
 

  

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nosečnosti? Nezakonito.  

Nosečnost sodni med neutemeljene odpovedne razloge zaradi katerih ni dopustno odpustiti delavca. 
Skladno s 115. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o 
zaposlitvi: 

 delavki, pri kateri nastopi nosečnost, 

 delavki, ki doji otroka do enega leta starosti, 

 staršem, v času, ko izrabljajo materinski, očetovski, starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne 
odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta. 

Nosečnost ne sme biti razlog za odpoved.  

Delavkam in delavcem v tem varovanem obdobju tako ne more prenehati delovno razmerje zaradi odpovedi 
delodajalca. Delodajalec prav tako v tem času in v teh primerih ne sme opraviti nobenega ravnanja, ki je sicer 
potrebno za odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma za zaposlitev novega delavca (t. i. pripravljalna dejanja).  

Če delodajalec ob izreku odpovedi oziroma v času odpovednega roka ne ve za nosečnost delavke, velja posebno 
pravno varstvo pred odpovedjo, če delavka takoj obvesti delodajalca o svoji nosečnosti. 

To dokazuje s predložitvijo zdravniškega potrdila. 

Rabite pomoč? 

Kdaj pa nosečnost nima vpliva na odpoved? 

V določenih izjemnih primerih  posebno varstvo pred odpovedjo ne velja. To pomeni, da delodajalec lahko odpove 
pogodbo o zaposlitvi in delavcu lahko preneha delovno razmerje (čeprav je delavka noseča ali doji, čeprav delavec 
ali delavka izrablja porodniški, očetovski, starševski dopust oziroma je v času enega meseca po izteku tega 
dopusta), in sicer: 

 če so podani razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu ali 

 v primeru uvedbe postopka za prenehanje delodajalca. 

V navedenih primerih torej do odpovedi pogodbe oziroma do prenehanja pogodbe o zaposlitvi lahko pride, vendar le 
pod pogojem predhodnega soglasja inšpektorja za delo. 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 9/2018  

10.10.2018 - O pogajanjih, seminarju, sejah, ekonomskih podatkih, aktivnostih po 

sindikalnih podružnicah,...  
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SKEI Slovenije vodi pogajanja za 3 kolektivne pogodbe  

10.10.2018 - Jesen je čas za pogajanja..  

 

  

  

© 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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