
 

 

  

Ali lahko odklonim delo, ki mi ga naloži delodajalec?  

Delavec mora upoštevati zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti 
iz delovnega razmerja. 

Delavec mora opravljati tisto delo za katerega se je tako dogovoril s pogodbo o zaposlitvi. Opredelitev dela, ki ga 
je dolžan opravljati delavec po pogodbi, je ena od bistvenih sestavin pogodbe o zaposlitvi. Slednje 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. Slednje samo v primerih in pod pogoji, določenih z zakonom in kolektivno pogodbo. 

Vendar pa lahko delavec opravljanje dela po navodilu ali na zahtevo 
delodajalca odkloni: 

 če bi to pomenilo protipravno ravnanje ali opustitev (določa Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1). 

 v primeru, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje ali zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani 
varnostni ukrep. (določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1) Npr. delavec lahko zaradi 
previsokih temperatur odkloni delo. 

 če ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi pri delu in varnostnimi ukrepi za zagotavljanje varnosti 
in zdravja pri delu (določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1). 

 v primeru odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto, za katerega mora delodajalec pridobiti 

pisno soglasje delavca. V primeru odklonitve pisnega soglasja, delavec ne sme biti izpostavljen neugodnim 
posledicam v delovnem razmerju (določa ZDR-1). 

 v primeru napotitve v tujino, če obstajajo opravičeni razlog (določa ZDR-1), kot so:  
o nosečnost, 
o varstvo otroka, ki še ni dopolnil sedem let starosti, 
o vzgoja in varstvo otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti, če delavec živi sam z otrokom in skrbi za 

njegovo vzgojo in varstvo, 
o invalidnost, 
o zdravstveni razlogi, 
o drugi razlogi, določeni s pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo, ki neposredno 

zavezuje delodajalca. 

V kolikor delavec v zgornjih primerih odkloni delo, ne sme biti izpostavljen neugodnim posledicam v delovnem 
razmerju. 

Če so vam v zvezi s tem kršene pravice iz delovnega razmerja, se obrnite na nas. 

Rabite pomoč? 

Vir: Data d.o.o. 
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Info SKEI št. 4/2019  

10.05.2019 - Aktivnosti v aprilu 2019  

 

16. letne športne igre SKEI Slovenije - Šempeter pri Gorici, 

25.5.2019  

24.04.2019 - 16. letne športne igre SKEI Slovenije - Šempeter pri Gorici, 

25.5.2019  

DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 9; 9.5.2019  

10.05.2019 - V znamenju treh osmic  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Tehnike pogajanj; predavateljica Mateja Gerečnik  

12.12.2018 - Dober pogajalec pozna tehnike in nasprotnika.  

 

Kolektivna pogajanja; predavatelj Bogdan Ivanovič  

11.12.2018 - V kolektivnih pogajanjih gre za reševanje konfliktov in interesov med 

delom in kapitalom.  
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Kaj morajo mladi vedeti pred vstopom na trg dela; predavatelj 

Vojko Fon  

11.12.2018 - Osnovna znanja za mlade pred prvo zaposlitvijo.  

 

  

  

© 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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