
 

 

Kaj pomeni suspenz pogodbe o zaposlitvi?  

Suspenz pogodbe o zaposlitvi pomeni, da se pravice in obveznosti pogodbenih strank določen čas ne 
izvršujejo. Med suspenzom tako mirujejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega 
razmerja, ki so neposredno vezane na opravljanje dela.  

Sama pogodba o zaposlitvi zaradi suspenza ne preneha veljati. Suspenz pogodbe pa traja dokler ne 
prenehajo okoliščine, zaradi katerih je do suspenza prišlo. 

V katerih primerih pride do suspenza pogodbe o zaposlitvi?  

Razloge za suspenz pogodbe o zaposlitvi določa Zakon o delovnih razmerjih v členu 53. 

Suspenz pogodbe o zaposlitvi je tako mogoč v primerih, ko delavec začasno preneha opravljati delo 
zaradi: 

 prestajanja zaporne kazni, izrečenega vzgojnega, varnostnega, varstvenega ukrepa ali 
sankcije za prekršek, zaradi katerih ne more opravljati dela šest mesecev ali manj, 

 obveznega ali prostovoljnega služenja vojaškega roka, 

 opravljanja nadomestne civilne službe oziroma usposabljanja za opravljanje nalog v rezervni 
sestavi policije, 

 vpoklica pogodbenega pripadnika rezervne sestave Slovenske vojske k opravljanju vojaške 
službe v miru ter poziva ali napotitve na opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči 
pogodbenega pripadnika Civilne zaščite, 

 drugih primerov, ki jih določajo zakon, kolektivna pogodba ali pogodba o zaposlitvi. 

Kolektivne pogodbe, ki jih podpisuje SKEI, določajo tudi: 

 Suspenz pogodbe o zaposlitvi nastopi tudi v primeru, ko delavec v skladu z mnenjem 
medicine dela več kot 45 dni v koledarskem letu, prekinjeno ali neprekinjeno, začasno 
ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto ali posebne zdravstvene 
zahteve izpolnjuje, vendar z omejitvami, delodajalec pa mu ne more odrediti drugega 
dela. 

 Za čas suspenza po prejšnjem odstavku tega člena pripada delavcu samo nadomestilo 
plače v višini 50% njegove plače, do katere bi bil upravičen, če bi delal, vendar ne manj 
kot 70% minimalne plače. 

 Določbe tega člena se ne uporabljajo v primeru, ko je nezmožnost za opravljanje dela 
iz prvega odstavka tega člena posledica opravljanja dela pri delodajalcu in v primeru, 
ko je delavec upravičeno odsoten zaradi bolezni ali poškodbe. 

V navedenih primerih pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati in je delodajalec ne sme odpovedati. 

Edini izjemi sta, če so podani razlogi za izredno odpoved ali če je uveden postopek za prenehanje 
delodajalca. 

Dogovor med delavcem in delodajalcem  

Suspenz pogodbe je mogoč tudi na podlagi dogovora med delavcem in delodajalcem. V praksi do 
takšnega dogovora najpogosteje pride zaradi daljšega izobraževanja delavca. 

Dogovor o suspenzu pogodbe pa je sicer mogoč tudi zaradi ostalih okoliščin, ki delavcu začasno 
preprečujejo opravljanje dela. 
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Prenehanje suspenza pogodbe o zaposlitvi  

Po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe, se ima delavec pravico in dolžnost vrniti na delo 
najkasneje v roku petih dni. S tem dnem suspenz pogodbe preneha. Če se delavec v predpisanem 
roku neupravičeno ne vrne na delo in mu je izrečena izredna odpoved, traja suspenz pogodbe do 
začetka učinkovanja izredne odpovedi.  

Vir: Data d.o.o. 

NOVICE  

 

6. državno prvenstvo tekmovalcev varilcev - Celjski 

sejem, 10.4.2019  

25.03.2019 - 6. državno prvenstvo tekmovalcev varilcev - Celjski 

sejem, 10.4.2019  

 

8. državno prvenstvo SKEI Slovenije v kegljanju - 

memorial Elvedina Terziča  

12.03.2019 - 6. aprila 2019 vabljeni na Ravne na Koroškem.  

 

Za nizke plače naj prevzamejo odgovornost 

delodajalci!  

19.12.2018 - Zahteve sindikatov so že dolgo enake – najnižja 

osnovna plača naj bo enaka minimalni plači.  

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Tematska številka DE - Usklajevanje dela in 

zasebnosti, 29.3.2019  

29.03.2019 - Kako uspešno v Sloveniji usklajujemo delo in zasebno 

življenje?  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Tehnike pogajanj; predavateljica Mateja Gerečnik  

12.12.2018 - Dober pogajalec pozna tehnike in nasprotnika.  
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Sindikat in svet delavcev; predavateljica Mateja 

Gerečnik  

11.12.2018 - Skupne aktivnosti in razmejitve v delovanju dveh 

predstavnikov zaposlenih.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste 

se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo 

povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.  
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