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ZAPOREDNO PODALJŠEVANJE POGODB O ZAPOSLITVI 

 
Delodajalci pogosto z zaposlenimi sklepajo več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas. 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 55. členu določa omejitve sklepanja pogodb za določen čas in s 

tem podaljšanje pogodbe o zaposlitvi.  

Če se lotimo takšnih postopkov, moramo prvenstveno poznati določila 54. člena ZDR-1, ki govori,  v 

katerih primerih je mogoče sklepati pogodbo o zaposlitvi za določen čas.  Delodajalci najpogosteje 

izberejo institut začasno povečanega obsega dela, ki je tudi najbolj pogosto izrabljen.   

 

Določbe 55. člena ZDR-1 razlikujejo med 

➢ Relativno časovno omejitvijo in 

➢ Absolutno časovno omejitvijo 

 

O relativni omejitvi govorimo v primeru, da se pogodba sklene za omejen čas, ko je potrebno, da se 

delo opravi – npr. nadomeščanje začasno odsotnega delavca. V tem primeru mora določen čas 

trajanja zaposlitve ustrezati začasni odsotnosti tega delavca. Delodajalec ne sme skleniti en ali več 

zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil 

daljši kot dve leti, razen v primerih, ki jih določa zakon in sicer: 

➢ nadomeščanje začasno odsotnega delavca, 

➢ zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, raze v    

  primeru  osebnega delovnega dovoljenja, 

➢ poslovodno osebo ali prokurista 

➢ vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena tega zakona, 

➢ voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali  

  funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in  

  njihovih zvezah. 

Pogodba o zaposlitvi iz razloga predaje dela je lahko sklenjena za največ en mesec. Pogodba o 

zaposlitvi za čas izvajanja projekta je lahko sklenjena  za čas trajanja projekta, tudi več kot dve leti, 

Verižno podaljševanje pogodbe o zaposlitvi do izteka roka dveh let, je dovoljeno, če imamo za 

takšno podaljševanje ustrezno podlago v 54. členu ZDR_1. 

 

Ob tem delodajalce opozarjamo, da je podaljševanje pogodbe o zaposlitvi iz razloga začasno 

povečanega dela pogosto na zelo trhlin podlagah. Povečan obseg pomeni, da je podjetnik pridobil 

nek poseben in enkraten posel, ki je začasno povečal obseg dela. Če ima podjetje veliko naročil in  



 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
SPIRIT Slovenija, javna agencija 
 

 

naročila ves čas rastejo, to ni mogoče smatrati za začasno povečan obseg dela in tudi ni ustrezna 

podlaga za zaposlitev za določen čas.   

Če v takšnem primeru pride do sodnega spora in delodajalec ne bo mogel dokazati, da gre za neko 

izjemno ali izredno okoliščino, ki je začasno povečala obseg dela, bo delavec zagotovo iztožil pogodbo 

o zaposlitvi za nedoločen čas. 
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