
 

 

Je starejši delavec zaščiten in kdaj?  

ZDR-1 opredeljuje dva pojma. Starejši delavec in delavec pred upokojitvijo. 

Starejši delavec je delavec, ki je dopolnil 55 let. 

197. člen 
(opredelitev) 

Delavci, starejši od 55 let, uživajo posebno varstvo (v nadaljnjem besedilu: starejši delavec). 

Starejši delavec ima pravico do dela s krajšim delovnim časom v primeru delne upokojitve. Prav tako pri 
starejšem delavcu veljajo omejitve glede nadurnega ali nočnega dela, pripada pa mu tudi dodaten 
dopust. 

198. člen 
(krajši delovni čas) 

Starejši delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma ima pravico, da začne delati s krajšim 
delovnim časom od polnega na istem ali drugem ustreznem delovnem mestu, če se delno upokoji. 

199. člen 
(omejitev nadurnega in nočnega dela) 

Starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali 
nočnega dela. 

 

159. člen 
(pridobitev pravice in minimalno trajanje letnega dopusta) 

(1) Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. 

(2) Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela 
delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca 
je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. 
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(3) Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje 
otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ima 
pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta. 

(4) Delavec ima pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 
15 let starosti. 

Delavec pred upokojitvijo je delavec, ki je dopolnil 58 let (glede na prehodno določbo 226. člena ZDR-1, ta 
starost v 2016 znaša 57 let) oz. delavec, ki mu za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske 
dobe. 

Za delavca pred upokojitvijo velja varstvo pred redno odpovedjo iz poslovnega razloga. 

114. člen 

(delavci pred upokojitvijo) 

(1) Delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za 
starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja odpovedati 
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine. 

(2) Varstvo po prejšnjem odstavku ne velja: 

 če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer 
brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino, 

 če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim odstavkom 91. 
člena ali v skladu z 92. členom tega zakona, 

 v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred 
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi v 
skladu s prejšnjo alinejo, 

 v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca. 

(3) Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena pridobi 
podatke iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

Pomoč članom sindikata >>> 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 7/2018  

02.08.2018 - Slabe prakse delodajalcev se nadaljujejo, mi ne 

počivamo...  
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