
 

 

Vam delodajalec krši pravice? Ukrepajte.  

Kako lahko delavec ukrepa, če delodajalec krši njegove pravice? 

Vsak delavec, ki mu delodajalec krši pravice iz delovnega razmerja, ima možnost in pravico, da te 
svoje pravice uveljavi pri delodajalcu oz. pred delovnim sodiščem. 

Najbolj osnovne pravice delavca, ki predstavljajo minimum in osnovo ostalih pravic, ki jih ima zaposlen 
delavec, opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).  

Višji nivo pravic je opredeljen v kolektivnih pogodbah. Zagotovite si svoj izvod. 

Delodajalec denimo ne sme samovoljno, brez soglasja delavca in brez utemeljenih razlogov, 
spreminjati njegove pogodbe o zaposlitvi oz. premestiti delavca na slabše plačano delovno mesto. 

Delavec lahko v tem primeru pisno zahteva, da delodajalec kršitev odpravi oz. da svoje obveznosti 
izpolni.  

Rabite pomoč pri pisanju zahtevka? 

Delavec lahko delodajalca toži pred delovnim sodiščem... 

Če delodajalec v roku treh delovnih dni po tem, ko mu je delavec vročil svojo pisno zahtevo po odpravi 
kršitev, ne izpolni svojih obveznosti iz delovnega razmerja oz. ne odpravi kršitev, lahko delavec v roku 
30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti oz. odpravo kršitev s strani delodajalca, vloži tožbo 
zoper delodajalca. 

... oz. prijavi delodajalca Inšpektoratu RS za delo 

Prijavo na Inšpektorat RS za delo pa lahko delavec poda v primeru, da meni, da mu delodajalec krši 
njegove pravice, ter tudi v primeru, ko meni, da delodajalec krši določbe ZDR-1, ki so navedene v 215. 
členu ZDR-1. 

Delavec mora podati prijavo na pristojno enoto Inšpektorata za delo, ta pristojnost pa se ugotavlja 
glede na sedež delodajalca. 

Seznam enot Inšpektorata RS za delo 

Kazni za delodajalca so visoke! 

Delodajalca, ki ne upošteva zakonskih določb in krši pravice svojih zaposlenih lahko doletijo visoke 
kazni. Globe za takšne kršitve lahko znašajo tudi od 3.000 do 20.000 EUR! (217. člen ZDR-1) 
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Ima delavec v primeru kršitev pravico terjati odškodnino? 

Da! Delavec, ki meni, da mu je delodajalec s svojim ravnanjem in kršenjem njegovih pravic povzročil 
škodo, delodajalca lahko odškodninsko toži. 

Seveda pa je pri tem potrebno ugotoviti vse elemente odškodninske odgovornosti, predvsem obstoj in 
višino škode, pri čemer mora iti za pravno priznano škodo. 

NOVICE  

 

Študij na daljavo za sindikalne zaupnike in člane SKEI 
Slovenije - razpis  
10.09.2018 - Vpisujemo novo generacijo študija na daljavo za 
sindikalne zaupnike in člane SKEI Slovenije...  

 

Info SKEI št. 8/2018  
05.09.2018 - Med drugim preberite tudi kako sindikati vidimo 
koalicijsko pogodbo...  

 

  

  

© 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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