
Stari / novi „poslovni modeli“ izkoriščanja 

Goran Lukić

Delavska svetovalnica

7. 5. 2019

Društvo Delavska svetovalnica

Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

Brezplačna telefonska številka: 080 14 34

Elektronski naslov: info@delavskasvetovalnica.si

mailto:info@delavskasvetovalnica.si


„Zastraševanje“ 



„Izvršbe“ 



„Konkurenčna klavzula“



„Zaračunavanje“  



„vračanje plačila“ 

 

Ljubljana, 27. 3. 2018 

 

Za:  

Dušan Mes, generalni direktor SŽ 

 

Zadeva: direktna zaposlitev agencijskih ter »agencijskih« delavcev na SŽ; primer 

podjetja ORSINI1  
 

Lep pozdrav, 

obveščamo vas, da so se na nas obrnili delavci podjetja ORSINI1 d.o.o. Iz priloženih dokumentacij je 

vidno, da je v njih cela vrsta določb, katere nimajo nobene povezave s področno zakonodajo, temveč 

da so predvsem element zastraševanja delavcev. Delavci so se obrnili na nas z informacijami, da ima 

njihov delodajalec stalno prakso da jih izsiljuje za denar za dni v mesecu ko niso delali zaradi takšnih 

in drugačnih vremenskih razlogov. Konkretno imamo informacijo da so delavci zaradi slabih 

vremenskih pogojev v mesecu februarju pridobili navodilo da takoj dvignejo denar in vrnejo od 300 

do 400 EUR. Ker so delavci na minimalni plači, jim za preživetje ni ostalo skoraj nič, potem ko so 

poplačali stroške. Očitno je, da se delodajalec sklicuje na 13. člen pogodbe o zaposlitvi. »Povrnitev« 

denarja se opravi po sistemu »na roke delodajalcu«.  

Nadzorne organe (IRSD) smo v prijavi dne 20. 3. pozvali, da preverijo zakonitost skenirane izjavo in 

pogodbe o zaposlitvi. Po naših informacijah delodajalec ORSINI1 izvaja dela na terenu za Slovenske 

železnice, delavci delajo na terenu in opravljajo zahtevna gradbena dela.  

 



„Prikrita“ delovna razmerja 



Kaj pa pravi sodna praksa /zakonodaja?                      



„Zastraševanje“

Iz obrazložitve: 



„Fiktivna izvršba“

Novica Ministrstva za pravosodje, 26. 6. 2018: Problematika fiktivnih izvršb s strani delodajalcev proti 
svojim delavcem
http://www.mp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7583/

http://www.mp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7583/


„Konkurenčna klavzula“

http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111398114&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A

1%C4%8Di&page=0&id=2015081111398114

http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111398114&database%5bSOVS%5d=SOVS&database%5bIESP%5d=IESP&database%5bVDSS%5d=VDSS&database%5bUPRS%5d=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=2015081111398114


„Zaračunavanje“

Uradni odgovor ZRSZ na vprašanje Delavske svetovalnice glede „Dogovora“ ki predvideva plačilo 500 evrov v 

primeru, da delavec prekine PZ pred potekom enega leta.



„Prikrita“ delovna razmerja 

19. člen (prepovedna odločba)

(1) Inšpektor z odločbo prepove opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave 
nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi:

1. neposredno nevarnost za življenje delavcev;

2. da je delodajalec omogočil delo tujcu ali osebi brez državljanstva v nasprotju s predpisi, ki urejajo zaposlovanje tujcev;

3. da je delodajalec ali uporabnik, h kateremu so v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja in trg dela, posredovani delavci s 
strani delodajalca, ki opravlja dejavnost posredovanja dela delavcev uporabniku, omogočil delo delavcu v nasprotju s predpisi, ki 
urejajo trg dela;

4. zaposlitev na črno, če posebni predpisi določajo pristojnost inšpekciji za delo;

5. delo otrok, mlajših od 15 let starosti, v nasprotju s predpisi, ki urejajo delo otrok;

6. opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

(2) V primeru iz 6. točke prejšnjega odstavka inšpektor v odločbi hkrati odredi, da mora zavezanec osebi, na katero se prepoved 
nanaša, izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi v roku treh delovnih dni po tem, ko inšpektor vroči odločbo, v kateri ugotovi opravljanje 
dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom, ki ureja delovna razmerja. Oseba, na katero se nanaša prepoved, sklene 
pogodbo o zaposlitvi najkasneje tri delovne dni po prejemu pisne pogodbe o zaposlitvi.



„Vračanje plačila“

Dalje bi v kontekstu izpostavljene problematike želeli opozorili še na 136. člen ZDR-1, ki ureja pobot 
plače. Iz navedene zakonske ureditve izhaja, da le zakon lahko predpiše, kateri so dopustni odtegljaji 
od plače oziroma v katerih primerih lahko delodajalec zadrži izplačilo plače (takšno ureditev 
najdemo v npr. v Zakonu o izvršbi in zavarovanju). Vsa določila pogodbe o zaposlitvi, ki določajo 
druge načine zadrževanja plače, so neveljavna. Pobot plače pride v poštev, če ima delodajalec, ki je 
delavcu dolžan izplačati plačo, hkrati tudi sam kakšno terjatev do delavca oziroma če delavec kaj 
dolguje delodajalcu. V zvezi s pobotom je treba opozoriti, da se za veljavnost pobota zahteva pisno 
soglasje delavca. Soglasje za pobot pa lahko delavec poda šele po nastanku delodajalčeve terjatve. 

Povrnitev stroškov pridobitve delovnega dovoljenja (delavci iz BIH), zaprosilo za stališče – odgovor MDDSZ, 27. 3. 2019


