
 

 

Pogodba o zaposlitvi za določen čas  

V zadnjem obdobju je pogodba o zaposlitvi za določen čas postala zelo priljubljen način zaposlovanja 
novih delavcev. 

Predvsem zaradi večje fleksibilnosti ni manjših obveznosti, ki jih ima delodajalec do delavca. Vendar 
pa pogodba za določen čas skriva tudi nekatere skrivnosti, ki jih mnogi delavci in delodajalci niti ne 
poznajo, čeprav so ključnega pomena. 

Kot denimo, da se pogodba za določen čas, avtomatično spremeni v pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas, če delavec opravlja delo tudi, ko se pogodba za določen čas izteče. 

Kdaj se pogodba o zaposlitvi za določen čas sploh sklene? 

Če ni določeno drugače v kolektivni pogodbi, se po 52. členu ZDR-1, lahko pogodba sklene za 
določen čas, če gre za: 

 izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas, 

 nadomeščanje začasno odsotnega delavca, 

 začasno povečan obseg dela, 

 zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen 
v primeru osebnega delovnega dovoljenja, 

 poslovodne osebe in za tistega vodilnega delavca, ki vodi poslovno področje ali 
organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za 
samostojne kadrovske in organizacijske odločitve, 

 opravljanje sezonskega dela, 

 delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja 
ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja, 

 zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne 
odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po 
posebnem zakonu, 

 opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z 
zakonom, 

 pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano, 

 delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in 
tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev, 

 predajo dela (največ za en mesec), 

 voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali 
funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in 
njihovih zvezah, 

 druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti. 

Za kako dolgo je lahko sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas? 

Načeloma je lahko to obdobje največ 2 leti. V tem obdobju je lahko sklenjenih tudi več pogodb za 
določen čas. 

Tako lahko delavec podpiše eno pogodbo za obdobje dveh let, ali pa denimo štiri pogodbe za obdobje 
pol leta. 

Delodajalec tako ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto 
delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti. 

  



To pomeni, da mora po preteku dveh let delavca na tem delovnem mestu zaposliti za nedoločen čas, 
bodisi mu pogodbe ne podaljšati. V primeru, da pogodbe ne podaljša, na to delovno mesto ne sme 
zaposliti drugega delavca. 

Te omejitve ne veljajo za posebne primere, ki jih določa zakon, ter v primerih ko gre za: 

 nadomeščanje začasno odsotnega delavca, 

 zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen 
v primeru osebnega delovnega dovoljenja, 

 poslovodno osebo ali prokurista, 

 vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena ZGD-1, 

 voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali 
funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in 
njihovih zvezah. 

Prav tako je potrebno opozoriti, da je lahko pogodba o zaposlitvi za določen čas iz razloga predaje 
dela sklenjena za največ en mesec. 

Po preteku teh dveh let, se pogodba o zaposlitvi za določen čas avtomatsko spremeni v pogodbo o 
zaposlitvi za nedoločen čas. 

Izjema je denimo projektno delo, ki traja več kot dve leti. V tem primeru lahko to obdobje traja tudi več 
kot dve leti, oz. tako dolgo, kolikor traja projekt. 

Isti pogoji veljajo tudi za delavce, ki so v podjetju zaposleni preko agencij. 

Kaj ko pogodba o zaposlitvi za določen čas poteče? 

Napačno je prepričanje, da gre v primeru, ko delavcu poteče pogodba za določen čas, za prekinitev 
pogodbe, oz. da je odpuščen. 

Pogodba za določen čas je namreč sklenjena za določeno obdobje. Ko to obdobje preteče, se izteče 
tudi obdobje zaposlitve. 

Prav tako delodajalec delavca ni dolžan obvestiti, ali mu bo podaljšal pogodbo ali ne. 

Je pa prenovljeni ZDR-1 uvedel odpravnine tudi za delavca, ki mu delodajalec ne podaljša pogodbe o 
zaposlitvi sklenjene za določen čas. 

Povdariti je potrebno, da delavcu v takšnem primeru odpravnina ne pripada, če je bila pogodba 
sklenjena pred 12.4.2013. Pred tem datumom namreč še ni veljal prenovljeni zakon ZGD-1, ki je 
določil tovrstne odpravnine. 

Prav tako ob izteku pogodbe delavcu ne pripada odpravnina če: 

 gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, 

 gre za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, 

 gre za opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je 
bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom. 

Osnova za odmero odpravnine je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih 
treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 

V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, znaša 
odpravnina 1/5 osnove iz prejšnjega odstavka. 

Vir: Informiran.si 



Potrebujete pomoč? 

Član SKEI Slovenije ima pravico do brezplačne pravne pomoči pri uveljavljanju pravic na 
podlagi dela in iz delovnega razmerja ter do brezplačnega pravnega varstva, vključno s pravico 
do zastopanja pred sodiščem. 

 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 7/2020  

11.08.2020 - V juliju je bilo vroče.  

 
Vpisujemo peto generacijo študentov na daljavo SKEI  

15.06.2020 - V kongresnem letu se volijo sindikalni zaupniki v 

podjetjih. Brez znanja ni moči.  

 

  

  

© 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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