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On-line klepetalnica: Kdaj so pogodbe za določen čas dopustne in kdaj ne? 

Strokovnjak: mag. Boštjan J. Turk 

 

Smo podjetje, ki izvaja storitve izključno v tujini za tuje naročnike. Pred kratkim smo 

dobili ureditveno odločbo delovne inšpekcije v zvezi s sklepanjem pogodb o zaposlitvi. 

Pri napotitvi delavca v tujino naj ne bi bil dopusten aneks k že obstoječi pogodbi. 
Razlaga: Za delavca, zaposlenega za nedoločen čas, se sklene za čas napotitve pogodba 
za določen čas za konkretno napotitev in pogodba za nedoločen čas miruje. Pri delavcu, 
zaposlenem za določen čas, pa nam to sedaj povzroči nemalo preglavic. Imamo namreč 
naročnike, ki naročajo izvedbo servisov po vsej Evropi, ti servisi trajajo nekaj ur do 
nekaj dni, pogosto v istem tednu v različnih državah. Prej smo imeli pogodbo za določen 

čas in v okviru te več aneksov o napotitvi v razne države/stranke našega naročnika. 
Sedaj bi morali sklepati za vsako napotitev novo pogodbo za določen čas (tudi za en 
dan). Kakšno je vaše mnenje? Ali obstaja drugačen način ureditve pogodbenega 
razmerja z delavcem, ki bo vzdržen po zakonu in obenem omogočal naš poslovni odnos z 
naročniki? Je dovoljeno na pogodbi o zaposlitvi navesti več krajev, kjer se opravlja delo, 
in koliko natančno mora biti to definirano (tudi kar se tiče delovnega časa in ostalih 
pravic delavca)? 

Strinjam se, da je omejena inšpekcijska odločba precej nerodna in precej neživljenjska. A 
poglejmo, kaj pravijo predpisi. V primeru, da ima vaše podjetje pogodbo s poslovnimi partnerji v 

drugi državi EU (domnevam, da imate tako pogodbo) in morate zaradi izpolnjevanja te pogodbe v 

to državo za omejeno obdobje napotiti svoje zaposlene (to dejstvo je očitno), morate pri tem 
spoštovati pravila za napotitev delavcev. V tem primeru mora imeti napoteni delavec z vašim 
podjetjem sklenjeno delovno razmerje. Ker gre po naravi stvari tu za delo za določen čas, morate 
pri napotitvi (napotitvah) za vsako napotitev očitno skleniti z delavci pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas. Strinjam se, da je pravilo slabo, a tako žal je. Če ste torej z delavci, ki jih napotujete 
v delovnopravnem razmerju, morajo ti delavci tudi v tujini delo opravljati v skladu s tem 

delovnopravnim razmerjem, le s to razliko, da gre tu za delovnopravno razmerje za določen čas. 
Kaj vam hočem povedati? Samo dejstvo, da imate delavca zaposlenega doma, vas obenem 
omejuje pri napotitvah v tujino. Pogodba o zaposlitvi doma narekuje tudi pogodbo o zaposlitvi pri 
napotitvi. Edino pogojno rešitev vidim v tem, da bi v tujino pošiljali sodelavce po podjemnih 
pogodbah, seveda pa v tem primeru ti delavci ne bi smeli biti pri vas zaposleni oz. pri njih ne bi 
smelo biti elementov delovnega razmerja. Vsekakor pa bi bilo treba stvar še podrobneje 
pregledati. 
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Imeli smo povečan obseg dela in smo za 6 mesecev zaposlili delavca. Kasneje v avgustu 
ne bomo imeli veliko dela, zato mu pogodbe ne bomo podaljšali. Bomo pa imeli spet več 

dela v septembru in bomo z njim zopet sklenili pogodbo za določen čas. Na kaj moramo 
paziti in ali je to v redu? 

Predvsem bodite pozorni na zakonsko omejitev, da se pogodbe o zaposlitvi za določen čas ne 
morejo sklepati za obdobje več kot dveh let (razen v določenih primerih). Septembra lahko torej z 

delavcem normalno nadaljujete delo po pogodbi za določen čas. Vam pa priporočam, da za vsako 
obdobje dela z njim podpišete posebno pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Pazite pa, da ne boste 
presegli roka dveh let! 

Ali lahko v pogodbo o zaposlitvi za določen čas, ki se sklepa zaradi nadomeščanja 
začasno odsotnega delavca, ne napišemo do kdaj velja, oz. napišemo, da se pogodba 
prekine z dnem pred dnevom vrnitve odsotnega delavca? V primeru bolniških odsotnosti, 
ki jih podaljšujejo, včasih odločbo ZZZS prejmemo prepozno in ne moremo vedeti, kdaj 
se delavec vrne, hkrati pa nam ni treba PoZ vsakič na novo pisati in podaljševati (ter 
objavljati PD).  

Smisel pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca je, da 
ta traja dokler se začasno odsotni delavec ne vrne. V primeru, če tega ne moreta predvideti, po 

mojem ne obstaja obveznost natančne določitve datuma, do kdaj pogodba velja, saj ne veste, kdaj 
se bo začasno odsotni delavec vrnil. To tezo potrjuje tudi zakonska rešitev, v skladu s katero pri 
temu razlogu sklepanja pogodbe za določen čas ne velja časovna omejitev sklepanja največ za dve 
leti. 

Če sklenemo pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi povečanega obsega dela, ali 
moramo voditi oz. nekako evidentirati/dokazati povečan obseg dela? 

Taka obveznost po zakonu ne obstaja. To bi morali denimo dokazati ob posebnih okoliščinah, 
denimo ob obisku delovne inšpekcije, ki bi zahtevala tak dokaz, če bi preverjala upravičenost 
sklenitve pogodbe za določen čas. 

 

 


