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Spoštovane trgovke in trgovci! 
 
V zadnjih dneh se množično obračate na nas s vprašanji glede novih pogodb o zaposlitvi, ki vam jih 
delodajalci pripravljajo in dajejo v podpis. 
Dovolite, da vam podamo nekaj razlag delovnopravne zakonodaje, ki so glede pogodb o zaposlitvi 
aktualna. 
 
Sprememba ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi  

Katerakoli stranka (delavec ali delodajalec) lahko predlaga drugi stranki spremembo ali sklenitev nove 
pogodbe o zaposlitvi. Pogodba se spremeni oz. se sklene nova pogodba le pod pogojem, če se s tem 
strinja tudi druga stranka. Kakršna koli sprememba ali sklenitev nove pogodbe je lahko le odraz 
svobodne pogodbene volje obeh strank.  

Zavrnitev sklenitve aneksa ali ponujene nove pogodbe o zaposlitvi ne more imeti za posledico 
prenehanja delovnega razmerja, razen v primeru, če je bila hkrati s ponudbo nove pogodbe na zakonit 
način tudi odpovedana prejšnja pogodba (npr. iz poslovnega razloga), sicer pa zavrnitev predloga za 
sklenitev nove pogodbe ali aneksa k pogodbi, sama po sebi nima pravnega učinka na prejšnjo pogodbo 
– prejšnja pogodba velja še naprej, dokler ni zakonito odpovedana oziroma med strankama soglasno 
spremenjena oziroma nadomeščena z novo pogodbo.  

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe  
 

Delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti in 
delavcu istočasno ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi. Po prejemu odpovedi in ponudbi nove 
pogodbe ima delavec 15 dni časa, da se odloči, ali bo ponujeno novo pogodbo sprejel ali ne. Delavec se 
bo v tem roku lahko pogajal za vsebino pogodbe, vendar bo ne glede na rezultat in uspeh pogajanj 
ponujeno pogodbo (enako ali spremenjeno) lahko sprejel le v 15 dneh od ponudbe. Če bo pogodbo 
sprejel, jo bo podpisano vročil delodajalcu najkasneje 15 dan. Če se s pogodbo ne strinja in je ne želi 
podpisati, se šteje, da ponujene pogodbe o zaposlitvi ni sprejel. Delavec v takem primeru ni upravičen 
do odpravnine, delovno razmerje mu bo prenehalo po izteku odpovednega roka. Delavec prav tako ne 
bo imel pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, saj se šteje, da je odklonil ustrezno 
zaposlitev. 

 
Ob tem želimo izrecno poudariti, da odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, kjer delodajalec 
zasleduje zlasti cilj znižanja plače delavcu ni zakonit razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. (VDSS 
pdp 906/2018). 
 

poslovni razlog - prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, 

zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca. 

 

razlog nesposobnosti - nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja 

pravočasno, strokovno in kvalitetno, neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in 

drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar delavec ne izpolnjuje oziroma ne more 

izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja. 
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Ponovno vas pozivamo, da pred podpisom dokumente preberete, si vzamete čas za 

razmislek in posvet. Posvet je še posebej potreben v primeru ponujene nove pogodbe in 

odpovedi veljavne iz poslovnih razlogov, ker mora obstajati zakonit poslovni razlog, kar pa 

mnogokrat v praksi ne drži. 

Zavedajte se, da imate svobodno voljo, da sami krojite svojo usodo. Veljavna pogodba je 

edina varovalka za zadržanje doseženih pravic (plača…), če podpišete novo manj ugodno s 

tem pristanete na slabše pogoje za vas. 

Za vaša vprašanja smo vam na voljo na naši spletni pošti info@nstts.si in telefonski številki 

070 202 508. 
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