
 

 

 

  

Lahko delodajalec odpusti invalida?  

Lahko! Je pa potrebna posebna previdnost! 

Posebno varstvo invalidov pred odpovedjo delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi določajo: 

 Zakon o delovnih razmerjih, 

 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in 

 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Pogoji za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu 

Delodajalec lahko invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali zaradi nezmožnosti za opravljanje 
dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti le, če mu hkrati ponudi sklenitev nove pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas na drugem ustreznem delovnem mestu. Pri tem mora drugo delovno mesto ustrezati 

invalidovi strokovni izobrazbi, usposobljenosti in delovni zmožnosti. Namesto ponudbe drugega ustreznega 
delovnega mesta, lahko delodajalec invalidu zagotovi, da mu nek drugi delodajalec ponudi sklenitev pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas na ustreznem delovnem mestu. To bo seveda mogoče samo na podlagi predhodnega 
sporazuma med prvotnim in novim potencialnim delodajalcem. 

Če delodajalec invalidu utemeljeno ne more ponuditi nove pogodbe o zaposlitvi ali mu zagotovitvi zaposlitve pri 
drugem delodajalcu, mu lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi, a le, če predhodno pridobi mnenje posebne 
komisije. Gre za Komisijo za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki deluje v okviru Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Komisija bo v tem primeru presojala ali so podani resni in utemeljeni razlogi za odpoved in ali delodajalec objektivno 
ne more zagotoviti invalidu drugega ustreznega dela. Komisija poda mnenje na podlagi obsežne delovne 
dokumentacije, ki jo je dolžan predložiti delodajalec, njena odločitev pa je dokončna. 

Vsebina mnenja Komisije sicer za delodajalca ni zavezujoča in delodajalec lahko kljub negativnemu mnenju invalidu 
odpove pogodbo o zaposlitvi. Vendar pa je potrebno opozoriti, da je sama predhodna pridobitev mnenja Komisije 
procesna predpostavka v postopku odpovedi in bo ta nezakonita, če delodajalec mnenja Komisije pred odpovedjo ne 
bo pridobil. 

Delavec invalid bo seveda po vročitvi odpovedi njeno zakonitost lahko izpodbijal pred pristojnim sodiščem. 

Posebno varstvo invalidov pred odpovedjo pa ne velja za vse odpovedne razloge. Delodajalec tako lahko po 
običajnem postopku odpove pogodbo o zaposlitvi invalidu v primeru: 

 če so podani razlogi za izredno odpoved, 

 če so podani razlogi za odpoved iz krivdnih razlogov, 

 če so podani razlogi za odpoved iz razloga nesposobnosti (a le, če razlog nesposobnosti ni povezan 
z invalidnostjo), 

 če je uveden postopek za prenehanje delodajalca. 

Vir: Data d.o.o. 

  



Rabite pomoč? 

NOVICE  

 

Srečanje aktivistk in aktivistov SKEI Mladi - Gorjuša, 28.2.2019 

ob 12.00  

11.02.2019 - Čas je, da se spet vidimo in nadaljujemo z aktivnostmi.  

 

Za nizke plače naj prevzamejo odgovornost delodajalci!  

19.12.2018 - Zahteve sindikatov so že dolgo enake – najnižja osnovna plača naj 

bo enaka minimalni plači.  

DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 4; 21.2.2019  

22.02.2019 - Nova številka Delavske enotnosti prinaša zanimivo branje...  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Osnove varnosti in zdravja pri delu; predavatelj Igor Kučiš  

18.12.2018 - Kako zagotoviti čim bolj varno delovno okolje.  

 

Pravni vidik mobinga ter vloga sindikata; predavatelj Vojko Fon  

12.12.2018 - Kaj lahko naredim sam in kaj lahko naredi sindikat?  
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Pravice in dolžnosti delovnih invalidov; predavateljica Mateja 

Gerečnik  

12.12.2018 - Kot delovni invalid imam pravice in dolžnosti.  

 

  

  

© 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.  

 

  

 

 

http://skei.si/nLog/newsletter-913/user-0/url-5548/
http://skei.si/nLog/newsletter-913/user-0/url-5548/
http://skei.si/nLog/newsletter-913/user-0/url-5542/
http://skei.si/nLog/newsletter-913/user-0/url-5548/

