,

39 ali 40 ur tedensko.



Krajši delovni čas je krajši od polnega časa
(40 ur ali manj v primeru zgoraj navedenih
izjem). Že pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi
se ta lahko ob soglasju delavca in
delodajalca sklene za krajši delovni čas.

Druga možnost dela za krajši delovni čas je
urejena s strani posebnih zakonov, ki
urejajo pravice delavcev v primeru
invalidnosti, težavah z zdravjem in
starševstva.

Zakon ne določa minimalnega števila ur,
kar v praksi pomeni, da lahko skleneš
pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim
časom tudi za 1 uro na teden. Možno je
skleniti več pogodb za krajši delovni čas z
različnimi delodajalci in na ta način doseči
z zakonom določen polni delovni čas. (4)

Delavec, ki dela za krajši delovni čas, ima
enako pravico do letnega dopusta kot tisti,
ki so pri delodajalcu zaposleni za polni
delovni čas (enako število dni, če dela
enako število dni v tednu kot pri zaposlitvi
s polnim delovnim časom), ter do povračila
stroškov prevoza na delo in pravice do
sodelovanja pri upravljanju. 

Plača je odvisna od delovnega časa (števila
ur dela) in tako sorazmerno 

zmanjšana, enako je z regresom,

odpravninami ob upokojitvi in pokojninsko
dobo. Primer: če delo obsega 20 ur
tedensko, se šteje le polovična pokojninska
doba oz. v prevodu 6 mesecev pokojninske
dobe na 12 mesecev dela. Izjeme veljajo v
posebnih primerih (invalidnost, težave z
zdravjem, starševstvo). (5)
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KRAJŠI DELOVNI
ČAS



Bruto bruto plača ali drugi bruto: delodajalčev strošek plače delavca (strošek

delodajalca, ki vključuje prispevke za socialno varnost, ki ga bremenijo pri
izplačilu plače: 16,10 % - ter stroške prehrane, prevoza na delo, dodatkov ipd.)

Bruto plača ali prvi bruto: plača, ki je navedena v pogodbi o zaposlitvi, brez

upoštevanja dodatkov (od tega zneska se odštejeta akontacija dohodnine in
prispevki za socialno varnost, ki bremenijo zaposlenega: 22,10 % - s tem dobimo
znesek neto plače)

Neto plača: izplačilo, ki ga na koncu dobiš na svoj bančni račun (brez

upoštevanja povračila stroškov prehrane, prevoza na delo, raznih dodatkov ipd.)

(6)

Prispevki za socialno varnost: vrsta in višina prispevkov (stopnja) se razlikujeta

glede na posamezno kategorijo zavarovancev (kmetje, začasno in občasno delo
dijakov in študentov, brezposelni zavarovanci ipd.). Delavci v delovnem razmerju
in samozaposlene osebe plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo, prispevke za primer
brezposelnosti ter za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (stopnja prispevka
delodajalca je 16,10 %, zavarovanca oz. delavca pa 22,10 %). (7)

študentsko delo, 

osebno dopolnilno delo,

kratkotrajno delo, 

začasno ali občasno delo upokojencev
avtorsko delo, (9)

podjemna pogodba. (10)

status kmeta
status samostojnega novinarja
status samozaposlenega v kulturi
status zasebnega raziskovalca. (11)

Kot že omenjeno, delovna razmerja določa Zakon o delovnih razmerjih in jih tudi
definira: “Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v
katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca
in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod
nadzorom delodajalca.” (8)

Obstajajo pa tudi druge oblike dela izven delovnega razmerja za občasna,

enkratna ali kratkotrajna dela: 

Možna je tudi pridobitev posebnega statusa, preko katerega lahko opravljaš
določene dejavnosti brez sklenitve delovnega razmerja ali ustanovitve svojega
podjetja:

Odločiš pa se seveda lahko tudi za ustanovitev lastnega podjetja:
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ČISTO NA KRATKO IN BREZ
OLAJŠAV O PLAČI

KAJ PA DRUGE OBLIKE DELA?



Ustanovitev s.p.-ja je hitra in
enostavna ter brezplačna, izobrazba
pa za razliko od zaposlitve pri
delodajalcu ni pogoj (izjeme so
potrdila oz. licence in certifikati za
opravljanje določenih poklicev – npr.
avtoprevozništvo – ter dejavnosti, ki
jih zakon prepoveduje opravljati
preko s.p. – npr. bančništvo).

Samostojni podjetnik je fizična oseba,

ki opravlja pridobitno dejavnost.
Registracijo se lahko opravi preko
portala SPOT, prijave po pošti ali
osebno na katerikoli SPOT točki.
(Priporoča se ustanovitev preko
obiska SPOT točke, kjer svetovalci
lahko odgovorijo na vsa morebitna
vprašanja.) (12)

Samostojni podjetnik je v bistvu sam
sebi delodajalec, kar pomeni, da si
plačuje tako prispevke delodajalca
kot zavarovanca. Višina prispevkov je
zakonsko določena in spreminjajoča,

saj se izračuna iz zadnje znane
povprečne mesečne bruto plače. Za l.
2021 velja, da najnižji prispevki
znašajo 425,43 EUR. (13)

Samostojni podjetnik prosto
razpolaga s svojim denarjem in za
svoje delovanje ne potrebuje odpreti
poslovnega računa (čeprav ga
nekateri priporočajo), a ker s.p. ni
ločen od fizične osebe, odgovarja za
svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem. 

V praksi to pomeni, da če s.p. napravi
dolg, se lahko zgodi, da ga mora
poplačati s svojim imetjem. Za razliko
od „klasične“ zaposlitve pri
delodajalcu, samostojni podjetnik
nima določenega števila dni dopusta,

a prav tako ni upravičen do na primer
regresa in odpravnine.

Samostojni podjetnik v osnovi opravlja
svojo dejavnost za različne naročnike.

Če pa delo opravlja pretežno za enega
samega naročnika in med le-tem in
samozaposlenim obstajajo elementi
delovnega razmerja, se nahaja v t.i.
odvisnem (prikritem) delovnem
razmerju. Več o pravicah in
zadolžitvah samostojnega podjetnika
ter o razliki med dvema oblikama s.p.-

ja – normiranim in dejanskim: (14) (15)

(16) (17) (18) (19) (20)
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SAMOSTOJNI
PODJETNIK OZ.
SAMO-
ZAPOSLENA
OSEBA (S.P.)



Zavod -
https://mladipodjetnik.si/podjetniski-
koticek/ustanovitev-podjetja/katero-

obliko-podjetja-izbrati/zadruga 

Društvo -
https://mladipodjetnik.si/podjetniski-
koticek/ustanovitev-podjetja/katero-

obliko-podjetja-izbrati/drustvo 

Socialno podjetje (so.p.) -
https://mladipodjetnik.si/podjetniski-
koticek/ustanovitev-podjetja/katero-

obliko-podjetja-izbrati/socialno-

podjetje-so-p 

Fundacija – ustanova -
https://mladipodjetnik.si/podjetniski-
koticek/ustanovitev-podjetja/katero-

obliko-podjetja-izbrati/fundacija-

ustanova

Popoldanski samostojni podjetnik
oziroma popoldanski s.p. je po pravnem
statusu enak polnemu s.p.-ju. Odprejo
ga lahko osebe, ki so zaposlene za polni
delovni čas. (21) Od polnega s.p.-ja se
razlikuje v plačilu prispevkov za
socialno varnost. (22)

Odprtje s.p.-ja ni edini način
ustanovitve podjetja: 

Družba z omejeno odgovornostjo
(d.o.o.) -

https://mladipodjetnik.si/podjetniski-
koticek/ustanovitev-podjetja/katero-

obliko-podjetja-izbrati/druzba-z-

omejeno-odgovornostjo-d-o-o

Družba z neomejeno odgovornostjo
(d.n.o.) -

https://mladipodjetnik.si/podjetniski-
koticek/ustanovitev-podjetja/katero-

obliko-podjetja-izbrati/druzba-z-

neomejeno-odgovornostjo-d-n-o 

Delniška družba (d.d.) -
https://mladipodjetnik.si/podjetniski-
koticek/ustanovitev-podjetja/katero-

obliko-podjetja-izbrati/delniska-druzba-

d-d 

Komanditna družba (k.d.) -
https://mladipodjetnik.si/podjetniski-
koticek/ustanovitev-podjetja/katero-

obliko-podjetja-izbrati/komanditna-

druzba-k-d-1 

Zadruga -
https://mladipodjetnik.si/podjetniski-
koticek/ustanovitev-podjetja/katero-

obliko-podjetja-izbrati/zadruga
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SAMOSTOJNI
PODJETNIK
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(1)https://www.gov.si/podrocja/zaposlovanje-delo-in-upokojitev/delovna-

razmerja-in-druge-oblike-dela/

(2)http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944 

(3)https://www.pogodbaozaposlitvi.net/razlogi-in-omejitve/ 

(4)https://www.ora.si/wp-content/uploads/2020/12/1b_Krajsi-delovni-
cas_december_2020_Dolores-Kovsca_7.12.2020.pdf 
(5)https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/pravice-in-obveznosti-pri-
zaposlitvi-za-krajsi-delovni-cas-od-polnega-5c000ac82114e072900a6754 

(6)https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/racunovodstvo/kako-je-

sestavljena-placa
(7)https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_

varnost/
(8)https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/poslovanje/elementi-delovnega-

razmerja 

(9)https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/poslovanje/podjemna-ali-
avtorska-pogodba 

(10)https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/poslovanje/podjemna-pogodba-

ali-pogodba-o-zaposlitvi 
(11)https://spot.gov.si/sl/poslovanje/zaposlovanje-in-delovno-razmerje/oblike-

dela/ 

(12)https://spot.gov.si/sl/teme/ustanovitev-s-p/ 

(13)https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno
_varnost/osnove_za_placilo_ter_zneski_prispevkov_za_socialno_varnost/
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