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Projekt »Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja« v celoti financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, v okviru 11 prednostne osi, 11.2.2 specifičnega cilja: Krepitev usposobljenosti 
socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.  
 

PROGRAM DELAVNICE 
 

»SKLENITEV, VSEBINA IN PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI 
SKOZI PRIZMO SODNE PRAKSE« 

Postojna, 28.5.2019  
GZS - Regionalna zbornica Postojna, Cankarjeva 6, 6230 Postojna 

 
PROGRAM:  
9.00 – 9.15      Sprejem udeležencev 

9.15 – 9.25      Predstavitev projekta »Krepitev kompetenc na področju kolektivnega  

dogovarjanja«,  

Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav., strokovna vodja projekta in namestnica 

direktorice Pravne službe GZS 
 

9.25– 10.40     Sklenitev in vsebina pogodbe o zaposlitvi 

V prvem delu se bomo ukvarjali s tem, česa (ne)sme delodajalec storiti v fazi 

postopka zaposlovanja, pregledali bomo, kako se sklene  sama pogodba o 

zaposlitvi, česa stranki ne smeta pozabiti zajeti v sami pogodbi o zaposlitvi ter 

tudi, kaj delodajalca dejansko omejuje pri sami vsebini pogodbe o 

zaposlitvi.  Ustavili se bomo tudi pri pasteh pogodbe o zaposlitvi za določen čas, 

pri čemer bo pri vseh institutih poudarek predvsem na primerih iz sodne prakse. 
 

10.40 – 11.10  Kava in prigrizek 

11.10 – 11.55  Prenehanje pogodbe o zaposlitvi 

V drugem delu se bomo ukvarjali z vprašanjem ali (sploh) in kako lahko 

delodajalec pravilno odpove pogodbo o zaposlitvi, pregledali bomo  razloge in 

postopek redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, razloga 

nesposobnosti, krivdnega razloga, razloga invalidnosti, postopek redne 

odpovedi  pogodbe o zaposlitvi v primeru neuspešno opravljenega poskusnega 

dela ter postopek in razloge za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani 

delodajalca, pri čemer bo  poudarek predvsem na sodni praksi. 

 

IZVAJALKA DELAVNICE: 
Odvetnica mag. Klavdija Erjavec se pri svojem delu poudarjeno ukvarja s področjem delovnega 
prava. Znanstveni naziv magister prava je pridobila z zagovorom magistrske naloge z naslovom 
Sprememba delodajalca v praksi Sodišča Evropskih skupnosti in domačih sodišč«. Pred 
začetkom kariere v odvetništvu je delovala kot pravna svetovalka v veliki gospodarski družbi in 
kot sodnica na delovnem in socialnem sodišču. Je mediatorka pri Delovnem in socialnem sodišču 
v Ljubljani. Redno sodeluje kot predavateljica na izobraževanjih s področja delovnega prava in 
prava socialne varnosti. 

 


