
 

 

Obveznosti zaposlenih - jih poznate?  

Obveznosti zaposlenih so bolj redko predmet naših razprav, bolj pogosto pišemo o obveznostih 
delodajalca. 

Tako je tudi prav, saj je delavec v delovnem razmerju šibkejša stran, ki jo ščiti zakonodaja. 

Katere so obveznosti delavca? 

Zakon določa naslednje obveznosti zaposlenih do delodajalca: 

 vestno opravljanje dela po navodilih in zahtevah delodajalca v skladu s sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi, 

 spoštovanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu, 

 obveznost obveščanja delodajalca o bistvenih okoliščinah in o vseh spremembah podatkov v 
zvezi z opravljanjem pogodbenih in zakonskih obveznosti, 

  vzdrževati se škodljivih ravnanj, ki bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca, 

 obveznost varovanja poslovne skrivnosti in 

 prepoved konkurence med trajanjem delovnega razmerja (in morda tudi po prenehanju). 

 

Mora delavec opravljati katerokoli delo, ki mu ga naloži delodajalec? 

Delavec mora opravljati tisto delo, za katerega se je dogovoril s pogodbo o zaposlitvi. Dela po 
navodilu ali na zahtevo delodajalca lahko odkloni, če bi pomenilo protipravno ravnanje ali opustitev. 

Delo lahko odkloni tudi, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje ali zdravje. 

Opredelitev dela, ki ga je dolžan opravljati delavec po pogodbi, je ena od bistvenih sestavin pogodbe o 
zaposlitvi in se lahko spremeni samo s soglasjem obeh strank. Izjemoma sme delodajalec odrediti 

delavcu tudi drugo delo, za katerega se sicer nista dogovorila s pogodbo o zaposlitvi, vendar samo v 
primerih in pod pogoji, določenih z zakonom in kolektivno pogodbo. 

 
Mora delavec opravljati nadure? 
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Pogodba o zaposlitvi določa efektivni delovni čas. To je čas, v katerem delavec dela: je na razpolago 
delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. Delavec je dolžan na 
zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa – nadurno delo. 

 
Mora delavec zamenjati vrsto in lokacijo dela? 

V primerih naravnih ali drugih nesreč ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in 
zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko začasno spremenita vrsta in kraj opravljanja dela, 
določenega s pogodbo o zaposlitvi tudi brez soglasja delavca. Sprememba dela lahko traja samo 
toliko časa, dokler trajajo take okoliščine. 

Ko ne gre za izjemne okoliščine, lahko delodajalec delavcu pisno odredi začasno opravljanje drugega 
dela samo izjemoma, pod pogoji, ki jih določajo zakon ali kolektivne pogodbe. 

Rabite pomoč? 

NOVICE  

 

Tradicionalni dvodnevni pohod na Krn - 27. in 

28.8.2018  

01.08.2018 - SKEI Slovenije vabi člane na 9. tradicionalni 2. dnevni 

pohod na Krn (2244) - 27. in 28.8.2018...  

 

Tiskovna konferenca SKEI Slovenije, 26.7.2018  

26.07.2018 - Iz tiskovne konference SKEI Slovenije  

 

  

  

© 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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