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Izvleček: 

Prispevek prikazuje razvojno pot delovne knjižice po nastanku Jugoslavije po drugi svetovni vojni do 
njene ukinitve leta 2009 skozi spremembe pravnih predpisov, ki so podlaga za izdajanje delovne 
knjižice, ter nas seznani z vsebino in obliko delovne knjižice ter zanimivimi vpisi v njej. Obrazce za 
delovno knjižico je v tem obdobju tiskala Državna založba slovenije (DZS). 
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Abstract:  

Employment Booklet Development  
in the Period between the End of the Second World War until its Abolishion in 2009  

The article presents the use of the employment booklet in the period between the end of the second 
world war until its abolishion in 2009. It describes the changes of regulations on employment booklets 
and presents their content, image and interesting life stories they keep. The form for employment 
booklet was printed by Državna založba Slovenije.  
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1 UVOD 

Na podlagi 91. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih 
razmerjih (Ur. list RS, št. 103/07- ZDR-A) so bile s 1. januarjem 2009 ukinjene 
delovne knjižice. Od takrat dalje ni več pravne podlage za izdajo delovnih knjižic in 
za vpisovanje podatkov v obstoječe. Spremembe in dopolnitve zakona so bile nujne 
zaradi novih predpisov o matični evidenci zavarovancev na področju pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, pa tudi zaradi težav pri vpisovanju nekaterih podatkov v 
delovne knjižice, med njimi so vpisovanje izobrazbe na podlagi v tujini pridobljenih 
spričeval in diplom ter težave v zvezi z mobilnostjo delavcev v okviru EU, saj 
takšnega dokumenta v večini članic EU ne poznajo.  
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 Delovna knjižica vsebuje podatke o stroki in poklicu, stopnji kvalifikacije 
oziroma naziva, delovni dobi in posameznih pravicah iz socialnega zavarovanja ter o 
pravici do pokojnine. Z ukinitvijo delovnih knjižic je začel veljati nov način vodenja 
evidence o delovni dobi in socialnih zavarovanjih, ki naj bi omogočil boljše, 
preglednejše in bolj fleksibilno delovanje na trgu dela. 

Pred drugo svetovno vojno so se delovne knjižice imenovale poselska delovna 
knjižica in delavska knjižica. Urejala sta jih Izpisek iz poselskega reda za Kranjsko z 
dne 19. marca 1858 in Predpis o delavskih knjižicah.1  

 Delovna knjižica je spremljala delavca na njegovi poklicni, delovni in karierni 
poti in je odražala najrazličnejše človeške usode in protislovja. 

 

2 MEJNIKI DELOVNE KNJIŽICE V SLOVENSKI ZAKONODAJI  

 Obdobje 1947–1952 

Prva Uredba o delovnih knjižicah iz leta 19472 je določala, da se delovna 
knjižica izda vsakemu delavcu oz. nameščencu kot dokaz, da dela, in zaradi pregleda 
sprememb v delovnem razmerju. Delovna knjižica se je hranila pri podjetju, ustanovi 
ali uradu oziroma pri delodajalcu do takrat, ko je delavec oziroma nameščenec pri 
navedenih pravnih osebah delal. Praviloma se je izdajala za dobo 10 let. Za vse 
delavce in nameščence so jih izdajali in menjali izvršilni odbori okrajnih (mestnih, 
četrtnih) ljudskih odborov, in sicer oddelki oziroma odseki za delo ali gospodarski 
odseki. 

Izvršilni odbori okrajnih (mestnih, četrtnih) ljudskih odborov in republiška 
ministrstva za delo so vodili evidenco o delovnih knjižicah, izdanih na svojem 
območju, Ministrstvo za delo FLRJ pa je vodilo evidenco o vseh delovnih knjižicah, 
izdanih v območju Federativne ljudske republike Jugoslavije.  

Po pravilniku o izvajanju uredbe o delovnih kjižicah3 so morali okrajni 
(mestni, četrtni) odbori izdati delovno knjižico vsem delavcem in nameščencem v 
svojem območju, ki so bili na dan 1. maja 1947 na delu. Za delavce in nameščence, 
ki so nastopili službo po 1. maju 1947, so morali delodajalci v 5 dneh po preteku 
poskusne dobe zaposlitve poslati okrajnemu (mestnemu, četrtnemu) izvršilnemu 
odboru seznam delavcev in nameščencev z vsemi potrebnimi podatki in listinami ter 
nato dvigniti izpolnjene delovne knjižice. Plačilo delovne knjižice je bila vseskozi 
(tako določa ta in vsi naslednji pravilniki) obveza delavca oziroma nameščenca, ko 
mu je bila knjižica izdana. Obveznost delodajalca je bila vložiti prijave (plačilnega 
seznama) oziroma odjave za socialno zavarovanje in navesti za vsakega delavca 
oziroma nameščenca zaporedno številko delovne knjižice. Organi socialnega 
zavarovanja in organi za posredovanje dela so morali v svojih evidencah obvezno 
zapisati zaporedno številko vsakega delavca oziroma nameščenca. 

Delavec oz. nameščenec, ki je delovno knjižico izgubil (oz. se je njegova 
delovna knjižica uničila), je moral zahtevati duplikat, če je bila delovna knjižica 
popisana, se je zamenjala z novo. Čez prvo stran stare (zamenjane) delovne knjižice 
se je z velikimi črkami zapisalo "izdana nova". Na novi delovni knjižici se je ob 

                                                 
1  Podrobneje o tem glej članek Delovna knjižica – dokument preteklosti, v: Arhivi 35 (2012) št. 2. 
2  Uredba o delovnih knjižicah, Ur. l.  FLRJ, št. 22/1947. 
3  Pravilnik o izvajanju uredbe o delovnih knjižicah; Ur. l. FLRJ, št. 30/1947. 
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gornjem robu platnice in prve strani zapisala zaporedna številka stare delovne 
knjižice. O izdanih delovnih knjižicah so vodili register. Okrajni (mestni, četrtni) 
izvršilni odbor je poslal poročilo o izdanih delovnih knjižicah republiškemu 
ministrstvu za delo, to pa je uredilo prejeta poročila  in poslalo skupno poročilo 
ministrstvu za delo FLRJ. V njem je bilo navedeno število izdanih delovnih knjižic na 
območju republike, predstavljeni so bili posamezni poklici in posebnosti. 

Delovna knjižica tega obdobja je imela na zadnji platnici sliko udarniške akcije 
in zmage. Knjižica je imela mehke in sivozelene platnice ter je bila široka 13,5 cm in 
dolga 9,5 cm, imela pa je 32 strani. Na sprednji platnici delovne knjižice je bil 
vtisnjen grb FLRJ, pod njim je bil napis "Federativna ljudska republika Jugoslavija", 
pod tem "Ministrstvo za delo FLRJ" in pod tem naslov "Delovna knjižica".  

 
Slika 1: Delovna knjižica, ki je bila v uporabi v letih 1947 in 1948; knjižica ima mehke platnice, na 

platnici je slika udarniškega dela v rdeči barvi 

Na tem mestu omenimo, da so bile te delovne knjižice edine, ki so imele 
besedilo in sliko na platnici v rdeči barvi. Na prvi strani delovne knjižice je bilo na 
vrhu z velikimi črkami ponovno napisano "Delovna knjižica" in številka. Pod besedilom 
so bile rubrike: "priimek; ime in očetovo ime; dekliški priimek pri poročenih; dan, 
mesec in leto rojstva; rojstni kraj in okraj; najvišja stopnja šolske izobrazbe; poklic; 
specializacija; št. osebne legitimacije; podpis ali prstni odtis delavca; zap. št. 
registra; kraj in datum izdaje; podpis in pečat organa, ki je knjižico izdal". Na 
straneh od 2. do 6. so bili navedeni podatki o strokovni izobrazbi z rubrikami: "zap. 
št.; trajanje (datum) in naziv strokovnih šol in tečajev, ki jih je delavec dovršil, 
datum in številka listine, s katero se to potrjuje; potrdilo (z datumom) 
pooblaščenega organa, ki je opravil vpis". Naslednje strani so bile namenjene 
zapisovanju podatkov o delu; v tem sklopu so zato bile rubrike: "zap. št.; dan, mesec 
in leto, ko se je delovno razmerje začelo, spremenilo ali prenehalo; naziv in sedež 
podjetja; natančna označba vrste zaposlitve (dela) v stroki; spremembe v vrstah 
zaposlitve (dela) v stroki, premestitve in prenehanja zaposlitve s kratko 

 303



B. Aristovnik, B. Zalašček: Razvoj delovne knjižice v obdobju po drugi svetovni vojni... 

obrazložitvijo; žig podjetja (ustanove, urada) oz. delodajalca ter podpis voditelja 
podjetja oz. delodajalca". Na 20. in 21. strani je bil na vrhu naslov: "Podatki o 
napredku in uspehu pri delu" z rubrikami: "zap. št.; datum vpisa; iznajdbe, 
novatorstvo, racionalizatorstvo, udarništvo, odlikovanja, nagrade in pohvale pri delu, 
datum in številka listine, s katero se to ugotavlja; potrdilo (z datumom) 
pooblaščenega organa, ki je opravil vpis". Ta delovna knjižica je vsebovala tudi 
kategorijo "Podatki organa za posredovanje dela" z rubrikami: "poklic in specializacija 
ter št. kartona; datum in kraj prijave; podpore – čas, za katerega je bila podpora 
izdana, in znesek din; potrdilo organa". Na zadnjih straneh delovne knjižice je bilo 
zapisano "Navodilo, kako se izpolnijo delovne knjižice", na koncu 32. strani na levi 
strani navedeno, za kateri obrazec gre (Obr. 0,31), na desni strani pa "Cena 5.-din, 
DZS". 

Že leta 1948 je bila izdana nova uredba delovnih knjižicah.4  

Določala je, naj se delovna knjižica izda vsakemu delavcu in nameščencu kot 
dokaz, da je resnično delavec oziroma nameščenec, zaradi pregleda delovnega 
razmerja kakor tudi za dokaz pravic, za katere je delovno razmerje temelj ali pogoj, 
predvsem pa zaradi pravic iz socialnega zavarovanja in pravic za izdajanje izkazov za 
preskrbo z živili ter industrijskimi predmeti. 

Delavec oziroma nameščenec je smel imeti samo eno delovno knjižico. 

So pa lahko imeli delavci določenih kategorij poleg delovne knjižice po tej 
uredbi tudi posebne delovne knjižice oziroma izkaznice po posebnih predpisih. 

Delavec (nameščenec), ki je prvič stopil v delovno razmerje ali pa ni imel 
delovne knjižice, je moral predložiti potrdilo od uprave za delovno moč pri izvršilnem 
odboru krajevnega (mestnega) ljudskega odbora, ki je bil pristojen po prebivališču, 
da do tedaj ni imel delovne knjižice. 

Delavca (nameščenca) brez delovne knjižice oz. brez potrdila, da do tedaj ni 
imel delovne knjižice, se ni smelo zaposlovati. Dokler je bil delavec oziroma 
nameščenec v delovnem razmerju, se je delovna knjižica hranila pri delodajalcu. Po 
prenehanju delovnega razmerja mu jo je moral vrniti, vanjo pa vpisati dan in način 
prenehanja. 

Delovna knjižica se je po tej uredbi izdala praviloma za dobo 5 let. Izdajale in 
zamenjevale so jo uprave za delovno silo pri izvršilnih odborih okrajnih (mestnih) 
ljudskih odborov, ki so bile pristojne po kraju zaposlitve delavcev oziroma 
nameščencev, in sicer na podlagi prijav z glavnimi podatki, ki so jih morali predložiti 
delodajalci. Uprava za delovno silo pri izvršilnem odboru okrajnega (mestnega) 
ljudskega odbora, ki je izdala delovno knjižico kot pristojna po kraju zaposlitve, ne 
pa pristojna tudi po prebivališču, je morala en izvod prijave z glavnimi podatki, ki jo 
je prejela od delodajalca, poslati obenem z navedbo številke izdane delovne knjižice 
upravi za delovno silo pri izvršilnem odboru okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, 
ki je bila pristojna za prebivališče delavca (nameščenca). 

Podatke so v delovno knjižico vpisovali uprava za delovno silo in delodajalci po 
navodilih ministrstva za delo FLRJ.  

Uprave za delovno silo pri izvršilnih odborih okrajnih (mestnih) ljudskih odborov 
so vodile evidenco o izdanih delovnih knjižicah na svojem območju ter za delovne 

                                                 
4  Uredba o delovnih knjižicah, Ur. l. FLRJ, št. 84/1948. 
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knjižice, ki so bile izdane na drugih območjih tistim delavcem (nameščencem), ki so 
stalno prebivali na njihovem območju. Republiško ministrstvo za delo je vodilo 
evidenco o delovnih knjižicah, ki so bile izdane na območju ljudske republike. 

Ministrstvo za delo FLRJ je vodilo evidenco o delovnih knjižicah, ki so bile 
izdane na vsem območju FLRJ. 

Na podlagi navedene uredbe5 sta bila izdana navodilo za izvajanje uredbe6 in 
odredba o reviziji izdanih knjižic7. 

Navodilo za izvajanje uredbe o delovnih knjižicah je določalo, da se delovna 
knjižica izda vsakemu delavcu in nameščencu – ne glede na njegovo državljanstvo –, 
ki stopi v delovno razmerje na ozemlju FLRJ, a še nima delovne knjižice. 

Za delavce in nameščence so se po predpisih o delovnih knjižicah štele vse 
osebe v delovnem razmerju, razen državnih uslužbencev in vajencev, ne glede na to, 
v katerem gospodarskem sektorju (državnem, zadružnem, zasebnem) so bili 
zaposleni, in ne glede na to, ali jim je bil to glavni ali stranski poklic oziroma ali so 
stopali v trajno ali začasno delovno razmerje. 

Za državne uslužbence se se šteli vsi, ki so bili zaposleni v državnih uradih, 
ustanovah in podjetjih ter so bili razporejeni v poklice po uredbah o strokah državnih 
uslužbencev, kakor tudi pripadniki narodne milice, aktivni častniki in podčastniki 
Jugoslovanske armade (JA) in Uprave državne varnosti (UDV) ter vojaški uradniki. 

Delovne knjižice so se izdajale: 

 delavcem, zaposlenim v državnih uradih, ustanovah in podjetjih, 

 osebam, zaposlenim v družbenih organizacijah in društvih ter njihovih 
ustanovah in podjetjih (prodajalnah), razen izvoljenim funkcionarjem, 

 osebam, zaposlenim v zadrugah, zadružnih organizacijah, ustanovah in 
podjetjih (prodajalnah), razen članom proizvajalnih zadrug, kmečkih 
obdelovalnih zadrug, ribiških zadrug in članom tistih zadrug, katerih delo se 
šteje za proizvajalno, čeprav to ni v pravem pomenu besede (brivske, 
natakarske in podobno), ter 

 osebam, zaposlenim pri verskih organizacijah, razen duhovnikom. 

Delovne knjižice se niso izdajale samostojnim žagarjem, kočijažem, šoferjem 
avtotaksijev, snažilcem čevljev in podobnim. 

Izdajala jih je uprava za delovno silo pri izvršilnem odboru okrajnega 
(mestnega) ljudskega odbora, pristojna na kraju zaposlitve delavca (nameščenca) na 
podlagi prijav za izdajo delovne knjižice, ki so jih morali vložiti delodajalci. Za 
osebe, ki so stopile kot delavci (nameščenci) v delovno razmerje in predložile 
potrdilo uprave za delovno silo pri izvršilnem odboru okrajnega (mestnega) ljudskega 
odbora, pristojne za kraj njihovega prebivališča, o tem, da nimajo delovne knjižice, 
so morali delodajalci poslati upravi za delovno silo pri izvršilnem odboru okrajnega 

                                                 
5  Uredba o delovnih knjižicah, Ur. l. FLRJ, št. 84/1948. 
6  Navodilo za izvajanje uredbe o delovnih knjižicah, Ur. l. FLRJ, št. 84/1948. 
7  Odredba o reviziji izdanih delovnih knjižic, Ur. l. FLRJ, št. 84/1948. 
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(mestnega) ljudskega odbora, pristojni po kraju zaposlitve, prijavo za izdajo delovne 
knjižice.  

Potrdilo o tem, da nima delovne knjižice, je moral delodajalec zahtevati tudi 
od tistega, ki je opravil strokovni izpit in s tem prenehal biti vajenec, kakor tudi od 
državnega uslužbence, pripadnika narodne milice, aktivnega častnika in podčastnika 
JA in UDV ter vojaškega uradnika, ki ni več opravljal enega od navedenih poklicev in 
je postal delavec (nameščenec). 

Uprava za delovno silo pri izvršilnem odboru okrajnega (mestnega) ljudskega 
odbora je vpisala vsako prijavo za izdajo delovne knjižice v poseben delovodnik. O 
delovnih knjižicah, izdanih v svojem območju po kraju zaposlitve, je vodila tudi 
abecedno kartoteko. Za vsako delovno knjižico se je izpolnil evidenčni karton in dal v 
kartoteko izdanih delovnih knjižic. Obsegal je: priimek, očetovo in rojstno ime, za 
omožene pa tudi dekliški priimek, zaporedno številko delovne knjižice, številko, pod 
katero je bila delovna knjižica vpisana v delovodnik, upravo za delovno silo pri 
izvršilnem odboru okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, ki je delovno knjižico 
izdala, in pripombo.  

Uprava za delovno silo pri izvršilnem odboru okrajnega (mestnega) ljudskega 
odbora, ki je izdala delovno knjižico po kraju zaposlitve, ni pa bila pristojna tudi za 
prebivališče, je poslala en izvod prijave za izdajo delovne knjižice z navedbo 
zaporedne številke delovne knjižice in številko delovodnika, pod katero je bila 
prijava vpisana, upravi za delovno silo pri izvršilnem odboru okrajnega (mestnega) 
ljudskega odbora, ki je bila pristojna za prebivališče. 

Na podlagi prejetega tretjega izvoda prijave o izdani delovni knjižici, ki jo je 
izdala uprava za delovno silo pri izvršilnem odboru okrajnega (mestnega) ljudskega 
odbora, pristojna po kraju zaposlitve, je izpolnila uprava za delovno silo pri 
izvršilnem odboru okrajnega (mestnega) ljudskega odbora, pristojna po prebivališču, 
evidenčni karton (naveden zgoraj) in ga odložila v kartoteko izdanih delovnih knjižic 
po kraju zaposlitve na svojem območju. 

V delovno knjižico in na karton se je vpisovalo samo s črnilom, vestno ter 
natančno. Morebitne napake, ki bi nastale pri vpisovanju je bilo treba popraviti, 
popravek pa potrditi s podpisom odgovornega uslužbenca. Popravljeni vpisi so morali 
biti prečrtani, da so bili čitljivi. Radiranje ni bilo dovoljeno. 

Izpolnjeno delovno knjižico je uprava za delovno silo izročila delodajalcu, ta pa 
delavcu (nameščencu) v podpis. Za dobo delovnega razmerja jo je hranil delodajalec. 

Republiško ministrstvo za delo je vodilo poročilo o izdanih delovnih knjižicah, 
urejalo podatke in jih pošiljalo ministrstvu za delo FLRJ; organi inšpekcije dela pa so 
nadzirali in skrbeli za pravilno izvajanje določb o delovnih knjižicah. 

Predvidena je bila tudi revizija izdanih delovnih knjižic, ki bi izločila iz prometa 
tiste, ki so bile izdane v nasprotju s predpisi uredbe o delovni knjižici. Določena je 
bila z odredbo o reviziji,8 opravljala pa so jo poverjeništva za delo pri okrajnih 
oziroma mestnih (rajonskih) ljudskih odborih, pristojnih po kraju zaposlitve delavca 
(nameščenca). Odredba je med drugim določala: 

                                                 
8  Odredba o reviziji izdanih delovnih knjižic, Ur. l. FLRJ, 84/1948 
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 da morajo prijavo za revizijo predložiti delodajalci v določenem roku za vse 
delavce (nameščence), ki so pri njih zaposleni, 

 poverjeništvo za delo prijave revidiranih delovnih knjižic vpisuje v delovodnik, 
enako kot prijave za izdajo nove delovne knjižice, 

 za vsako potrjeno delovno knjižico se izpolni evidenčni karton in vloži v 
kartoteko izdanih delovnih knjižic po abecednem redu, obenem se navede, da 
je delovna knjižica "Potrjena", 

 delovne knjižice, ki ne bodo revidirane v predpisanem roku in na katerih ne bo 
predpisane klavzule o potrditvi, ne bodo veljale za listino po predpisih o 
delovnih knjižicah, 

 po reviziji delovne knjižice pošlje poverjeništvo za delo republiškemu 
ministrstvu za delo  poročilo, republiško ministrstvo za delo uredi te podatke in 
jih pošlje na ministrstvo za delo FLRJ, 

 da odredba ne velja za revizijo delovne knjižice delavcev, ki so zaposleni v 
vojaških podjetjih. 

Izdana je bila še posebna odredba o rokih za opravljanje revizij9, obdobje za 
opravljanje revizij pa je bil določen od 11. do vključno 30. novembra 1948. 

Delodajalci so morali prijave za revizijo oddati, kot je določilo poverjeništvo za 
delo pristojnega okrajnega oziroma mestnega ljudskega odbora. 

S to uredbo se je pojavil tudi drugačen tip delovne knjižice (v veljavi do leta 
1952). Tudi te knjižice so imele mehke platnice, široke so bile 10 cm, dolge 14,5 cm 
in imele so 32 strani. Od prejšnjih so se razlikovale v barvi, saj so imele rumeno-
rjave platnice in na sredini grb FLRJ. Na vrhu platnice je bil napis FLRJ, pod tem 
"Ministrstvo za delo FLRJ", na dnu platnice pa je bil napis "Delovna knjižica". Tako kot 
prej omenjena delovna knjižica je tudi ta imela iste rubrike.  

Leta 1952 je bila izdana nova uredba o delovnih knjižicah.10 

Delovna knjižica po tej uredbi je bila dokaz o vrsti strokovnosti – stroki in 
poklicu, stopnji kvalifikacije oziroma naziva, delovni dobi in o posameznih pravicah iz 
socialnega zavarovanja, posebno še o pravici do pokojnine in invalidnine ter dokaz 
drugih pravic, katerih podlaga oziroma pogoj je bilo delovno razmerje. Določbe te 
uredbe niso veljale za člane jugoslovanske ljudske armade in ljudske milice. 

Prepovedano je bilo skleniti delovno razmerje brez delovne knjižice. Le 
izjemoma, v primeru sklenitve delovnega razmerje večje skupine delavcev v velikih 
gradbenih, gozdnih, rudarskih in podobnih podjetij večjega gospodarskega pomena, 
se je lahko sklenilo delovno razmerje tudi brez delovne knjižice. V takem primeru je 
moralo podjetje najpozneje v 15 dneh po sprejemu delavcev na delo predložiti 
pristojnemu organu za ljudsko zdravstvo in socialno politiko (mestnega, rajonskega, 
ljudskega odbora) za vse sprejete delavce prijave in potrebne dokumente, da se jim 
je izdalo delovno knjižico. 

Delovna knjižica je bila enotna za vse delavce in uslužbence v FLRJ. Tiskala in 
izpolnjevala se je v uradnem jeziku ljudske republike, za določena območja 

                                                 
9  Odredba o rokih za upravljanje revizij izdanih delovnih knjižic, Ur. l. FLRJ, št. 96/1948. 
10 Uredba o delovnih knjižicah, Ur. l. FLRJ, št. 7-65/1952. 
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posameznih republik pa se je poleg uradnega jezika lahko tiskala in izpolnjevala tudi 
v jeziku narodne manjšine. 

Izdajal jo je organ ljudskega zdravstva in socialne politike okrajnega oziroma 
mestnega ljudskega odbora, ki je bil pristojen za kraj stalnega prebivališča delavca 
oziroma uslužbenca. Predsednik sveta za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
ljudske republike je določil, kateri krajevni ljudski odbori lahko izdajajo delovne 
knjižice. Register delovnih knjižic po tej uredbi je vodil organ za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko pristojnega ljudskega odbora. 

Vse delovne knjižice, ki so bile izdane na podlagi prejšnjih predpisov, je bilo 
potrebno zamenjati v skladu s to uredbo. Delovne knjižice so bile izdane šele po 
odločbi o priznanju delovne dobe, ki so jih izdajale posebne komisije, oblikovane  pri 
organih za ljudsko zdravstvo in socialno politiko okrajnih oziroma mestnih ljudskih 
odborov. Predloge za priznanje delovne dobe so pripravile komisije, ki so bile v ta 
namen ustanovljene pri podjetjih, uradih in ustanovah. 

Zamenjavo delovne knjižice so izvedli na organih za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko okrajnih oziroma mestnih ljudskih odborov. 

 

 Obdobje 1954-1984 

Odlok o rokih za izdajo delovnih knjižic iz leta 195411 je določal, da so izvršni 
sveti ljudskih republik pooblaščeni, da lahko predpišejo roke za dovršitev dela v zvezi 
z zamenjavo in izdajo delovne knjižice. Roke lahko predpišejo enotno za vso 
republiko ali pa različno za posamezne kraje in mesta. Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije je sprejel odlok12, po katerem so morali zamenjati 
delovne knjižice v skladu z uredbo o delovnih knjižicah13 do 1. aprila 1955, z izjemo v 
okraju Koper, kjer so morale biti knjižice zamenjane do 1. januarja 1956. 

Z uredbo iz leta 195814 je bilo določeno, da delovno dobo pred izdajo delovne 
knjižice in po njej, ki ni bila vpisana v delovno knjižico, ugotavlja komisija za 
ugotovitev delovne dobe in posebne dobe, ki jo je imenoval občinski ljudski odbor. 

Navodilo o vsebini delovne knjižice, o vpisovanju podatkov v delovno 
knjižico, o registru o izdanih delovnih knjižicah in o delu komisij za ugotavljanje 
delovne dobe leta 195915 je določalo naslednje: 

Vsi, ki stopijo v redno delovno razmerje, oziroma delavci, ki so v rednem 
delovnem razmerju, morajo imeti delovne knjižice. 

 
Z osebami v rednem delovnem razmerju so izenačeni:  

 ljudski poslanci in odborniki ljudskih odborov s stalno funkcijo, ki dobivajo 
stalno mesečno nagrado za svoje delo, 

                                                 
11  Odlok o rokih za izdajo delovnih knjižic, Ur. l. FLRJ, št. 43/1954. 
12  Odlok za zamenjavo oziroma izdajo delovnih knjižic, Ur. l. LRS, št. 48/1954. 
13  Uredba o delovnih knjižicah, Ur. l. FLRJ, št. 7/1952. 
14  Uredba o organih in o postopku za ugotovitev delovne dobe in drugih obdobij, ki se vpisujejo v delovno knjižico, 

Ur. l. FLRJ, št. 45/1958. 
15  Navodilo o vsebini delovne knjižice, o vpisovanju podatkov v delovno knjižico, o registru o izdanih delovnih 

knjižicah in o delu komisij za ugotavljanje delovne dobe, Ur. l. FLRJ, št. 1/1959. 
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 izvoljene osebe s stalno funkcijo za stalno nagrado v družbenih in zadružnih 
organizacijah, strokovnih združenjih in zbornicah ali njihovih zvezah, če je to 
njihov edini ali glavni poklic, 

 člani obrtnih proizvajalnih, predelovalnih in uslužnostnih zadrug, 

 člani ribiških zadrug morskega, rečnega in jezerskega ribištva, ki jim je 
pridobitno delo v zadrugi edini ali glavni poklic. 

Tuji državljani, ki so v Jugoslaviji v rednem delovnem razmerju pri domačih 
organizacijah, morajo imeti delovno knjižico, izdajo se jim ob enakih pogojih kot 
jugoslovanskim državljanom. 

 
V tem obdobju se je pojavila delovna knjižica s trdimi platnicami. Značilnost te 

delovne knjižice je njena siva barva. Ta delovna knjižica je bila za razliko od prej 
opisanih široka 10,5 cm, dolga 14,5 cm in je imela 44 strani. Na sprednji platnici je 
bil napis "Federativna ljudska republika Jugoslavija", pod tem na sredini grb FLRJ in 
pod njim napis "Delovna knjižica". Strani v delovni knjižici so bile svetlozelene barve, 
na vseh pa je viden grb FLRJ. Na prvi strani delovne knjižice je bilo zgoraj napisano 
"Ljudska republika Slovenija", spodaj pa "Ljudski odbor", na sredini je bil napis 
"Delovna knjižica" in pod tem "Serija C številka", "Registrska številka" in "Osebna 
izkaznica". Pod tem je bila tabela z rubrikami: "serijska številka; registrska številka; 
kraj in datum izdaje". Na drugi strani so bile rubrike: "rodbinsko ime (priimek); 
očetovo ime; rojstno ime; dekliški priimek; dan, mesec in leto rojstva; kraj, okraj in 
ljudska republika rojstva; državljanstvo; narodnost; strokovnost: poklic (stroka), 
kvalifikacija (naziv)" ter kje in kdaj je bila knjižica izdana. Spodaj je bil podpis 
predsednika sveta in pod tem podpisom podpis lastnika delovne knjižice. Na tretji 
strani je bila kategorija "Podatki o šolski in strokovni izobrazbi" z rubriko o zaključeni 
šoli, tečaju ali opravljenem strokovnem izpitu. Pod tem je bila na isti strani 
kategorija "napredovanja med zaposlitvijo", vpisati je bilo treba kvalifikacijo. Na 
četrti in peti strani je bila kategorija "Podatki o zaposlitvi pred izdajo delovne 
knjižice", in sicer na četrti strani "Do 31. decembra 1946", na peti pa "od 1. januarja 
1947". Na teh straneh so bili vpisani datum začetka prve zaposlitve in datum 
prenehanja zadnje zaposlitve, skupno trajanje zaposlitve v tem razdobju in ali je 
delovna doba priznana na temelju odločbe komisije LO … št. … z dne … 195… ter 
podpis in pečat. Na peti strani pa so bili ime in kraj podjetja (urada, ustanove) in čas 
trajanja zaposlitve ter ponovno, ali je delovna doba priznana na temelju odločbe 
komisije LO … št. z dne… 195… ter podpis in pečat. 

Od 6. do 25. strani je obsegala kategorija "Podatki o zaposlitvi" z rubrikami: 
"številka matične knjige; ime in kraj podjetja (urada, ustanove); datum nastopa 
zaposlitve; datum prenehanja zaposlitve; trajanje zaposlitve v podjetju (let, 
mesecev, dni); skupno trajanje vseh zaposlitev (z besedami) in podpis ter pečat". Ta 
knjižica je imela tudi kategorijo "Naknadna priznana delovna doba" in kategorijo 
"Vrsta zaposlitve in plača", vanjo so poleg vrste zaposlitve vpisovali tudi znesek. 
Strani od 32. naprej so obsegale kategorije: "Podatki o času, prebitem izven 
delovnega razmerja, ki se štejejo za pokojnino" (treba je bilo navesti, zakaj in na 
temelju katerih dokumentov je bil vpis narejen ter kateri čas je priznan), "Podatki o 
odsotnostih, daljših od treh mesecev" (namen odsotnosti), "Podatki o času, prebitem 
na prostovoljnem delu" (kdo je organiziral prostovoljno delo, kdaj, kje), "Podatki o 
materialni preskrbi ob začasnem prenehanju delovnega razmerja", "Podatki o voznih 
ugodnostih med začasnim prenehanjem delovnega razmerja", "Podatki o pokojnini" 
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(vrsta pokojnine in od kdaj se izplačuje) ter "Podatki o invalidnini" (odstotek 
invalidnine in kdo je izdal odločbo o priznanju invalidnine).  

 
Slika 2: "Siva" delovna knjižica s trdimi platnicami – ta zunanja oblika delovnih knjižic se je začela 

uporabljati  v 50. letih 20. stoletja in je bila v uporabi do sredine 80-ih let 

Na zadnji strani je bilo "Opozorilo", da nihče ne sme začeti delovnega razmerja 
brez delovne knjižice. Spodaj sta bila kolofon in zapisana št. Obrazca (Obr. 0,34). 

 

 
Slika 3: Zadnja stran "sive" delovna knjižica z opozorilom na notranji strani platnice 
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Leta 1970 izdan zakon o delovnih razmerjih16 opredeljuje delovne knjižice v 
treh členih. V 119. členu govori o tem, da jo ima delavec na delu v delovni 
organizaciji. V istem členu je opisana kot javna listina, ki služi dokazovanju dejstev, 
s katerimi se uveljavljajo pravice, ki je zanje podlaga ali pogoj v delovni organizaciji. 
Vanjo je prepovedano vpisovati negativne podatke o delavcu. V 120. členu je 
omenjen njen izdajatelj, to je pristojni občinski upravni organ, 121. člen pa pove, da 
Zvezni svet za delo izda natančnejše predpise, kako se izdajajo, vodijo in 
zamenjujejo delovne knjižice, kaj se vanje vpisuje ter kako se vodi register izdanih 
delovnih knjižic. 

Leta 1973 sprejet Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem 
delu17 o delovni knjižici govori v 71. členu: Delavec, ki pridobi lastnost delavca v 
združenem delu, ima delovno knjižico. Ta delovna knjižica navaja splošne podatke o 
delavcu, podatke o njegovi šolski in strokovni izobrazbi in podatke o njegovi 
zaposlitvi ter druge podatke, ki so predpisani v zakonu. Je javna listina. 

Zakon o delovnih razmerjih18 iz leta 1983 govori o delovni knjižici v 14. členu: 
Delavec v delovnem razmerju ima delovno knjižico, ki je javna listina. Vanjo se 
vpišejo podatki o delavcu, o njegovi izobrazbi, zaposlitvi in drugi podatki, določeni s 
posebnim predpisom. Pristojni republiški upravni organ za delo izda podrobnejše 
predpise o vsebini delovne knjižice, o vpisovanju podatkov in o vodenju registra o 
izdanih delovnih knjižicah. 

 

 Obdobje 1984-1989 
 
Na podlagi 14. člena navedenega zakona je bil leta 1984 izdan pravilnik o 

delovni knjižici19. Po tem pravilniku je delovno knjižico dobil državljan SFRJ, ki je 
dopolnil 15 let starosti, pa tudi tuji državljan, ki je imel dovoljenje za sklenitev 
delovnega razmerja. 

 Državljan je zahtevo za izdajo delovne knjižice vložil pri občinskem upravnem 
organu, pristojnem za kraj stalnega prebivališča ali sedeža organizacije združenega 
dela oziroma druge samoupravne organizacije ali skupnosti ali obratovalnice, v kateri 
je sklenil delovno razmerje. Ob sklenitvi delovnega razmerja je izročil delovno 
knjižico organizaciji združenega dela, oziroma nosilcu samostojnega osebnega dela. 
Delavci, ki so opravljali samostojno poklicno dejavnost, so hranili delovne knjižice 
sami.  

Delovna knjižica iz tega leta predstavlja mejnik v razvoju delovnih knjižic, saj 
je imela platnice zelene barve. Kot je določeno v tretjem členu Pravilnika o delovni 
knjižici, je bila široka 10 cm, dolga 14 cm in je imela 36 strani. Na sprednji platnici 
je bilo na vrhu besedilo "Socialistična republika Slovenija", pod besedilom grb SRS in 
pod grbom naslov "Delovna knjižica". Na prvi strani zgoraj je bilo ponovno napisano 
"Socialistična republika Slovenija", pod tem "Občina". Sledili so naslov "Delovna 
knjižica, serija A, reg. številka" in nato tabela za osebne podatke z rubrikami: 
"dokument; ser. št.; registrska številka; kraj in datum izdaje". Pod to tabelo so bili 
navedeni: matična številka občana, kdaj in kje je bila izdana in njegov podpis. Na 
drugi strani so bile rubrike: "ime; priimek; očetovo oz. materino ime; datum rojstva; 

                                                 
16  Temeljni zakon o delovnih razmerjih, Ur. l. SFRJ, št. 12/1970. 
17  Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu, Ur. l. SFRJ, št. 22/1973. 
18  Zakon o delovnih razmerjih, Ur. l. SRS, št. 24/83. 
19  Pravilnik o delovni knjižici, Ur. l. SRS, št. 6/1984. 

 311



B. Aristovnik, B. Zalašček: Razvoj delovne knjižice v obdobju po drugi svetovni vojni... 

kraj, občina, SR ali SAP; državljanstvo in podpis lastnika". Na naslednjih straneh je 
bila kategorija "Podatki o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in 
usposabljanju", sledila je kategorija "Podatki o delovnem razmerju" z rubrikami: 
"evid. številka; ime in sedež OZD; datum sklenitve in prenehanja delovnega 
razmerja; trajanje zaposlitve; opombe; podpis in pečat". Na strani 22 so bile 
kategorije "Podatki o opravljanju samostojne poklicne dejavnosti in dejavnosti z 
osebnim delom in delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov", "Podatki o času 
nezaposlenosti, ki se všteva v zavarovalno dobo", in kategorija, ki vključuje 
zavarovalno dobo s povečanjem, ki se upošteva do izdaje delovne knjižice. Zadnje 
strani so bile namenjene kategorijam "Podatki o priznani posebni dobi", "Naknadno 
priznana zavarovalna doba" ter "Pravice, pridobljene iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja". Zadnje tri strani pa so bile namenjene vpisovanju opomb. Taka zvrst 
delovne knjižice je bila v veljavi do leta 1990. 

 

 

Slika 4: Zelena delovna knjižica Socialistične republike Slovenije z mehkimi platnicami 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delovni knjižici20 iz leta 
1985 je določal vpis enotne matične številke občana na podlagi javne listine: 
 za delavce v združenem delu je vpis izvedla organizacija združenega dela 

(OZD), kjer je bila delovna knjižica v hrambi, 
 za delavce, zaposlene pri nosilcih samostojnega osebnega dela, so vpis izvedli 

pristojni občinski upravni organi, 
 za zadružne kmete zadružna ali druga organizacija, kjer je zadružni kmet 

združeval svoje delo in sredstva, 
 za iskalce zaposlitve, prijavljene pri občinskih skupnostih za zaposlovanje, 

pristojni organ občinske skupnosti za zaposlovanje. 
 
 
 

                                                 
20  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delovni knjižici, Ur. l. SRS, št. 25/1985. 
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 Obdobje 1990-2007 

Po pravilniku o delovni knjižici iz leta 199021 se je delovna knjižica izdajala 
državljanu SFRJ, ki je izpolnil 15 let starosti. Izdajala se je tudi tujemu državljanu, ki 
je imel dovoljenje za sklenitev delovnega razmerja. Delovna knjižica se je izdajala 
na podlagi zahteve za izdajo, ki se je vložila pri pristojnem občinskem upravnem 
organu glede na kraj stalnega prebivališča občana ali sedeža organizacije oziroma 
delodajalca, kjer je delavec sklenil delovno razmerje. 

Delovni ljudje, ki so opravljali samostojno dejavnost z osebnim delom, so 
hranili delovne knjižice sami. Organizacija oziroma delodajalec je izročil delavcu 
delovno knjižico, ko mu je prenehalo delovno razmerje. Pristojen občinski upravni 
organ je vodil register delovnih knjižic in abecedni imenik. 

Pravilnik o spremembah pravilnika iz leta 199122 je spremenil besedi 
"republika ali avtonomna pokrajina" v besedo "država", besede "državljanu SFR 
Jugoslavije" so nadomestili z besedami "državljanu Republike Slovenije", besede 
"republiko ali avtonomno pokrajino" so zamenjali z besedo "državo". Pravilnik je 
določil, da se delovne knjižice, izdane do uveljavitve tega pravilnika, ne zamenjujejo 
(razen, če to delavec izrecno ne zahteva). 

Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o delovni knjižici23 iz leta 1992 je določil 
vpis državljanstva: 

Spremembo državljanstva v delovne knjižice so vpisali:  

 organizacija oziroma delodajalec, pri katerem je bil delavec v delovnem 
razmerju, 

 občinski upravni organ, pristojen za izdajo delovne knjižice, osebe, ki so 
opravljale samostojno gospodarsko dejavnost, 

 Republiški zavod za zaposlovanje za prijavljene iskalce zaposlitve.  

 

Slika 5: Siva delovna knjižica Republike Slovenije 

                                                 
21  Pravilnik o delovni knjižici, Ur.l. RS, št. 28/1990. 
22  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delovni knjižici, Ur.l. RS, št. 32/1991.  
23  Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o delovni knjižici, Ur.l. RS, št. 47/1992. 
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delovni knjižici24  iz leta 
1995 je določal, da se posodobijo nekatera imenovanja upravnih organov in zavodov, 
npr. občinski upravni organ se je nadomestil z upravno enoto, Skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja z Zavodom za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Republike Slovenije. 

Pravilnik o spremembi pravilnika o delovni knjižici25 iz leta 1998 je določil, 
da se v delovne knjižice ne vpisuje več enotna matična številka občana. 

                                                

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih iz leta 
2007 so s 1. 1. 2009 prenehale veljati določbe 224., 225. in 226. člena Zakona o 
delovnih razmerjih (ZDR), ki se nanašajo na delovne knjižice. S tem delovna knjižica 
ni več obvezen dokument delavca.  

 Po 1. 1. 2009 upravne enote ne izdajajo več delovnih knjižic, prav tako ni več 
pravne podlage za vpisovanje podatkov v delovne knjižice.  

 

3 VPRAŠANJE NAMESTO ZAKLJUČKA 

Kako po ukinitvi delovne knjižice? 

Državljani po 1. januarju 2009 pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije (ZPIZ) pridobijo izpis o zavarovanjih (izpis obdobij zavarovanja 
v Republiki Sloveniji po 1. 1. 2009). Zahtevek za izpis o zavarovanjih je mogoče 
vložiti po elektronski pošti ter na območnih enotah ali na centrali ZPIZ.  

Še vedno pa po določilu 91. člena ZDR-A delovne knjižice, ki so bile izdane po 
1. 1. 2009, ohranjajo lastnost javne listine in z veljavnimi vpisi ne zgubijo dokaznega 
pomena v postopkih uveljavljanja oziroma uresničevanja delavčevih pravic, kjer so se 
do navedenega datuma uporabljale. 
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SUMMARY 

EMPLOYMENT BOOKLET DEVELOPMENT IN THE PERIOD BETWEEN THE END OF 
THE SECOND WORLD WAR UNTIL ITS ABOLISHION IN 2009 

In accordance with Article 91 of the Act of Changes and Amendments to the 
Employment Relationship Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 
103/07 - ERA - A) employment booklets were abolished on January 1, 2009. Since 
then there is no legal basis for issuing employment booklets or for entering data in 
existing employment booklets. An employment booklet accompanied a worker at his 
carrier from the second half of the 19th century, when it was intoduced, thoughout 
the 20th century, the century of many contraversies and different life stories. Many of 
them are writeen in employment booklets too.  

Employment booklet was a public document. It was issued by competent 
administrative units and contained information on the profession, skill levels of  the 
owner of the booklet, years of service, social security, especially the right to get 
pension or handicap compensation and data on any other rights arising from an 
employment relationship.  

The article describes types of employment booklets in Yugoslavia in the period 
from the end of the Second World War till the year 2009 when they were abolished. 
Listing the changes of legal regulations it describes the content and shape of 
employment booklets and interesting life stories they keep. 

 


