
 

 

Vse o poskusnem delu  

Kdaj in kako se poskusno delo sklene, kako dolgo lahko traja, kako je s prekinitvijo pogodbe o 
zaposlitvi, ter kdaj delavcu pripade odpravnina? 

Kako se poskusno delo sklene? 

 Poskusno delo se določi v pogodbi o zaposlitvi, ki jo skleneta delavec in delodajalec. 

 Poskusno delo lahko traja največ šest mesecev, se pa lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti 
delavca z dela. 

Kako je s prekinitvijo pogodbe o zaposlitvi? 

 Če delodajalec v času trajanja ali ob poteku poskusnega dela ugotovi, da delavec poskusnega dela 
ni uspešno opravil, lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi. 

 Redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, s 7-dnevnim odpovednim rokom, lahko tekom poskusnega 
dela poda tudi delavec. 

 V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela s strani delavca ali delodajalca 
zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela je minimalni odpovedni rok sedem dni. 

 Delavec in delodajalec se lahko v obeh primerih pisno sporazumeta za krajši odpovedni rok. V tem 
primeru se lahko dogovorita tudi o ustreznem denarnem povračilu. 

 V času trajanja poskusnega dela lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi tudi, če so 
podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne 
poravnave.  

                                          

 

Kdaj delavcu pripada odpravnina? 

V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela s strani 
delodajalce je delavec upravičen do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz 
poslovnih razlogov. 

Tako je upravičen do odpravnine: 

 če je bil zaposlen pri delodajalcu od 1 leta do 10 let: 1/5 povprečne mesečne bruto plače zadnjih 3 
mesecev za vsako leto dela pri delodajalcu, 
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 če je bil zaposlen pri delodajalcu od 10 let do 20 let: 1/4 povprečne mesečne bruto plače zadnjih 3 
mesecev za vsako leto dela pri delodajalcu, 

 če je bil zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let: 1/3 povprečne mesečne bruto plače zadnjih 3 
mesecev za vsako leto dela pri delodajalcu, 

Tako je delavec upravičen do odpravnine le, če je pri delodajalcu zaposlen več kot eno leto. 

Pomoč ali nasvet za člane sindikata > >  

NOVICE  

 

Info SKEI št. 8/2018  

05.09.2018 - Med drugim preberite tudi kako sindikati vidimo koalicijsko 

pogodbo...  

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Delavska enotnost št. 16, 30.8.2018  

31.08.2018 - V novi številki Delavske enotnosti med drugim najdete tudi 

intervju z Žanom Zebo...  

 

  

  

© 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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