
 

 

Elementi delovnega razmerja – kdaj obstajajo?  

Elementi delovnega razmerja obstajajo, ko se delavec prostovoljno vključi v organiziran 
delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po 
navodilih in pod nadzorom delodajalca. 

Pogosto samostojni podjetniki delajo le za enega naročnika, s katerim so v značilnem odvisnem 
razmerju, kakor da bi bili pri njem v službi. To nakazuje na elemente delovnega razmerja. Na tovrstno 
prikrito delovno razmerje med delodajalci in osebami, ki imajo registrirano dejavnost, večkrat 
opozarjajo delovni inšpektorji.  

Elementi delovnega razmerja ključni pri sporu   

V primeru spora o obstoju delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem se samodejno 
domneva, da delovno razmerje obstaja, če obstajajo njegovi elementi. To pravilo velja tudi, če 

delavec in delodajalec pogodbe o zaposlitvi nista sklenila. V primeru spora bosta morala delavec in 
delodajalec na sodišču ugotavljati, ali so v določenem razmerju med delavcem in delodajalcem 
obstajali elementi delovnega razmerja. 

 
Temeljni elementi delovnega razmerja 

Glede na t. i. definicijo delovnega razmerja po Zakonu o delovnih razmerjih so bistveni elementi 
delovnega razmerja: 

 prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces delodajalca, 

 plačilo za delo, 

 osebno opravljanje dela, 

 nepretrgano opravljanje dela, 

 opravljanje dela po navodilih, 

 opravljanje dela pod nadzorom delodajalca. 

Elementi delovnega razmerja določajo pogodbo o zaposlitvi 

V primerih, ko obstajajo ti elementi, je potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi. To pomeni, da 

delavec v skladu z zakonom dela ne sme opravljati po civilnopravnih pogodbah. Izjeme so primeri, ko 
je to izrecno določeno v zakonu. V ostalih primerih oziroma v primerih, ko ti elementi delovnega 
razmerja ne obstajajo, lahko delavec in delodajalec skleneta pogodbo na podlagi civilnega prava. To 
sta na primer podjemna ali avtorska pogodba. Lahko pa delavec za delodajalca dela kot študent preko 
študentske napotnice. 

Člani sindikata imajo brezplačno pravno pomoč > > >  

Kontakti po regijah > > >  
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NOVICE  

 
Dvodnevni seminar: Organiziranje ni mačji kašelj; 8. 

in 9.9.2018  

18.07.2018 - Dvodnevni seminar: Organiziranje ni mačji kašelj, 8. 

in 9. september 2018 - Kostanjevica na Krki...  

 

  

  

© 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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