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UVOD 

S potekom zadnjega dne leta 2001 se je izteklo tudi obdobje, v katerem so vsi najpomembnejši 
zakoni s področja dela veljali v besedilu, ki je bilo sprejeto v obdobju prejšnje države in prejšnjih 
družbeno ekonomskih razmer. Kljub temu pa se ni mogoče izogniti občutku, da se postopek 
sprejemanja novih pravil, vezanih na delo, odvija prepočasi in da vse skupaj močno zaostaja za 
vsakdanjim življenjem. Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu naj bi začel veljati že s polletjem leta 
2001, vendar je bila zelo enotna ocena poslancev v Državnem zboru, da na uveljavitev zakona še 
nismo dovolj pripravljeni, zato je bil sprejet sklep o podaljšanju uveljavitvenega roka do izteka leta. 
Ta dogodek zelo slikovito kaže na to, da večinoma še vedno nismo v celoti in zavestno pripravljeni 
sprejeti nujnih sprememb, ki v bistvu pomenijo prerazporeditev pravic, obveznosti in odgovornosti v 
zvezi z delom, ki jih prinašajo nova pravila, pa naj gre za delodajalce ali pa za delavce oziroma 
združenja enih ali drugih. 

Sicer je bilo leto 2001 povprečno leto, ki statistično ni odstopalo v nobeno smer od nekajletnih gibanj 
spremljanih pokazateljev. Inšpektorat RS za delo je z vsemi svojimi inšpektorji opravil večji obseg 
dela kot poprej, torej več inšpekcijskih pregledov kot pred leti, pa vendarle ukrepal v enakem številu 
ali manjkrat kot v preteklem letu. Ocenjujem, da se polagoma problematika nadzorovanih področij v 
najširšem delu umirja, deloma pa je temu vzrok v že poznani, a še ne uveljavljeni zakonodaji, ker 
ukrepanje še ni bilo mogoče. Ta trend je pričakovati tudi v naslednjem letu, torej ko bo novi Zakon o 
varnosti in zdravju pri delu že uveljavljen, ker bo v začetnem obdobju učinkovanja zakona v ospredju 
delovanja inšpektorjev pojasnjevanje, svetovanje in pomoč delodajalcem pa tudi delavcem pri 
uveljavljanju novih zahtev, ki jih zakon prinaša, ne pa predvsem kaznovanje. 

Na drugi strani je bilo leto 2001 leto, v katerem se je Inšpektorat RS za delo praktično preko vsega 
leta srečeval z evropsko prakso na področju nadzora. V prvem deiu tako, daje slovensko inšpekcijo 
dela obiskala nadzorna delegacija inšpektorjev dela štirih držav, ki jih je poslala Evropska komisija, 
da preveri usposobljenost naših inšpektorjev glede izpolnjevanja kriterijev evropske prakse. V 
drugem delu leta pa smo izredno aktivno sodelovali še v okviru evropskih projektov izmenjave 
izkušenj s strokovnjaki z Nizozemske In iz Nemčije, kjer je praktično prav vsak od slovenskih 
inšpektorjev imel možnost spoznati tujo prakso s tega področja. Enotna ocena je, da smo ob 
določenih dopolnitvah in nadaljnjem usposabljanju primemo pripravljeni na prevzem novih 
obveznosti, ki jih prinaša prevzem evropske zakonodaje v naš prostor. 

Stalno spremljanje razvoja pravil in prakse v Evropski Uniji in hkratno usposabljanje inšpektorjev v tej 
smeri bo tudi v prihodnje stalna naloga, ki bo tudi v materialnem smislu zahtevala nekaj več, saj ob 
enakih ali celo manjših sredstvih za delovanje inšpekcije dela, le—tej ni mogoče dodajati novih in 
novih nalog in vsebin in istočasno pričakovati povečanje obsega ob hkratni strokovni kakovosti 
opravljenega dela. 

Preko celega leta so inšpektorji poleg svojega osnovnega dela sodelovali tudi pri različnih 
organiziranih usmerjenih nadzorih na vseh področjih našega delovanja, zelo aktivno tudi v akcijah, ki 
se organizirajo v sodelovanju z različnimi nadzorstvenimi organi predvsem zaradi odkrivanja in 
preprečevanja sive ekonomije, pri čemer so učinki takega delovanja zelo pomembni tudi v 
preventivnem smislu pa tudi kot dokaz, da obstaja zelo močno, usklajeno in učinkovito sodelovanje 
med različnimi inšpekcijami v državi, kadar je to potrebno, v kar mnogi, večinoma neupravičeno, 
pogosto dvomijo. 

8orut Brezovar, univ.dipl. pravnik 

Glavni Inšpektor RS za delo 
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I > PRISTOJNOSTI, ORGANIZIRANOST IN DEJAVNOST INŠPEKTORATA RS ZA 

DELO 

1.1. Pristojnosti in zakonodaja 

Inšpektorat Republike Slovenije za delo je upravni organ v sestavi 

Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Področje dela je določeno s 

t. členom Zakona o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94, 32/97 in 30/00). 

Obveznost in vsebino poročanja določa 5. člen navedenega zakona. 

Inšpektorat Republike Slovenije za delo je upravni organ v sestavi Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve. Delovno področje upravnega organa je določeno z Zakonom o inšpekciji dela 
(Uradni list RS, št. 38/94,32/97 in 39/00). 

Naloge in pristojnosti inšpekcijskega nadzora so določene s tujimi in domačimi pravnimi viri, kot tudi 
zakonodajo bivše SFR Jugoslavije, ki se uporablja na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo 
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1 
in 45/1/94). 

Poročilo Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2001 je izdelano na podlagi 5. člena 
Zakona o inšpekciji dela, ki določa vsebino poročanja in nadaljni potek obravnave poročila. V skladu 
s prvo točko 5. člena Zakona o inšpekciji dela je med tujimi pravnimi viri potrebno omeniti 
• Konvencijo št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini (Uradni list FLRJ, mednarodne pogodbe, 

št. 5/56), 

• Konvencijo št. 129 o inšpekciji dela v kmetijstvu (Uradni list SFRJ, št. 22/75), 

• Konvencijo št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju (Uradni list 
SFRJ, mednarodne pogodbe, šL 7/87), 

• Priporočilo MOD št. 97 o varstvu zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list FLRJ, 
mednarodne pogodbe, št. 12/56). 

Med domačimi in prevzetimi pravnimi viri navajamo samo najpomembnejše: 
• Zakon o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94,32/97 in 36/00), 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št.56/99 

in 64/01), 

• Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS. št. 57/96), 

• Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.14/90, 5/91,29/92, 71/93, 2/94, 19/94, 12/99 in 
101/99), 

• Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št.60/89 in 42/90), 

• Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,17/91, 
12/92, 71/93,2/94,38/94 in 69/98 in 65/00), 
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• Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/00), 

• Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 66/00) 

• Zakon o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91) itd. 

Nadzor s področja varnosti in zdravja pri delu so inšpektorji opravljali na podlagi omenjene 
zakonodaje in podzakonskih predpisov ter "tehničnih predpisov in standardov s področja varnosti in 
zdravja pri delu, ki jih je sprejela ali direktno prevzela od Evropske unije naša država. 

Inšpektorji s področja delovnih razmerij so opravljali nadzor v skladu z navedeno zakonodajo in 
drugimi predpisi, kolektivnimi pogodbami, splošnimi akti, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge 
prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri 
upravljanju in stavke. 

Omeniti je potrebno še inšpekcijski nadzor, ki se je opravljal po posebnih zakonih in predpisih na 
Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za obrambo, Ministrstvu za finance, Ministrstvu za 
pravosodje ter v drugih sodnih, državnih in vladnih organih. 

Pri neposrednem inšpekcijskem nadzoru so inšpektorji ukrepali v skladu z zakonodajo iz obeh 
področij nadzora, postopek pa vodili po Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
80/99 in 70/00). Na podlagi predhodnih postopkov so izdajali ureditvene odločbe, odločbe o 
prepovedi opravljanja delovnega procesa oziroma uporabe sredstev za delo do odprave 
nepravilnosti, pripravili izvršbe in izrekali mandatne kazni proti kršilcem, predlagali uvedbo postopkov 
zaradi prekrškov oziroma jih ovadili tožilstvom zaradi suma storitve kaznivega dejanja. 

V skladu s 4. členom Zakona o inšpekciji dela je inšpektorat dajal delodajalcem in delavcem 
strokovno pomoč v zvezi z uresničevanjem zakonov in drugih predpisov, kolektivnih pogodb ter 
splošnih aktov iz svoje pristojnosti. Pri svojem delu so delavci inšpektorata sodelovali z drugimi 
inšpektorati, z zavodi pristojnimi za zaposlovanje, za zdravstveno zavarovanje ter za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, kot tudi s sindikalnimi oziroma strokovnimi združenji delavcev in združenji 
delodajalcev. Inšpektorat je sodeloval tudi z raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter s 
strokovnjaki na področju dela. 

1.2. Temeljni področji nadzora 

Inšpektorat Republike Slovenije za delo nadzira dve veliki in strokovno 

izredno zahtevni področji: 

• področje delovnih razmerij, 

- področje varnosti in zdravja pri delu. 

Pogoji za zaposlitev inšpektorjev so določeni v Zakonu o inšpekciji dela 

(Uradni list RS, št. 38/94, 32/97 in 30/00). 

Inšpektorat RS za delo nadzira dve veliki in strokovno zaokroženi področji: delovna razmerja ter 
varnost in zdravje pri delu. Od veljavnosti zakona o inšpekciji dela, zaposlujemo univerzitetne 
diplomirane pravnike in univerzitetne diplomirane inženirje tehničnih strok. Delavci z višjo izobrazbo 
so lahko nadaljevali z inšpekcijskim delom samo v skladu z določbami 28. člena zakona o inšpekciji 
dela. 

Področji dela inšpektorjev sta različni po načinu opravljanja nadzora. Pri delovnih razmerjih gre 
največkrat za preglede internih aktov in dokumentov (pogodb o zaposlitvi, pogodb o delu, listin o 
izplačilih plač, nadomestilih, dodatkih itd.), na podlagi katerih se ugotavljajo kršitve pravic in 
obveznosti delodajalca in delavca. 

Inšpekcijsko nadzorstvo s področja varnosti in zdravja pri delu obsega neposredno kontrolo objektov 
in delovnih prostorov, ugotavljanje pogojev za delo v prostorih in na deloviščih, ustreznost sredstev 
za delo (strojev, orodij, opreme), osebne varovalne opreme, izvajanje zdravstvenih pregledov, 
mikroklimatske razmere, varno delo glede na posebnost dejavnosti itd. V lanskem letu je bila 
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posebna pozornost inšpektorjev namenjena svetovanju delodajalcem pri pripravi in izdelavi izjave o 
varnosti z oceno tveganja. 

Inšpektorat RS za delo vodi upravni postopek na prvi stopnji. Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve na drugi stopnji odloča o pritožbah zoper odločbe inšpektorjev. 

V mejah pristojnosti so delavci inšpektorata na podlagi Zakona o inšpekciji dela ter upravnih, 
organizacijskih, finančnih in drugih predpisov opravljali še druge naloge, kot na primer: 
• spremljali in proučevali stanje zdravja in varnosti pn delu in delovnih razmerij v najširšem smislu, 

• sodelovali v medresorskih in drugih strokovnih komisijah pri pripravi nove zakonodaje z obeh 
področij nadzora, 

• pripravili strokovne in pravne podlage ter analizirali posebne usmerjene akcije na obeh področjih 
nadzora, 

• opravljali skupne akcije z drugimi inšpekcijskimi organi za odkrivanje in preprečevanje dela in 
zaposlovanja na črno, 

• koordinirali in nadzirali delo delavcev inšpektorata na obeh področjih nadzora, 

• pripravili proračun in zaključni račun organa in opravljali kadrovske, finančne, izobraževalne in 
druge skupne zadeve za vse delavce organa, 

• vodili statistično, analitsko in informacijsko dejavnost za upravni organ in opravljali druge 
dejavnosti, ki so povezane z obdelavo podatkov inšpektorata. 

1.3. Delavci inšpektorata in zaposlovanje 

V Inšpektoratu Republike Slovenije za delo je bilo decembra 2001 

zaposlenih skupaj 106 delavcev, med letom so bili na delu povprečno 102 

delavci. Od navedenega števila je bilo 76 pooblaščenih delavcev- 

inšpektorjev. Povprečno je bilo med letom na delu polni delovni čas 73 

pooblaščenih delavcev. 

Kadrovska problematika inšpektorata je zaradi omejevanja zaposlovanja v 

državni upravi in nezainteresiranosti kadrov pravne in medicinske stroke za 

delo v inšpektoratu, prisotna od reorganizacije inšpektorata. 

V decembru 2001 je bilo v Inšpektoratu RS za delo zaposlenih 106 delavcev oziroma lani povprečno 
102 delavca vključno s pripravniki. 

Od skupnega števila zaposlenih je bilo 76 pooblaščenih delavcev, (štirim delavcem je prenehalo 
delovno razmerje, trije delavci so sklenili delovno razmerje). Med letom je bilo povprečno prisotnih na 
delu 73 pooblaščenih delavcev zaradi celoletne odsotnosti treh delavk, trije pooblaščeni delava pa 
so zaradi sklepov invalidske komisije opravljali delo s polovičnim delovnim časom. 

Slika 1: Razmerje med delavci, ki opravljajo inšpekcijski nadzor - inšpektorji, in drugimi delavci 
inšpektorata 
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Graf prikazuje Kadrovsko stanje inšpektorata. Iz prikaza je razvidno, da v inšpektoratu zaposlujemo 
večinoma celavce, ki opravljajo neposredni inšpekcijski nadzor. Ostaii delavci ne opravljajo 
neposrednega nadzora, opravljajo pa drjga vodstvena, strokovna in administrativno tehnična cela. 

Obseg inšpektorskega dela se vsako leto povečuje. Pnzaaevali smo si, da bi zaposlili nove 
inšpektorje, vendar je oilo zaposlovanje v državni upravi omejeno tudi za inšpektorje. 

Slika 2: Število vseh delavcev glede na stopnjo izobrazbe 

Izobrazbena struktura delavcev kaže, da se v inšpektoratu od veljavnosti Zakona o inšpekciji dela 
zaposlujejo predvsem delavci z univerzitetno izobrazbo, oziroma so si delavci glede na določbe 28 
člena zakona o inšpekciji dela pndobili zahtevano visoko izobrazbo. 

Postopki za zaposlitev nadomestnih in novih delavcev so predolgi. Od razpisa do zasedbe 
delovnega mesta višjega upravnega deiavca pretečejo vsaj štirje meseci, v kolikor upoštevamo tudi 
odpovedni rok kandidata. Za delovna mesta inšpektorjev pravne stroke ter delovno mesto zdravnika 
medicine dela na večkratne objave ni bilo prijave. Začasno odsotne delavce smo morali v nekaterih 
primerih nadomestiti s pripravniki, ki pa niso mogli nadomestiti inšpektorja na terenu. 
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Strokovnjakov z univerzitetno izobrazbo v lanskem letu nismo mogli privabiti niti z višino plače, niti s 
pogoji za delo, saj je oboje neizvedljivo. Inšpektorsko delo v državni upravi ni cenjeno kot drugo delo 
višjih upravnih delavcev. Delo je terensko. Inšpektorji so izpostavljeni vremenskim in drugim vplivom 
ter ogroženo s strani nasilnih oseb. 

1.4. Organizacija inšpektorata 

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji Inšpektorata Republike 

Slovenije za delo je bil sprejet julija 1999 ter spremenjen v naslednjih dveh 

letih zaradi vladne uredbe o višini dodatkov za posamezna delovna mesta. 

Inšpektorat ima šest notranjih organizacijskih enot: Urad predstojnika, Sektor 

za področje delovnih razmerij, Sektor za področje varnosti in zdravja pri delu, 

Območne enote inšpektorata, Službo za splošno kadrovske in finančne 

zadeve, Službo za informatiko, statistiko in analize. 

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji Inšpektorata RS za delo je bil sprejet julija 1999 ter v 
naslednjih dveh letih spremenjen zaradi vladne uredbe o višini dodatkov za posamezna delovna 
mesta. Pravilnik podrobneje določa notranje organizacijske enote, razporeditve delavcev in njihove 
delokroge, opise najznačilnejših skupin del ter pristojnosti dela območnih enot glede na posamezne 
kraje ali občine. 

Inšpektorat RS za delo ima šest notranjih organizacijskih enot: 
• Urad predstojnika, 

• Sektor za področje delovnih razmerij, 

• Sektor za področje varnosti in zdravja pri delu, 

• Območne enote inšpektorata z izpostavami, 

• Službo za splošno kadrovske in finančne zadeve, 

• Službo za informatiko, statistiko in analize. 

Slika 3: Organizacijska shema Inšpektorata RS za delo 
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Naloge posameznih notranjih organizacijskih enot inšpektorata: 

«Urad predstojnika 

Opravlja strokovno, organizacijsko in svetovalno delo za predstojnika; usklajuje delo med 
posameznimi notranjimi organizacijskimi enotami in spremlja izvajanje nalog; pripravlja poročila, 
analize in programe dela za organ; pripravlja podlage za izvedbo kolegijev, letnih posvetovanj in 
drugih sestankov za predstojnika doma in v tujini; organizira opravljanje strokovnih izpitov in 
preizkusov znanj pooblaščenih delavcev; vodi in ureja dokumentacijo za predstojnika; opravlja 
administrativno tehnične in druge naloge za predstojnika 

« Sektor za področje delovnih razmerij ter 

• Sektor za področje zdravja in varnosti pri delu 

Sektorja pripravljata poročila in analize, vodita evidence in druga gradiva o delu sektorja; 
sodelujeta pri pripravi predpisov s področja dela organa; pripravljata navodila za izvajanje 
predpisov, akcij in skrbita za realizacijo programa dela sektorja; usklajujeta delo vseh 
pomočnikov in drugih pooblaščenih delavcev, ki opravljajo neposreden inšpekcijski nadzor; 
opravljata strokovni nadzor nad delom enot, ko te opravljajo naloge s področja dela sektorja; 
usklajujeta In izvajata skupne naloge z Uradom predstojnika ter drugimi notranjimi 
organizacijskimi enotami inšpektorata; vodji sektorja opravljata neposreden inšpekcijski nadzor v 
organih za notranje zadeve, pravosodje, obrambo, carino in pri drugih subjektih posebnih 
dejavnosti; nadomeščata predstojnika v njegovi odsotnosti. 

• Območne enote Inšpektorata z Izpostavami 

Štirinajst območnih enot inšpektorata opravlja predvsem neposreden inšpekcijski nadzor s 
področja delovnih razmerij in področja varnosti in zdravja pri delu; izvajajo program dela 
inšpektorata, opravljajo druge strokovne, pravne in upravne naloge ter nudijo pravno pomoč v 
skladu z zakonom; pripravljajo in izvajajo navodila vodij enot, vodijo razne evidence o delu; 
vodijo in urejajo dokumentacijo ter opravljajo splošne in administrativno tehnične naloge za 
enoto. 

• Služba za splošno kadrovska In finančne zadeve ter 

' • Služba za informatiko, statistiko In analize 

Službi opravljata naloge v zvezi s pripravo internih aktov inšpektorata z obeh področij: 
pripravljata poročila in analize ter vodita evidence o delu, ki so določene s predpisi in navodili 
predstojnika; načrtujeta porabo proračunskih sredstev, programe nabav In investicij za organ; 
pripravljata postopke javnih naročil in sklepanje pogodb s področja dela organa; sodelujeta pri 
pripravi raznih programov organa; pripravljata dokumente v zvezi s finančnim poslovanjem 
organa; Izvajata statistične in druge analitske metode; naloge v zvezi z razvojem informatike za 
inšpektorat; vodita in pripravljata mesečna poročila ter evidence; opravljata drugo delo za 
predstojnika in vodje notranjih organizacijskih enot; sodelujeta z drugimi državnimi organi in 
službami, v skladu z zakoni in predpisi. 

1.5. Pogoji za delo in večjo učinkovitost inšpektorjev 

Že učinkovito delo inšpektorjev jadrajo biti izpolnjeni nekateri osnovni pogoji. 

Med vzroki, ki so lani ovirali delo Inšpektorjev je potrebno izpostaviti 
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predvsem: nezadostne možnosti ukrepanja, pomanjkanje kadra oziroma 

zaposlovanje, pogoje za terensko delo inšpektorjev ter ustreznost najetih 

prostorov. - i 

Področje dela Inšpektorata RS za delo določa Zakon o inšpekciji dela in drugi predpisi. Temeljna 
naloga inšpektorjev je opravljanje neposrednega inšpekcijskega nadzora. Za učinkovito delo 
Inšpektorjev morajo biti izpolnjeni nekateri osnovni pogoji. Med najbolj pogostimi vzroki, ki so lani 
ovirali ali onemogočali večjo učinkovitost inšpektorjev, so: 

• Nezadostne možnosti ukrepanja 

Število delodajalcev oziroma preglednih mest, nepravilnosti in kršitev narašča iz leta v leto. 
Inšpektorji zoper kršitelje zakonodaje najučinkoviteje ukrepajo z ureditvenimi odločbami in 
mandatnim kaznovanjem. Večina predlogov za uvedbo prekrškov pri sodnikih za prekrške 
zastara, v 80 % inšpektorat nima povratnih obvestil o poteku postopka. Predlogi ovadb zaradi 
suma kaznivega dejanja državnim tožilstvom zastarajo ali pa se postopek ustavi iz neznanih 
vzrokov, povratnih informacij večinoma ni. 

• Zaposlovanj# 

število inšpektorjev za delo ni v sorazmerju s številom preglednih mest oziroma subjektov 
nadzora. Inšpektorat bi se moral kadrovsko bolj okrepiti, da bi lahko izvajal nadzorstvo pri istem 
subjektu tako pogosto in skrbno, da bi bilo zagotovljeno dosledno izvajanje zakonskih določil. 

Ob 76 pooblaščenih delavcih - Inšpektorjih ter vse večjemu obsegu dela tega ne moremo 
uresničiti. Leta 2000 je bilo v Sloveniji 165.468 preglednih mest (poslovnih subjektov z enotami in 
podružnicami) in v lanskem letu 167.161 preglednih mest (postavnih subjektov z enotami in 
podružnicami) ali 1.693 več kot leto poprej. 2e iz številčne primerjave inšpektorjev in subjektov 
nadzora je razvidna izredno pereča problematika pomanjkanja kadra (posamezni pooblaščeni 
delavec - inšpektor naj bi nadziral 2.200 delodajalcev). 

Omeniti je potrebno Strategijo nadaljnjega razvoja inšpekcije dela, ki jo je 1993 leta obravnaval 
tudi Državni zbor in po kateri bi morata biti v inšpektoratu zaposlenih najmanj 120 delavcev, od 
tega vsaj 90 inšpektorjev za opravljanje inšpekcijskega dela. Strategija je temeljila na številu 
subjektov nadzora in zakonodaji v letu 1993 in kot ocena učinkovitejšega ukrepanja inšpektorjev. 
V kolikor primerjamo zaposlovanje inšpektorjev ter število preglednih mest, je potrebno omeniti, 
da je bita 1993 leta zaposlenih 68 pooblaščenih delavcev in 154.808 preglednih mest. 

Posebej je potrebno opozoriti, da bosta obe področji nadzora po sprejemu nove delovne 
zakonodaje in zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu v letih 2002-2003 terjali dodatno število 
specializiranih kadrov. To še zlasti velja za področje varnosti in zdravja pri delu, kjer se bo 
morata inšpekcijsko nadzorstvo prilagajati zahtevni zakonodaji Evropske unije in bomo v 
inšpektoratu potrebovali dodatni kader s posebnimi strokovnimi znanji. 

Na zaskrbljujoče pomanjkanje pooblaščenih delavcev opozarjamo tudi zaradi nalog, ki jih 
Inšpektoratu RS za deta poleg zakonodajne pristojnosti s posamičnimi akti nalagajo vladni in 
drugi organi. Med takšne naloge sodijo razne akcije in drugi posebni inšpekcijski nadzori. 
Primeroma omenjamo samo posebne akcije po programu Vlade Republike Slovenije o 
odkrivanju in preprečevanju dela ter zaposlovanja na črno, ki potekajo od 1997 leta. V akcijah 
sodelujejo tudi inšpektorji tehničnih strok in ne samo inšpektorji s področja delovnih razmerij, ker 
v enotah primanjkuje univerzitetnih diplomiranih pravnikov (v Ljubljani, Murski Soboti, na Ptuju, v 
Mariboru, Celju, Krškem, Postojni). 
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Dodatno delo se je opravljalo v nočnem času oziroma v dnevnih, ko organ ne dela. Inšpektorji so 
s težavo nadomeščali delo, opravljeno v nočnem času ali ob prostih dnevih, saj so morali biti 
zaradi rednih nalog, sprejemanja strank in pomanjkanja kadra, prisotni na delovnem mestu. V 
akcije, ki potekajo izven rednega delovnega časa, je vključenih vedno večje število delavcev. 

• Pogoji za terensko delo Inšpektorjev 

Inšpektorji za delo so po zakonu o Inšpekciji dela, pristojni za nadzor na področju varnosti in 
zdravja pri delu ter delovnih razmerij. Dosegljivi morajo biti v primeru težjih, kolektivnih ali smrtnih 
nesreč pri delu, stavk ali v drugih izrednih primerih. Seznam vseh pooblaščenih delavcev - 
inšpektorjev, njihova dosegljivost na delovnem mestu ali doma, se pošilja Ministrstvu za notranje 
zadeve (za vse območne komunikacijske centre v Sloveniji) in Upravi za zaščito in reševanje pri 
Ministrstvu za obrambo. V takšnih primerih, morajo biti med delovnim časom inšpektorji 
dosegljivi takoj po sporočilu ali najkasneje v dveh urah od poziva. Izven delovnega časa so 
morali biti inšpektorji dosegljivi najkasneje v 24 urah po službenih mobilnih telefonih, povezanih v 
enotni klicni sistem. 

Zaradi narave dela inšpektorji nujno potrebujejo službena vozila za delo na terenu. Lani Je imel 
inšpektorat za 76 pooblaščenih delavcev v 14 lokacijsko ločenih območnih enotah in 23 
izpostavah na voljo 22 službenih vozil. Premajhno število vozil ovira dosegljivost in kvaliteto dela 
inšpektorjev. Osnovna naloga inšpektorja je delo na terenu in takojšnje ukrepanje. Izkoristek 
inšpektorskega dela je premajhen, če inšpektorji po državi potujejo z javnimi prevoznimi sredstvi. 

Z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi inšpektorata se lahko letno nabavita ali zamenjata največ 
do dve službeni vozili. V lanskem letu je bilo kupljeno eno službeno vozilo. Podaljšali smo najem 
dvema starejšima voziloma, vendar smo morali zaradi dotrajanosti eno vozilo ob koncu leta 
izločiti iz uporabe. Zaradi dela na terenu in premajhnega števila službenih vozil so bili inšpektorji 
prisiljeni uporabljati lastno vozilo v službene namene. 

• Prostori 

Na podlagi najemnih pogodb, ki so bile sklenjene med Vlado Republike Slovenije in lokalnimi 
skupnostmi, uporabljajo delavci inšpektorata na 36 lokacijah pisarniške prostore. Prostori so 
različni po urejenosti, večinoma so premajhni, problemi so s skupnimi sanitarijami in podobno. 
Na osmih lokacijah bi nujno potrebovali dodatne pisarne zaradi premajhne kvadrature pisarn, na 
treh lokacijah pa potekajo postopki za vrnitev prostorov občinam. 

Za uporabo najetih prostorov plačujemo stroške obratovanja (npr. porabo elektrike in vode, 
storitve komunale in čiščenja prostorov, varnostne službe, plačilo uporabe telefonskih central, 
zavarovalnine in takse, zemljiške prispevke, itd.). Navedeni stroški naraščajo v skladu s 
cenovnimi gibanji ali na podlagi sklepov ter odlokov lokalnih skupnosti o povečanju cen storitev. 
Posamezne lokalne skupnosti so lani v plačilo dostavile zbirne večmesečne ali letne račune, ker 
z vlado niso pravočasno podpisale najemnih pogodb ali aneksov k pogodbam. Stroški so 
bremenili inšpektorat kot uporabnika prostorov ter izredno posegli v namenska letna sredstva 
proračuna. Na nivoju države nI enotnega stališča, katere vrste stroškov lahko bremenijo državne 
organe na lokalni ravni in kateri predpisi veljajo (sklepi in odloki lokalnih skupnosti o povišanju 
cen storitev za uporabo njihovih prostorov, predpisi države glede na lastnika premoženja In 
sklenjeno pogodbo itd.). 
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1.6. Obseg dela in ukrepi inšpektorjev, upravni in drugi postopki 

V letu 2001 so pooblaščeni delavci - inšpektorji povečali skupen obseg 

inšpekcijskega dela za 1 %. 

V skladu s splošnim upravnim postopkom je bilo vodenih 16.716 upravnih 

zadev. Izven upravnega postopka 2.427 zadev, v okviru statistično 

analitskega in drugega dela je bilo pregledanih in analitično obravnavanih 

35.220 dokumentov. 

V letu 2001 so inšpektorji povečali skupen obseg inšpekcijskega dela za 1 %, izboljšala se je 
strokovnost dela in usposobljenost delavcev. 

Na področju delovnih razmerij je bilo opravljenih 7.532 inšpekcijskih pregledov in s področja varnosti 
in zdravja pri delu 6.876 pregledov z raziskavami nezgod pri delu in nevarnimi pojavi. Skupno je bilo 
izrečenih 7.927 vseh inšpekcijskih ukrepov (odločb, prijav sodnikom za prekrške, predlogov zaradi 
suma kaznivega dejanja ter mandatnih kazni). Upoštevati je potrebno dejstvo, da je bilo lani v 
Sloveniji 167.161 delodajalcev (z ločenimi podružnicami in obrati skupaj), kjer je bilo zaposlenih 
779.041 delavcev. 

Slika 4: Števiio opravljenih pregledov in ukrepov inšpektorjev v obdobju 1996 - 2001 

Slika 4 - prikazuje opravljeno delo inšpektorata v zadnjem šestletnem obdobju, v katerem inšpektorat 
deluje kot enotni prvostopenjski državni organ. 

V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku je bilo na prvi stopnji lani vcdenih 16.716 
upravnih zadev. Rešenih je bilo 10.402 zadev, nerešenih je bilo 6.314 zadev. Daljši roki so bili 
predvsem v odločbah s področja varnosti in zdravja pri delu (npr. v primerih sanacije objektov in 
prostorov, zaščite ve^ih strojnih naprav, meritev mikroklime, zdravstvenih pregledov delavcev, 
neizdelanih internih aktov), kjer so roki določeni v skladu s posebno zakonodajo (npr. obdobni 
zdravniški pregledi) ali pa bi sanacija od delodajalcev terjala velika finančna sredstva. V primeru, da 
delodajalci zahtev po odločbi niso izpolnili v določenem roku, je bil to prekršek. V skladu s 24. 
členom zakona o inšpekciji dela je za neizpolnitev inšpekcijske odločbe predvidena denarna kazen v 
višini najmanj milijon tolarjev. 

Obravnavanih je bilo 2.427 zadev izven upravnega postopka v območnih enotah in izpostavah ter na 
sedežu inšpektorata. To so bila predvsem mnenja in tolmačenja zakonodaje s posameznega 
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področja nadzora ter zadeve Službe za splošno kadrovske in finančne zadeve ter Službe za 
statistiko, analize in informatiko, ki je med drugim v lanskem letu statistično obravnavala še 25.176 
obrazcev ER 8 (prijave poškodb pri delu). 

V skladu z zahtevo 27. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu je bilo zbranih in v posebni 
računalniški aplikaciji obdelanih 10.094 podatkov o prijavah nesreč pri delu, ki so terjale odsotnost 
daljšo od treh dni. 

Na avtomatski telefonski odzivnik (št. 01/43-61-411) so občani sporočili več kot 251 primerov možnih 
kršitev zakonodaje predvsem s področja delovnih razmerij, ki so bile posredovane inšpektorjem v 
pristojno reševanje. 

Slika 5: Skupno število zadev na prvi stopnji v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku in 
druge zadeve izven ZUP-a (primerjava leta 1999/2000/2001) 

1.7. Informatika in statistika 

Nadaljevalo se je posodabljanje računalniške in programske opreme, 

pripravljeni so bili posebni šifranti ter obrazci, na podlagi katerih se vodijo 

vpisi v baze podatkov. Samo aplikaciji s področja dela organa, v kateri se 

vpisujejo vsi podatki o inšpekcijskem nadzoru in ukrepih zoper subjekte 

nadzora, sta lansko leto vsebovali več kot 33.000 vpisov. 

Zagotovljeni so bili pogoji za vključitev 14 območnih enot v omrežje 

državnih organov (HKOM). Glede na doseženo 100% opremljenost enot z 

računalniško in drugo opremo v letu 2000 smo morali v letu 2001 zaradi 

vključitve enot v enotno omrežje ponovno pričeti s posodabljanjem obstoječe 

opreme z zmogljivejšo. 

Zaradi sprememb zakonodaje z obeh področij nadzora in navodil za izvedbo usmerjenih akcij sta bila 
spremenjena strokovna šifranta za vpis podatkov v aplikaciji inšpektorata. V aplikaciji vnašamo 
podatke o delu vsakega pooblaščenega delavca inšpektorata od 1996 leta dalje. Aplikaciji vsebujeta 
podatke o 33.000 pregledanih delodajalcih, kot na primer o opravljenem nadzoru, ukrepih in 
ugotovljenih kršitvah inšpektorjev in podobno. Skupaj z direktno mrežno vključitvijo- in uporabo 
poslovnega registra Slovenije je aplikacija pomemben vir spremljanja in vodenja evidenc ter 
izmenjave podatkov z drugimi državnimi organi. 
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V lanskem letu se je zaključilo ožičenje območnih enot inšpektorata. Zagotovljeni so bili pogoji za 
vključitev enot v enotno omrežje državnih organov. Do konca leta 2001 je bilo 70 % območnih enot 
že priključenih na enotno omrežje državnih organov. 

Ob doseženi 100 % opremljenosti z računalniško opremo v letu 2000 smo v letu 2001 pričeli z 
zamenjavo tehnično zastarele računalniške opreme z zmogljivejšo. Novejša oprema je bila dodeljena 
predvsem delavcem, ki vsakodnevno delajo v omrežju državnih organov ali opravljajo posebne 
naloge v okviru določenega delovnega mesta. 

V omrežju državnih organov in po posebnih programih smo pripravljali finančne in druge 
proračunske dokumente, programe nabav in investicij, načrte informatizacije z javnimi naročili in 
druge dokumente, ki so pomembni za redno delo organa. Program obračuna in stroškov dela, ki ga 
je pripravilo Ministrstvo za finance - MFERAC smo uporabljali za redno finančno poslovanje in 
spremljali porabo proračuna inšpektorata. 

1.8. Ogrožanje delavcev inšpektorata 

Pooblaščeni delavci-inšpektorji so ogroženi pri svojem delu in izpostavljeni 

nasilnikom na terenu. Na ogrožanje delavcev opozarjamo v vsakoletnem 

poročilu, zlasti so izpostavljene delavke ob neposrednem nadzoru. Ob 

opravljanju nočnih akcij delavkam pomagajo sodelavci ali pa delavci policije. 

Ob raznih primerih ogrožanja se je zahtevala intervencija policije. 

Varovanje delavcev in morebitni ukrepi za pomoč ob ogrožanju delavcev bi 

morali biti urejeni na vladni ravni. 

Problematika ogrožanja delavcev se stopnjuje. V območnih enotah je občasno prihajalo do groženj s 
fizičnim obračunom z inšpektorji. Inšpektorjem so pomagali nasilnike umiriti ali so jim nudili pomoč 
sodelavci in delavci drugih organov, ki so imeli prostore na isti lokaciji. Groženj delavcem 
inšpektorata je iz leta v leto več, stopnjuje pa se agresivnost napadalcev. V območnih enotah in 
izpostavah smo samo uporabniki skupnih prostorov z drugimi organi in delavcem nismo mogli 
zagotoviti ustreznega varovanja prostorov. 

Na terenu so najbolj ogrožene inšpektorice. V nočnih akcijah smo zagotavljali varnost delavk z 
delavci policije. Pri opravljanju rednega dela in na službeni poti delavke ugotavljajo, da jih 
posamezniki zasledujejo, stopnjujejo se anonimne grožnje neznancev po telefonu, v posamičnih 
primerih pa so bile anonimne grožnje izrečene tudi družinskim članom inšpektorjev. 

Inšpektorat nima dovolj službenih vozil za opravljanje terenskega dela. Inšpektorji so bili zato 
prisiljeni uporabljati tudi javna prevozna sredstva, kar je pomenilo večje tveganje ob opravljanju dela 
pri delodajalcih v manjših krajih ter ob delu izven rednega delovnega časa. 

Od 1998 leta velja v inšpektoratu interno navodilo o sporočanju in ravnanju ob ogrožanju dela 
delavcev. Nujno bi se morala sprejeti enotna vladna navodila v zvezi z ogrožanjem in varovanjem 
pooblaščenih delavcev - inšpektorjev. 

1.9 Izobraževanje 

Delavci Inšpektorata RS za delo se stalno strokovno izobražujejo in dodatno 

usposabljajo. 

Organizirane so različne oblike izobraževanja, študijske delavnice doma in v 

tujini z različno vsebino. 
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Nekaj delavcev si na podlagi pogodb o izobraževanju pridobiva dodatno 

izobrazbo (visoko oziroma podiplomski študij). 

Predstavniki inšpektorata so se udeležili tudi različnih mednarodnih 

konferenc, srečanj in sestankov v tujini. 

V okviru twinning projekta z državo Nizozemsko in ZR Nemčijo so potekale 

različne aktivnosti in izmenjava izkušenj s področja varnosti in zdravja pri 

delu. 

Na podlagi Zakona o upravi, Zakona o inšpekciji dela in Pravilnika o notranji organizaciji in 
sistemizaciji Inšpektorata RS za delo, se morajo delavci inšpektorata stalno strokovno izobraževati in 
dodatno usposabljati. 

Tudi v letu 2001 je bilo za delavce inšpektorata organizirano več različnih oblik intenzivnega 
izpopolnjevanja, usposabljanja ter dodatnega izobraževanja. 

V skladu z Navodilom o izobraževanju in usposabljanju delavcev Inšpektorata RS za delo se je 
izobraževanje opravljalo na način in v rokih, ki so bili določeni za posamezno vrsto izobraževanja. 

Pripravljeni so biii programi in smernice za usposabljanje inšpektorjev in drugih delavcev, 
organizirana so bila skupna dvodnevna usposabljanja, študijske delavnice doma in v tujini. 

1. Izobraževanja oz. usposabljanja inšpektorjev so bila organizirana kot: 

• usposabljanja na temo izjave o varnosti z oceno tveganja, direktiv EU in prevzemanja pravnega 
reda ter podobno 

• usposabljanja s posameznih strokovnih področij varnosti in zdravja pri delu in področja delovnih 
razmerij 

• usposabljanja o spremembah zakonodaje 

• skupna izobraževanja vseh pooblaščenih in drugih strokovnih delavcev Inšpektorata RS za delo 

• strokovni kolegiji in ožji delovni sestanki 

• izpopolnjevanje znanja tujih jezikov za delavce, ki sodelujejo pri pripravi predpisov za prevzem 
pravnega reda Evropske unije ali drugih spremljajočih dokumentov 

• strokovni izpiti iz splošnega upravnega postopka 

2. Izobraževanje za pridobitev izobrazbe ter podiplomski študij 

V skladu s predhodno sklenjenimi pogodbami o izobraževanju v letu 2000 je pet delavcev 
nadaljevalo s podiplomskim študijem, in sicer štirje delavci s področja delovnega prava in en delavec 
s tehničnega področja. 

S študijem na visokih šolah so nadaljevali trije delavci. Novih pogodb o študiju ob delu v letu 2001 ni 
bilo sklenjenih. 

3. Predstavniki inšpektorata so se udeležili tudi nekaj mednarodnih konferenc, srečanj in 
sestankov v tujini: 

• mednarodni seminar o reformah in modernizaciji delovnih inšpekcij na Cipru 

• mednarodni posvet - predstavitev celotne organizacije protipožarne zaščite konkretnega 
podjetja v Koelnu 

• sestanek s predstavniki inšpektorata za delo iz Celovca in z avstrijsko zavarovalnico v zvezi z 
načrtovanjem aktivnosti za dosego višje ravni varnosti in zdravja pri delu ter zagotovitvijo 
sredstev za ta namen 
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• mednarodni sejem gradbeništva v Muenchnu 

• mednarodni simpozij o področju dela delovnih inšpekcij in varnosti in zdravju pri delu , ki je 
potekal v Duesseldorfu 

• študijski obisk za slovenske inšpektorje v okviru twinning programa na Nizozemskem 

• mednarodno srečanje strokovnjakov iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije na temo zaščite na 
delovnem mestu in vlogo medicine dela pri vprašanjih s področja varnosti in zdravja pri delu, ki je 
potekalo v Opatiji 

• mednarodni seminar namenjen izmenjavi izkušenj strokovnjakov iz Madžarske, Poljske, Češke in 
Slovenije o Pharovih projektih v Pragi 

• glavni inšpektor se je udeležil dveh srečanj glavnih inšpektorjev držav članic EU v Solni na 
Švedskem in v Bruslju v Belgiji. 

4. Twinning projekt 2001 

V letu 2001 je potekalo v RS več twinning projektov na različnih področjih dejavnosti. Med drugimi je 
potekal tudi twinning projekt na področju varnosti in zdravja pri delu. Za partnerje, ki morajo biti iz 
EU, sta bili izbrani državi NIZOZEMSKA in ZR NEMČIJA. Twining projekt se je pričel izvajati s 01. 
01.2001 in je potekal skozi celo leto 2001, predvidoma naj bi se končal 01.03.2002. 

Sodelovanje z državo Nizozemsko je potekalo tako, da so nas tekom leta večkrat obiskali 
predstavniki njene inšpekcije za delo, ki so nas seznanili z zakonodajo, načini in postopki dela, 
pristojnostmi, organiziranostjo, kadrovsko zasedbo, tehnično opremljenostjo, idr., glede same 
inšpekcije za delo ter tudi z zakonodajo ter praktičnim izvajanjem predpisanih zahtev in ukrepov s 
področja varnosti in zdravja pri delu s strani delodajalcev. S tem namenom je bilo pri nas 
organiziranih več sestankov, seminarjev, usposabljanj ter delavnic, ki so jih vodili predstavniki 
inšpekcije za delo države Nizozemske. Za predstavitev dejanskega stanja v državi Nizozemski pa je 
bil organiziran tudi enotedenski obisk predstavnikov naše inšpekcije za delo ter predstavnikov Urada 
za varnost in zdravje pri delu RS v državi Nizozemski v drugi polovici meseca septembra. Glavni 
poudarek v projektu je bil na ocenjevanju tveganj ter v zvezi s tem na ugotavljanju nevarnosti in 
škodljivosti v zvezi z delom, nato pa tudi ugotavljanju in izvajanju zahtev in ukrepov, ki ugotovljene 
nevarnosti in škodljivosti odpravijo ali vsaj zmanjšajo na sprejemljiv nivo. Zelo zanimiv je njihov 
centralni Informacijski sistem, ki deluje na inšpektoratu in so vanj vključene vse regijske enote 
inšpektorata. Ta sistem zagotavlja vsem inšpektorjem vsak trenutek vse potrebne podatke in 
informacije o podjetjih, opravljenih nadzorih, izrečenih ukrepih in podobno. Vsak inšpektor ima tudi 
na svojem domu službeni računalnik, ki je povezan s tem informacijskim sistemom. Tako so 
inšpektorju tudi na domu dosegljivi vsi podatki za nemoteno delo. Sicer je v njihovi organizaciji 
zaposleno 350 inšpektorjev, v bližnji prihodnosti pa načrtujejo bistveno povečanje zaposlitev. Glede 
pristojnosti inšpektorjev pa je oceniti, da imajo naši inšpektorji nekoliko večje pristojnosti predvsem 
glede vstopanja v objekte, širša področja nadzora (vojska, policija, kmetje, samozaposleni,...), večji 
obseg nadzora in tudi širše možnosti ukrepanja (kot npr. izkop električne energije, 
telekomunikacijskih zvez). 

V mesecu oktobru pa so predstavniki projekta iz Nizozemske opravili pri naših delodajalcih presojo 
Izvajanja zakonske obveznosti, da morajo izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja ter 
tudi presojo usposobljenosti inšpektorjev za delo, da to obveznost lahko uspešno nadzirajo. S tem 
namenom so bili ob prisotnosti nizozemskih predstavnikov projekta opravljeni inšpekcijski pregledi 
pri devetih delodajalcih različnih velikosti in različnih dejavnosti. Četudi v tistem času zaradi 
preložitve zakonskega roka za popolno uveljavitev zakona do konca leta 2001 ta obveznost še ni bila 
polno veljavna, so vsi pregledani delodajalci to obveznost že izpolnili in so torej v času pregleda vsi 
imeli izdelane in sprejete izjave o varnosti z ocenami tveganj. Nizozemski predstavniki projekta niti 
na vsebino pregledanih Izjav o varnosti ter izvedenih ocen tveganja, niti na izvajanje v teh 
dokumentih določenih zahtev in ukrepov niso imeli bistvenih pripomb. Prav tako niso imeli bistvenih 
pripomb na delo In usposobljenost inšpektorjev za delo. So pa predlagali, da se po polni uveljavitvi 
Zakona o varnosti in zdravju pri delu izdela in izvede program posebne politike inšpekcijskega 
nadzora, ki bi vodil k čim uspešnejši realizaciji obveznosti delodajalcev glede izdelave in sprejetja 
izjave o varnosti in ocene tveganja. Politika inšpekcijskega nadzora naj bi bila zastavljena tako, da bi 
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vsaj v začetnem obdobju inšpektorji imeli bolj poudarjeno svetovalno kot kaznovalno vlogo. 
Predlagali so tudi, da naj se na podlagi ugotovitev inšpekcijskih pregledov tekom prihodnjega leta ali 
po potrebi še dalje s statistično obdelavo podatkov ugotavlja uspešnost uveljavitve te obveznosti. 

V mesecu decembru je bila pripravljena tudi posebna delavnica oz. posvet, namenjen varnosti in 
zdravju pri delu, ki je bii organiziran v okviru slovensko-holandskega tedna. Udeležili so se ga 
predstavniki Vlade, delodajalcev, delojemalcev, sindikatov in obrtne zbornice. Predstavljeno je bilo 
delo Urada za varnost in zdravje pri delu, Inšpektorata RS za delo, predstavljen je bil osnutek 
nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu in predstavljeni so bili konkretni primeri izdelanih 
izjav o varnosti z oceno tveganja treh različnih podjetij. 

Sodelovanje z državo ZR Nemčijo pa je potekalo tako, da je bil en predstavnik inšpekcije za delo iz 
te države neprekinjeno prisoten pn nas, to je na Uradu za varnost in zdravje pri delu RS, ves čas 
trajanja projekta. V tem času nam je prav tako predstavil organiziranost in delovanje inšpekcije za 
delo v ZR Nemčiji, predstavil njihov pristop nadzora, njihovo zakonodajo ter še mnogo drugih 
podrobnosti v zvezi s problematiko zagotavljanja varnega in zdravega dela pri njih. Aktivno je 
sodeloval tudi pri vseh aktivnostih, ki so jih pri nas izvedli predstavniki države Nizozemske ter tudi 
nekaterih drugih seminarjih in posvetih s področja varnosti in zdravja pri delu. 

1.10. Ocenjevanje Inšpektorata RS za delo s strani Evropske unije 

V okviru postopka ocenjevanja držav kandidatk za vstop v Evropsko unijo s 

strani Evropske komisije poteka tudi ocenjevanje držav kandidatk na 

področju varnosti in zdravja pri delu. Naloga ocenjevanja inšpektoratov za 

delo v različnih državah je zaupana instituciji SLIC (Komite glavnih 

inšpektorjev za delo). 

Postopek ocenjevanja se je za R Slovenijo pričel že v letu 2000. Po 

pripravah, proučitvi obširne dokumentacije in razjasnitvi odprtih vprašanj je 

bil od 27. 01.2001 do 03.02.2001 organiziran enotedenski obisk 

ocenjevalcev v Sloveniji, z namenom da s spremljanjem slovenskih 

inšpektorjev pri njihovem delu na terenu ugotovijo stanje na področju 

varnosti in zdravja pri delu. Poročilo o ocenjevanju je zaupne narave in je 

bilo posredovano Evropski komisiji in ocenjevani državi. 

Ocenjevalna skupina je ocenila, da je, splošno gledano, Slovenija dobro 

pripravljena na izvajanje direktiv Evropske unije o varnosti in zdravju pri delu 

in izpolnjuje bistvene elemente Skupnih načel SLIC. V zadnjih letih je 

dosegla velik napredek. 

Ocenjevalna skupina je v poročilu navedla prednosti slovenskega sistema 

inšpekcije za delo in tudi posebna priporočila za prihodnost v zvezi z 

zagotovitvijo izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu. 

V okviru postopka ocenjevanja držav kandidatk za vstop v Evropsko unijo s strani Evropske komisije 
poteka tudi ocenjevanje držav kandidatk na področju varnosti in zdravja pri delu. Nalogo ocenjevanja 
inšpektoratov za delo v različnih državah je Evropska komisija zaupala instituciji Senior Labour 
inspectors Commettee (SLIC - Komite glavnih inšpektorjev za delo). 

Cilj ocenjevanja je ugotoviti obstoj primernih struktur, sredstev, politike in strategije za pravilno in 
ustrezno izvajanje zakonodaje EU na področju varnosti in zdravja pri delu in odkriti morebitna 
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področja, kjer so potrebne izboljšave. Osnova za ocenjevanje sta Konvencija Mednarodne 
organizacije dela št 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini ter Skupna načela inšpektoratov za 
delo v zvezi z inšpekcijskimi pregledi varnosti in zdravja pri delu, sprejeta s strani SLIC. Slovenija je 
bila prva od držav kandidatk za vstop v Evropsko unijo, v kateri je bilo izvedeno omenjeno 
ocenjevanje. Skupina ocenjevalcev je sestavljena iz predstavnikov inšpektoratov za delo štirih članic 
EU. Skupino ocenjevalcev za Slovenijo so sestavljali: dva predstavnika Velike Britanije (kot 
predsedujoče) in po en predstavnik Francije, Finske in Nizozemske. 

Po pripravah, proučitvi obširne dokumentacije in razjasnitvi odprtih vprašanj, kar vse je potekalo že v 
letu 2000, je bil organiziran enotedenski obisk ocenjevalcev v Sloveniji z namenom, da s 
spremljanjem slovenskih inšpektorjev pri njihovem delu na terenu ugotovijo stanje na področju 
varnosti in zdravja pri delu. Obisk je bil organiziran v tednu od 27.01.2001 do 03.02.2001. 

Ocenjevalci so obiskali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Urad za varnost in zdravje pri 
delu in Zavod RS za delo ter prisostvovali različnim inšpekcijskim pregledom. Inšpekcijski 
pregledi so bili organizirani na področjih lesne in lesno predelovalne industrije, tekstilne industrije, 
gozdarstva, gradbeništva in kemične industrije, zdravstvenega varstva (bolnišnice), izobraževanja (v 
tehničnih šolah), v strojništvu (avtokleparska in avtoličarska dela) ter proizvodnji potrošnih dobrin. 

Poročilo o ocenjevanju inšpektorata je bito izdelano do srečanja glavnih inšpektorjev za delo držav 
članic Evropske unije v mesecu maju 2001, ki je potekalo v Solni na Švedskem. 

Poročilo je zaupne narave in je bilo posredovano Evropski komisiji (preko nje Svetu ministrov) in 
ocenjevani državi. 

Povzetek skupnih ugotovitev in priporočil ocenjevalne skupine 

Naloga ocenjevalcev je bila oceniti zmožnost sistema inšpekcije za delo v Sloveniji, da zagotovi 
Izvajanje direktiv Evropske unije o varnosti in zdravju pri delu, ko bo potrebna zakonodaja v polni 
meri sprejeta in veljavna Ocenjevalna skupina je ocenila, da je, splošno gledano, Slovenija dobro 
pripravljena na to in izpolnjuje bistvene elemente Skupnih načel SLIC. V zadnjih letih je z viri, ki so v 
majhni deželi neizbežno omejeni, dosegla velik napredek. 

Ocenjevalna skupina meni, da so prednosti slovenskega sistema inšpekcije za delo naslednje: 

• ena sama organizacija odgovorna za nadzorstvo v celotni državi s skladnimi standardi in 
prioritetami, 

• jasna vodstvena struktura in organizacija, 

• inšpektorji za delo opravljajo svoje delo v večji meri ali izključno na področju varnosti in zdravja 
pri delu, medtem ko drugi del inšpektorjev opravlja nadzor na področju delovnih razmerij, 

• jasna pričakovanja v zvezi z učinki in delom inšpektorjev, 

• razpoložljivost in uporaba vrste pravnih ukrepov in sankcij za dosego izboljšav, odvmitev 
neizpolnjevanja in omogočanje kaznovanja resnih prekrškov pred sodišči, 

• vrsta pooblastil in prisilnih sredstev, ki so na voljo inšpektorjem, 

• neodvisnost inšpektorjev od tistih, ki jih nadzirajo in primemo ravnanje z delodajalci, 

• obširna podatkovna baza delodajalcev, ki je na voljo inšpektoratu, 

• univerzitetno izobraženi inšpektorji z izkušnjami v industriji in znanosti, 

• inšpektorji imajo visoko stopnjo avtoritete in so spoštovani s strani delodajalcev, 

• posebna skupina (team) specializiranih inšpektorjev, ki izvajajo inšpekcijsko nadzorstvo pri večjih 
delodajalcih in podpirajo druge inšpektorje, 

• Izdelan sistem rednih (triletnih) testov preizkusa znanja inšpektorjev, 

• Inšpektorji morajo izkazati sposobnost tudi z opravljanjem izpita za inšpektorja, preden prejmejo 
pooblastila za izdajanje odločb, 
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• inšpektorji morajo zapisati ugotovitve in seznaniti delodajalca z obveznostmi na oblasten način in 
zagotoviti učinek, 

• organizacija z jasnimi in učinkovitimi delovnimi odnosi z oblikovalci politike v Uradu za varnost in 
zdravje pri delu v okviru ministrstva, 

• Vlada, ki podpira inšpektorat in se je zavezala k izboljševanju varnosti in zdravja pri delu in 
posodabljanju zakonodaje, 

• struktura vključevanja socialnih partnerjev v proces urejanja in izdelave sekundarne zakonodaje * 
podzakonskih aktov (čeprav so še možnosti za izboljšanje učinkovitosti teh razmerij), 

• programi rehabilitacije delavcev, 

• viri tehnične pomoči in strokovnega znanja, ki so na voljo delodajalcem. 

Posebna priporočila za prihodnost so dana v zvezi z naslednjimi zadevami: 

» Sistemi in ureditev za zagotovitev izboljšav zdravja pri delu. 

Posebno pozornost je potrebno posvetiti preprečevanju poklicnih obolenj skozi oceno 
tveganja In predpisom o nadzorstvenih ukrepih za preprečitev in nadzor izpostavljenosti ter 
preko ohranjanja in spremljanja teh ukrepov. Zaradi deljenih pristojnosti med inšpektoratom za 
delo in zdravstvenim inšpektoratom bo potrebno poglobiti sodelovanje glede na tveganja v zvezi 
z zdravjem pri delu. 

Inšpektorat trenutno še ne zaposluje nobenih specialistov za področje zdravja pri delu, 
zagotovitev takšnega strokovnega znanja za inšpektorat predstavlja prioriteto. V pripravi na to je 
bil Zakon o inšpekciji dela že spremenjen in dovoljuje zaposlitev inšpektorjev z medicinsko 
izobrazbo. 

Obstaja še nekaj odprtih vprašanj na področju zdravja pri delu, kot so akutne in kronične 
poškodbe in zastrupitve z nevarnimi kemikalijami, hlapi, prahom in drugimi agenti, oglušelost 
zaradi hrupa, okvare hrbtenice. Izboljšave bi lahko prišle s sprejemom in izvrševanjem novih 
zakonov (ki so že načrtovani), povečanim usposabljanjem In obveščanjem inšpektorjev, 
povezovanjem inšpektorjev za delo z zdravstvenimi inšpektorji. 

» Prehodno obdobie za nove zakone, ki vkliučuielo oceno tveoanla in soreiem evropskih direktiv. 

Novi zakoni s podzakonskimi predpisi pospešeno stopajo v veljavo, kar bo tudi spremenilo * 
pristop inšpektorjev pri pregledih. Nekatera vprašanja, ki so bila tradicionalno predmet zakonov 
in stroge prisile, ne bodo več relevantne v novem režimu. Inšpektorat bo v tem obdobju pripravil 
inšpektorjem jasne informacije in usmeritve o tem, kako naj ravnajo s sredstvi pravne prisile v 
tem obdobju velikih sprememb. 

» Usposabljanje inšpektorjev in dostop do podatkov. 

čeprav se Inšpektorji zaposlijo z univerzitetno Izobrazbo različnih tehničnih usmeritev kakor tudi 
s praktičnimi izkušnjami v industriji, ni nujno, da jih to tudi usposobi za ravnanje s celim nizom 
nevarnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, ki so lahko prisotne na kateremkoli delovnem 
mestu, ki ga morebiti obiščejo. Poteza v smeri uveljavljanja zakonodaje, osnovane na oceni 
tveganja, bo od Inšpektorjev zahtevala, da so sposobni prepoznati glavne vire nevarnosti in 
sprejeti sodbe o stopnji in obsegu tveganja in primernih varnostnih ukrepih. Vsa pomembna 
tveganja, s katerimi se bodo soočili delavci, ne bodo posebej zajeta v specifičnih členih in 
pravnih aktih; nekatera bodo morala biti obravnavana v okviru splošnih določil Zakona o varnosti 
in zdravju pri delu (členi 5,6 in 14). Poleg pravnega usposabljanja, ki ga prejmejo, bodo sredstva 
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vložena tudi v praktično usposabljanje inšpektorjev za prepoznavanje nevarnosti in preventivnih 
ukrepov. Tekoči Twinning projekt EU naj bi pomagal v tem procesu. 

» Načrti in strategije. 

Sprememba zakonodaje bo bolj kot v preteklosti poudarila prizadevanja inšpektorjev, da svoj 
trud usmerijo v skladu s strategijo, naravnano na izpolnjevanje ciljev inšpektorata za daljše 
obdobje. 

» Zakon. 

Načrtovana in razumljiva politika je, da naj bi novi zakoni vključevali določbe iz stare zakonodaje, 
kjerkoli je to možno, za ohranitev obstoječih standardov zaščite in seznanjenosti. Vendar je 
potrebno biti pozoren na to, da področje novega zakona in pravilnikov ni omejeno s ponovno 
vzpostavitvijo nekdanjih pravnih določb ali politike, ki je lahko v neskladju s širokimi cilji nove 
zakonodaje ali ki lahko odstopajo od načela, da je v prvi vrsti odgovoren delodajalec. Jasno mora 
biti, da so nevarnosti, ki niso posebej pokrite s predpisi, še vedno zajete v splošnih členih zakona 
in jih mora delodajalec prav tako obravnavati. Ne bi smela obstajati nobena omejitev 
inšpektorskih pooblastil za izvajanje določil primernih in ustreznih nadzorstvenih ukrepov za niz 
nevarnosti, ki so lahko prisotne na kateremkoli delovnem mestu. 

* Uradne smernice delodajalcem in delavcem. 

objavljene v zvezi s pravnimi obveznostmi, nevarnostmi, tveganji in varstvenimi ukrepi. Obstaja 
pomanjkanje oblastnih, uradnih smernic, da bi lahko vsi delodajalci in delavci primemo sodelovali 
pri nadziranju tveganja in pri preprečevanju poškodb in bolezni. To se zdi v neskladju s cilji 
novega zakona. Vendar pa to predstavlja denarno intenzivno nalogo. Pomagati si bo potrebno z 
gradivom, ki že obstaja v državah članicah EU in Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu. Velik del teh Informacij je objavljen tudi na medmrežju in bi lahko bile prevedene In 
prilagojene za uporabo v Sloveniji. Takšne smernice bi lahko bile tudi vir navodil za inšpektorje. 

» Sodelovanje delodajalcev pri oceni in nadziranju tveoania. 

Cilji novega zakona in direktiv EU so lahko Izpolnjeni le, če so delodajalci zavezani in spodbujeni 
s strani inšpektorjev k aktivnemu urejanju varnosti in zdravja. Delodajalec je nosilec odgovornosti 
po zakonu in na delodajalcu je, da določi prioritete delovanja, da Izvrši obvezna dejanja in 
zagotovi ohranjanje standarda. Zakonodaja in politika izvajanja inšpektorata naj ne bi zmanjšala 
osnovnih, tekočih odgovornosti delodajalca. 

• Sodelovanje delavcev in njihovih predstavnikov na delovnem mestu. 

Priporoča se, da inšpektorji poskušajo bolj vključiti predstavnike delavcev pri inšpekcijskih 
pregledih. 

v vprašanja varnosti in zdravja pri delu, kar je nujno potrebno za učinkovito urejanje varnosti in 
zdravja za dejanski obstoj. Samo z bolj aktivno udeležbo teh organizacij bo doseženo nujno 
socialno partnerstvo. 

» Večia osredotočenost inšpektorjev na fizičen pregled delovnega mesta 
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in pogovore z delavci poleg preverjanja listin in dokazil. 

Izboližana komunikacija med sodišči in inšpektoratom. 

Inšpektorji prejemajo malo povratnih informacij o pravnih postopkih, v katere so vključeni, ali so v 
teku, o zadevah, ki jih predajo sodnikom za prekrške. Čeprav kazni, naložene s strani sodnikov 
za prekrške lahko znašajo tudi milijon tolarjev, so dejansko izrečene kazni na splošno precej 
nižje. Majhno število obravnavanih primerov v povezavi s pomanjkanjem povratnih informacij 
inšpektorjem lahko daje vtis nepodprtosti s strani sodnega sistema. Enako pomanjkanje 
komuniciranja s strani državnih tožilcev pomeni, da inšpektorji nimajo priložnosti učiti se iz 
izkušenj - na primer izboljšati standard zbiranja dokazov. Izkušnje kažejo, da so mandatne kazni, 
ki jih izrekajo sami inšpektorji, bolj učinkovit instrument 
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2. 

DELU 

INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI 

2.1. Splošna ocena stanja 

Splošno stanje na področju varnosti in zdravja pri delu v državi je tudi v letu 

2001 kazalo znake pozitivnih premikov na vseh področjih, vendar pa se še 

vedno ugotavljajo tudi pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki jih bo potrebno v 

bodoče še odpravljati oziroma izboljševati. Pričakuje se, da bo k izboljšanju 

stanja v prihodnjih letih bistveno doprinesla IZJAVA O VARNOSTI ter z njo v 

zvezi opravljeno ocenjevanje tveganj, kijih predstavljajo najrazličnejše v 

zvezi z delom prisotne nevarnosti in škodljivosti. 

V letu 2001 se je izteklo prehodno obdobje za novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu kar pomeni, 
da so do konca tega leta morali vsi delodajalci, razen kmetov in samozaposlenih, izdelati in sprejeti 
interni akt, poimenovan 'izjava o varnosti". Bistvena in najpomembnejša novost, ki jo mora vsebovati 
ta sklop dokumentov, je ocena tveganja. Ocena preostalega tveganja, ki jo mora delodajalec izvesti 
potem, ko je izvršil vse zahteve in ukrepe, ki so predpisani, pa je dejansko temelj za vse dodatne 
zahteve in ukrepe, ki jih mora še izvesti in tudi tekoče izvajati delodajalec. Vsekakor je dejstvo, da se 
večina delodajalcev v tem letu še ni v zadostni meri zavedala namena in pomena ocenjevanja 
tveganj. Zato bo v prihodnjih letih potrebno predvsem s strani Urada za varnost in zdravje pri delu. 
Zbornice varnosti in zdravja pri delu, inšpekcije za delo, družb in posameznikov z dovoljenjem za 
delo MDDSZ ter tudi drugih institucij precej napora, da bodo delodajalci ustrezno spoznali osnovni 
namen in pomen ter vsestransko pomembnost in uporabnost tega procesa. Ta proces, ki je lahko 
razmeroma enostaven in subjektivnega značaja, ali pa tudi zelo obsežen in zapleten ter objektivnega 
značaja, je namreč uporaben ne samo na področju varnosti in zdravja pri delu, ampak dejansko na 
vseh področjih človekovega življenja in dela. Ocena tveganja je namreč proces, ki obravnava 
tvegane in negotove dogodke, kar pa pomeni, da lahko s tem procesom obravnavamo prav vse, saj 
je v naravi dejansko prav vse negotovo. Na osnovi ugotovitev izvedenih inšpekcijskih pregledov ter 
ocene trenutnega stanja je bilo pričakovano, da bo do konca leta 2001 imelo izdelan in sprejet interni 
akt "izjava o varnosti z oceno tveganja" približno 70% delodajalcev. V koliki meri so ta predvidevanja 
točna, bo pokazal poostren inšpekcijski nadzor, ki se bo v ta namen izvedel v prvih štirih mesecih 
leta 2002. 

Proti koncu tega leta so se pričeli kazati tudi pozitivni premiki glede predpisane obveznosti 
delodajalcev, da morajo zagotoviti, da naloge zdravstvenega varstva pri delu opravlja pooblaščeni 
zdravnik. Začetne nejasnosti glede načina tega zagotavljanja se jasnijo in sodelovanje med 
delodajalci in zdravniki, specialisti medicine dela, je vse uspešnejše. Še vedno pa velja, da je teh 
specialistov premalo, da bi lahko opravili vse naloge in obveznosti, ki jih delodajalcem ter s tem 
posredno njim, nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu in konvencija MOD št. 161. To je 
razumljivo, saj je trenutno specialistov medicine dela cca 140, delavcev, ki naj bi jih ti ustrezno 
obravnavali, pa cca 750.000. Razen tega pa se še ti ne ukvarjajo samo z medicino dela, ampak v 
večini primerov še z drugimi dejavnostmi medicinske stroke. 
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Viša se raven zagotavljanja osebne varovalne opreme, tako glede uporabe kot tudi glede kvalitete. V 
letu 2000 je stopil v polno veljavo 'Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri 
delu", v tem letu pa se že kažejo učinki njegove uveljavitve. Ta pravilnik določa splošne obveznosti 
delodajalca v zvezi z osebno varovalno opremo ter obveznosti delodajalca glede ocenjevanja 
osebne varovalne opreme ter obveščanja, posvetovanja in sodelovanja z delavci. V aprilu 2001 je 
pričela polno veljati tudi "Odredba o osebni varovalni opremi", ki je bila izdana v mesecu oktobru leta 
2000. Ta odredba določa zahteve za osebno varovalno opremo, ki se daje v promet ali začne 
uporabljati tako, da se zagotovi prost pretok ter varnost in zdravje uporabnikov. Sestavni del odredbe 
pa je še cca 200 standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda s to odredbo. 
Oba navedena predpisa sta vsekakor bistveni razlog za pozitiven premik na tem področju. 

Glede prijavljanja poškodb pri delu se je stanje v primerjavi s preteklim leto precej izboljšalo, saj je 
bito v tem poročevalskem letu pnjavljenih 10.094 poškodb pri delu, ki so imele za posledico več kot 
tri dni izostanka z dela poškodovanega. Prijavljanje je bilo delodajalcem olajšano tako, da je bil na 
spletnih straneh Urada za varnost in zdravje pri delu prikazan obrazec za prijavo ter navodilo za 
njegovo ustrezno izpolnjevanje. Ker je bilo do sedaj prijavljanje poškodb pri delu dvojno in to enkrat 
na obrazec ER 8 in še enkrat na Inšpektorat RS za delo, se je v tem letu pristopilo k poenotenju 
prijavljanja poškodb pri delu, tako da se bo tekom leta 2002 prešlo na prijavljanje poškodbe pri delu 
za vse namene in potrebe na enotnem obrazcu in samo enkrat. 

Kljub že navedenim pozitivnim premikom na področju zagotavljanja in uporabe osebne varovalne 
opreme pa uporaba te opreme še vedno ni zadovoljiva, četudi se je stanje v primerjavi s prejšnjimi 
leti izboljšalo, še vedno se največje pomanjkljivosti in nepravilnosti s tem v zvezi ugotavljajo na 
področju izvajanja del na začasnih in premičnih gradbiščih. Posebej izstopa neuporaba zaščitnih 
čelad ter neuporaba osebne varovalne opreme za varovanje pred padcem z višine, oziroma v 
globino. V tem letu je bilo izvedenih več akcij poostrenega nadzora začasnih in premičnih gradbišč, 
vendar se stanje le počasi izboljšuje. Zato bomo s temi akcijami nadaljevali tudi v prihodnjem letu. 

V tem letu je tekel tudi »tvvining program«, v katerem sta bili naši partnerici država Nizozemska in 
država ZR Nemčija. Program je potekal preko vsega leta in nam je prinesel precej dodatnih, 
predvsem mednarodnih teoretičnih izhodišč in tudi praktičnih izkušenj glede izvajanja inšpekcijskega 
nadzora. Dejansko smo imeli prvič možnost realne primerjave našega načina dela, naše tehnične 
opremljenosti ter naših pravnih podlag glede izvajanja inšpekcijskega nadzora, z istimi zadevami v 
navedenih dveh državah. Posebno poučen je bil enotedenski obisk pri inšpekciji za delo v državi 
Nizozemski. Pričakujemo, da s koncem programa ne bo tudi konec našega sodelovanja s partnerji iz 
teh dveh držav. 

V začetku tega leta je Evropska komisija, sestavljena iz predstavnikov inšpektoratov za delo iz štirih 
držav EU pod okriljem SLIC izvedla ocenjevanje dela našega inšpektorata glede izpolnjevanja 
zahtev o ustreznosti našega dela, tehnični opremljenosti, organiziranosti ter zakonodaji s tega 
področja. Namen ocenjevanja je bil ugotoviti, če nadzor nad zagotavljanjem varnosti in zdravja pri 
delu v naši državi kot kandidatki za priključitev k EU ustreza evropskim kriterijem na tem področju. Iz 
poročila, ki ga je pripravila navedena komisija izhaja, da ni bilo ugotovljenih bistvenih pomanjkljivosti 
ter da je ta nadzor pri nas ustrezen. 

2.2. Inšpekcijski pregledi, raziskave poškodb pri delu in prijave 

organom pregona 

Skupno število opravljenih inšpekcijskih pregledov na področju varnosti in 

zdravja pri delu je bilo v tem letu 6.437, kar je nekoliko več kot v preteklem 

letu. Število opravljenih raziskav težjih nezgod pri delu je bilo v tem letu 406, 

kar je za 92 manj kot v preteklem letu. Ta podatek kaže, da je bilo v tem letu 

težjih poškodb pri delu nekoliko manj kot v preteklem letu. Do odstopanj 

prihaja tudi iz razloga, ker se v nekaterih primerih šele po že opravljani 

raziskavi izkaže, da raziskana poškodba dejansko ni bila težja. Število 
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izdanih ureditvenih odločb je bilo v letu 2001 nekoliko večje kot v preteklem 

letu, število izrečenih mandatnih kazni ter prijav in predlogov sodnikom za 

prekrške pa nekoliko nižje. Razlog je v tem, da je bilo leto 2001 leto, v 

katerem je pričelo ali polno veljati, ali je bilo v obdobju prehoda v polno 

veljavo precej popolnoma novih predpisov, ki so bili za delodajalce popolna 

novost. Zato so v tem obdobju inšpektorji delodajalcem v večji meri svetovali 

in v manjši meri izrekali oziroma podajali predloge za kaznovanje. 

V letu 2001 je bilo opravljeno skupno 6.437 inšpekcijskih pregledov s področja varnosti in zdravja pri 
delu. O tega je bilo 2.276 rednih pregledov, ki obsegajo pregled celotnega stanja na področju 
varnosti in zdravja pri delu pri določenem delodajalcu. Pregledov, pri katerih se preveri ureditev v 
izdanih ureditvenih odločbah naloženih ukrepov, je bilo opravljenih 1.651. Pri 2.510 opravljenih 
izrednih pregledih je bil opravljen pregled samo določenega področja zagotavljanja varnosti in 
zdravja pri delu, kot npr. pregledi v okviru posebej organiziranih akcij, pregledi za nočno delo žensk 
ali pregledi na podlagi pritožbe delavca ali koga drugega. 

V sledečih dveh tabelah je razviden obsega dela inšpektorata na področju varnosti in zdravja pri 
delu, razdeljen na obseg rednih, izrednih in kontrolnih inšpekcijskih pregledov ter na osnovi teh 
pregledov izdanih ureditvenih odločb, danih predlogov za uvedbo kazenskega postopka in podanih 
predlogov sodnikom za prekrške. 

Slika 6: Obseg opravljenega dela inšpektorata na področju varnosti in zdravja pri delu v obdobju od 
leta 1997 do 2001 

V tabeli številka 1 je prikazan index rasti/padca števila opravljenih inšpekcijskih pregledov za leti 
2000 in 2001. 

Tabela 1: Inšpekci ski pregledi za leti 2000 in 2001 

REDNI 

PREGLEDI 

KONTROLNI 

PREGLEDI 

IZREDNI 

PREGLEDI 

leto 2000 2.007 1.648 2.718 

leto 2001 2.276 1.651 2.510 

lndex rasti 

2000/2001 113,4 100,2 92,3 
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Iz tabele je razvidno, da se je v primerjavi s preteklim letom povečalo število rednih in kontrolnih 
pregledov, nekoliko manjše pa je število izrednih pregledov. Število izrednih inšpekcijskih pregledov 
se je nekoliko znižalo predvsem zaradi precej povečanega obsega internega usposabljanja 
inšpektorjev, kar je bilo potrebno zaradi bistvenih in zelo obsežnih sprememb v zakonodaji in tudi 
novih pristopov pri izvajanju inšpekcijskega nadzora. Delno pa je temu razlog tudi povečanje obeh 
preostalih vrst pregledov. 

V tabeli številka 2 je prikazan index rasti/padca števila izdanih ureditvenih odločb, danih predlogov 
za uvedbo kazenskega postopka (ovadbe), podanih predlogov sodnikom za prekrške ter izrečenih 
mandatnih kazni za leti 2000 in 2001. 

ODLOČBE 

OVADBE 

DRŽAVNEMU 

TOŽILSTVU 

PRIJAVE 

SODNIKU ZA 

PREKRŠKE 

MANDATNE 

KAZNI 

leto 2000 2.973 34 193 528 

leto 2001 3.028 29 161 465 

lndex rasti 

2000/2001 101,9 85,3 83,4 88,1 

2.3. Nezgode pri delu, nevarni pojavi in poklicne bolezni 

Smrtne nezgode so ostale na enaki ravni kot lansko leto. Pri smrtnih 

nezgodah izstopa gradbeništvo z osmimi primeri. Pri raziskanih težjih 

nezgodah se pojavljajo predvsem poškodbe rok, ter poškodbe, ki so 

posledica padcev z višine oz. v globino. 

Vzroki za poškodbe so večinoma lesno-predelovalni stroji ter ostali mehanski 

stroji (krožne žage, rezkalni stroji, skobelni stroji, stiskalnice, škarje, 

upogibalni stroji,...). Med pomembnejše vzroke pa štejejo tudi transportna 

sredstva, neustrezni odri, neuporaba osebne varovalne opreme posebno pri 

delih na strehah ali drugih nezavarovanih višinah. 

Pri nevarnih pojavih izstopajo požari, ostali nevarni pojavi so specifični glede 

na posamezno panogo. 

V letu 2001 je bilo skupno število nezgod pri delu v državi Sloveniji 25.176. Od tega je bilo nezgod 
neposredno pri delu in na službeni poti v okviru delovnega časa skupno 21.484, vse preostale pa so 
bile nezgode na poti na delo ali z dela. 

Nezgode pri delu, ki so imele za posledico smrt delavca 
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V letu 2001 je v nezgodah pri delu, do katerih je prišlo v dejavnostih, ki so v pristojnosti inšpektorata 
za delo, umrlo 19 oseb. To število je enako kot v preteklem letu. 

Na službeni poti v okviru rednega dela so zaradi posledic poškodb v prometnih nesrečah umrli še 
trije ljudje. Trije so umrli še na poti na delo oz. na poti z dela. 

Osnovne razloge za smrtne poškodbe bi lahko strnili v: 

• dela v gozdarstvu pri podiranju drevja, padec panja na delavca, stisk delavca med hlod in panj, 

• zemeljska dela na globini in zasuje delavcev z zemljino, zasutje skupaj z opažem in opažno 
steno, padec skupaj z gradbeno mehanizacijo v globino, stisnitev delavca z gradbeno 
mehanizacijo, 

• gibanje delavcev v bližini transportnih sredstev - nalet vlaka, nalet tovornjaka, viličar (tovor, 
stiski), 

• odbit večji leteč delec, ki je priletel delavcu v glavo, 

• padec z višine, 

• utopitev pri delih v jarku. 

Po panogah so bila smrtne poškodbe razdeljene takole: 

Gradbeništvo 8 

Gozdarstvo in gozdarske storitve 3 

Obdelava In predelava lesa 2 

Proizvodnja drugih vozil, plovil 1 

Kmetijstvo, lov, storitve 1 

Trgovina na dr. brez motornih vozil 1 

Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 1 

Storitve javne higiene 1 

Zdravstvo, socialno varstvo 1 

Nezgode pri delu, ki so imele za posledico težjo poškodbo delavca 

V letu 2001 je bilo prijavljeno 406 težjih nezgod pri delu ter 6 kolektivnih nezgod, ki so bile s strani 
delodajalcev opredeljene kot težje. 

Na podlagi podatkov s prijave ter opravljenega ogleda in opredelitvi vrste poškodb je bilo 
ugotovljeno, da vse prijavljene nezgode niso težje. 

Med 241 dejansko raziskanimi težjimi nezgodami pri delu, so bile najbolj pogoste sledeče 
poškodbe oz. vzroki: 
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izgube - odrez prstov 68 

padci z višine 66 

stiski prstov 27 

stiski telesa 14 

močnejše vreznine 12 

težji zdrsi - udarci poškodovanca 9 

opekline 1 9 

nevarno območje vrteči se deli 8 

prevmitev transportnega sredstva 6 

leteči tujki - deli 6 

vreznine - udarci obraznega dela 5 

zastrupitve 4 

vpliv električnega toka 3 

brizg nevarnih tekočin 3 

izguba noge 1 

I 

Pri težjih poškodbah so kot vzroki za poškodbe v ospredju lesno-predelovalni stroji, ostali mehanski 
stroji (krožna žaga, rezkarji, poravnalke, stiskalnice, škarje..), transportna sredstva ter padci z odrov, 
strehe ali druge nezavarovane višine. 

Ponavljajo se klasične napake pri delu, kot so: poseganje z roko med vrteče dele posameznih 
naprav, odstranitev varnostnih naprav, popravljanje naprave med obratovanjem, odstranitev 
zaščitnih pokrovov, neuporaba zaščitnega pasu, neuporaba ustreznih zaščitnih sredstev, nepravilna 
koordinacija med delavci. 

Iz raziskav nezgod pri delu se ugotavlja tudi, da nekateri posamezniki nimajo ustreznega znanja o 
varnosti in zdravju pri delu. Pojavili sta se tudi dve nezgodi »upokojenih kmetov«, ki sta opravljala 
svojo dejavnost na kmetiji. Podjetniki namenoma ali nevede zanemarjajo varnostno tehnične ukrepe 
pri delu. 

Pri kolektivnih nezgodah lahko izpostavimo zastrupitev delavk z Izpušnimi plini viličarja, ki je 
obratoval v zaprtem prostoru. 

število prijavljenih težjih nezgod po panogah t strani delodajalcev za leto 2001 je eledeče: 
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Gradbeništvo 88 

Proizvodnja kovinskih izdelkov, 

razen strojev in naprav 46 

Obdelava in predelava lesa 41 

Proizvodnja hrane, pijač in krmil 25 

Proizvodnja strojev in naprav 22 

Proizvodnja pohištva, ostale predelovalne dejavnosti 20 

Proizvodnja kovin 18 

Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 10 

Nevarni pojavi 

Raziskano je bilo tudi 8 nevarnih pojavov, ki pa niso imeli za posledico poškodovanih delavcev. 

Raziskani nevarni pojavi so bili požar, manjša eksplozija topila, prevmitev dvigala, razlitje nevarne 
kemikalije, nalet vlakov idr. 

Poklicne bolezni 

V času od 01.01.2001 do 31.12.2001 so bile na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in 
športa v Ljubljani diagnosticirane poklicne bolezni v sledečih primerih: 
• pri 5 osebah poklicna kožna bolezen 

• pri 2 osebah poklicna bolezen zaradi izpostavljanja legioneli 

• pri 287 osebah (nekateri so že upokojeni) poklicno obolenje dihal zaradi izpostavljenosti azbestu. 

Enotna evidenca o poklicnih boleznih v državi ne obstaja. 

2.3. Izpolnjevanje obveznosti delodajalcev 

Izpolnjevanje obveznosti delodajalcev do zagotavljanja varnega in zdravega 

dela vsekakor kaže trend počasnega izboljševanja. Delodajalci v vse večji 

meri dojemajo smisel in cilje nove zakonodaje. V obravnavanem časovnem 

obdobju je bilo veliko storjenega glede promocije te problematike tako v 

sklopu različnih predavanj, seminarjev in delavnic, kot tudi z izdajo različne 

literature, ki delodajalcem ter tudi delavcem in njihovim predstavnikom 
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omogoča boljše razumevanje obveznosti in tudi pravic na tem področju. 

Povečano zanimanje in interes delodajalcev do varnostim zdravja pri delu se 

kaže tudi v relativno velikem številu oseb, ki jih delodajalci napotijo na 

opravljanje strokovnega izpita s tega področja. Pokazatelj ugodnega trenda 

na tem področju je tudi vse večje število subjektov, kisi pridobijo dovoljenje 

za delo na področju varnosti in zdravja pri delu. 

Interni akti 

Preteklo leto predstavlja iskanje novih pristopov k urejanju zadev iz varnosti in zdravja pri delu 
predvsem z izdelavo in sprejetjem izjave o varnosti in ocenjevanjem tveganj ter tudi z drugimi 
potrebnimi aktivnostmi s tem v zvezi. Glede na določilo 14. člena Zakona o varnosti in zdravju pri 
delu, da se mora izdelati in sprejeti izjava o varnosti z oceno tveganja do julija 2001, smo preverjali 
nekatere delodajalce, kako poteka projekt izdelave ocene tveganja v njihovih sredinah. Vendar je 
potem sprememba zakona imela za posledico, da so nekateri delodajalci odrinili izdelavo ocene 
tveganja v drugi plan, nekateri pa so še dodatno preverili ustreznost že izpeljanih postopkov. 

Večina delodajalcev je oz. bo zaupala izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja zunanjim 
izvajalcem, ki imajo za to pridobljeno dovoljenje za delo. Večji delodajalci bodo k sodelovanju za 
izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja pritegnili najrazličnejše strokovnjake znotraj družbe in 
tudi od zunaj. Zato ocenjujemo, da je vsaj pri teh v večini primerov realiziran namen tega 
dokumenta, ki je, delavcu zagotoviti ustrezne delovne pogoje. Majhni delodajalci imajo za varnost in 
zdravje pri delu praviloma manj posluha in se tudi manj aktivno vključujejo v proces ocenjevanja 
tveganj ter to pogosto sprejmejo le kot dodaten strošek in še eno od mnogih obveznosti do države. 

Do sprejetja izjave o varnosti so bili pri delodajalcih v veljavi pravilniki o varstvu pri delu, ki so bili 
izdelani še po določilih starega zakona o varstvu pri delu. 

Organiziranost izvajanja varnosti in zdravja pri delu 

V večini podjetij, predvsem manjših, nimajo organizirane lastne službe za varnost in zdravje pri delu. Naloge 
običajno izvajajo zunanji izvajalci na podlagi pogodb ali tudi naročilnic. Izvajanje strokovnih nalog s 
pogodbenimi izvajalci se izvaja preveč formalno, saj pogodbeni izvajalci ne posvetijo dovolj časa 
delodajalcu ali pa njegovo problematiko premalo poznajo. 

Večje družbe, kjer je večja ogroženost zdravja in življenja delavcev, imajo praviloma organizirane svoje službe 
za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Strokovna dela s tega področja opravljajo delavci z ustrezno 
strokovno izobrazbo (varnostni inženkji), pa tudi tehnični kader z opravljenim strokovnim izpitom iz varnosti in 
zdravja pri delu. V mnogih primerih se kažejo določeni problemi pri izpolnjevanju predpisanih zahtev, pri 
pregledih delovne opreme ter pri opravljanju preiskav in pregledov kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti ter 
mikroklime. 

Delodajalci so v letu 2001 809-krat kršili določila ZVZD o organiziranosti izvajanja varnosti in zdravja 
pri delu, v leto 2000 pa je bilo ugotovljenih teh kršitev 681. 

Zagotavljanje prve pomoči in reševanje 

Tudi v letu 2001 se v podjetjih zmanjšuje število usposobljenih oseb za nudenje prve pomoči v 
primeru poškodbe pri delu ali nenadne obolelosti delavca. Večina delodajalcev ne upošteva 24. 
člena Pravilnika o opremi in postopku za prvo pomoč in o organiziranju reševalne službe za primer 
nezgode pri delu in ne usposobi 2% vseh delavcev, ki so zaposleni v posamezni delovni izmeni, 
predvsem pa delavcem, ki so zadolženi in usposobljeni za prvo pomoč, ne zagotavljajo občasnih 
tečajev za obnovitev znanja. 
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Inšpektorji tudi ugotavljajo, da opremljenost omaric za prvo pomoč ne ustreza veljavnim predpisom. 
Omarice niso vedno ustrezno popolnjene, material ni sterilen, prav tako niso opremljene s 
telefonskimi številkami in imeni pristojnih oseb. V mnogih primerih so omarice zaklenjene, delavci pa 
niso seznanjeni, kdo hrani ključ omarice. Skupno število ugotovljenih kršitev na tem področju je bilo 
288. 

Usposabljanje delavcev za varno delo in obveščanje 

Usposabljanje za varno delo je pomemben element preventive za varno in zdravo delo. Inšpektorji 
ugotavljajo, da se je stanje v zadnjem obdobju izboljšalo, saj se delodajalci vedno bolj zavedajo 
pomena tega usposabljanja. Še vedno pa se ugotavlja, da so izobraževanja preveč splošna, 
predvsem to velja za zunanje izvajalce, saj ti ne poznajo v dovolj veliki meri delovnih mest in 
delovnih postopkov pri delodajalcu. Pri družbah, kjer svoja izobraževanja iz varstva pri delu izvajajo 
sami, je stanje nekoliko boljše. Na splošno se teoretična usposabljanja izvajajo dokaj zadovoljivo, pri 
praktičnih usposabljanjih pa se še pojavljajo težave. Vendar se stanje tudi glede tega izboljšuje. 
Nekatera podjetja so že organizirala posebna usposabljanja za tiste svoje vodstvene delavce, ki 
bodo praktično usposabljanje delavcev na delovnih mestih izvajali. 

Problem usposabljanja izstopa pri manjših delodajalcih, ki imajo malo zaposlenih. Posamezen 
delavec opravlja pri takih deiodajalcih dejansko tudi celo vrsto opravil, ki jih izvaja delodajalec, četudi 
za izvajanje vseh teh opravil ni bil ustrezno teoretično in praktično poučen in usposobljen. 

V mnogih primerih je pomanjkljivo tudi obveščanje delavcev o novih tehnologijah, saj so z njimi 
seznanjeni le tisti, ki sodelujejo pri vpeljavi teh tehnologij v proizvodni proces. Velikokrat informacije 
o novih tehnologijah ne pridejo do strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu. Še večji je 
problem pri tistih družbah, ki imajo zunanjega strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu. 
Veliko pomanjkljivosti se kaže tudi v nameščanju varnostnih znakov, ki bi morali opozarjati 
zaposlene na nevarnosti in obveznosti. Pisna opozorila pa so velikokrat napisana v tujem, delavcem 
nerazumljivem jeziku. 

Inšpektorji so v letu 2001 na področju usposabljanja delavcev za varno delo ugotovili, da delodajalci 
povzročajo največ kršitev s tem, ko ne izvajajo teoretičnega in praktičnega usposabljanja. Teh kršitev 
je bilo 1.047, sledijo kršitve v zvezi z vodenjem evidence z 206 primeri, najmanj pa je kršitev glede 
posebnih primerov usposobitev (žerjavisti, viličaristi, šoferji). Teh je bilo 45. 

Slika 7: Struktura kršitev v zvezi z usposabljanjem delavcev za varno delo leta 2001 v % 

EJ teoretično in praktično usposabljanje 
■ neustrezni programi usposabljanja 
O brez evidence 
□ usposabljanje delavcev v posebnih primerih (žerjavistl.villčaristj,...) \ 

Slika 8: Struktura kršitev v zvezi z usposabljanjem delavcev za varno delo leta 2000 v % 
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gteoretično in praktično usposabljanje 

■ neustrezni programi usposabljanja 

□ brez evidence 

□ usposabljanje delavcev v posebnih primerih (žeriavisti.viličaristi,...) 

Iz obeh grafikonov vidimo, da se struktura kršitev bistveno ne spreminja. Zaskrbljujoče je razmeroma 
veliko število kršitev glede izvajanja teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev. 

Izvajanje zdravniških pregledov delavcev 

S preventivnimi zdravstvenimi pregledi (predhodnimi in obdobnimi) pravočasno odkrivamo slabe 
vplive delovnega mesta na zdravje delavcev. 

Večina delodajalcev pošilja svoje delavce na zdravniške preglede, vendar se ti pogosto ne opravljajo 
v predpisanih zakonskih rokih. Kot vzrok navajajo delodajalci visoke cene pregledov ali pa slab 
finančni položaj podjetja. V zadnjih mesecih leta 2001 je prihajalo do problemov, ko je bila medicina 
dela prezaposlena s sodelovanjem pri oceni tveganja. 

Ugotavlja se, da obdobnih zdravstvenih pregledov ne opravljajo delavci, ki preidejo na druga delovna 
mesta, kjer je večja nevarnost za zdravje in življenje ter tam, kjer je na delovnem mestu potrebna 
večja psihofizična obremenitev delavca. Pri inšpekcijskih pregledih se je pri nadzoru ugotovilo, da v 
mnogih primerih zdravniške preglede ne izvajajo specialisti medicine dela, temveč kar zdravniki 
splošne medicine. 

Pri nekaterih delodajalcih so obstoječe evidence pomanjkljive, prav tako pa delodajalci ne pošiljajo 
delavcev na pregled na osnovi zapisanih delovnih pogojev, ampak kar s splošnimi opisi. Na ta način 
se pojavlja vprašanje ustreznosti zdravniškega pregleda glede na dejanske delovne pogoje pri 
delodajalcu. 

Inšpektorji imajo največ pripomb glede ustreznosti izvajanja zdravstvenih pregledov (izvajalci, 
vsebina in obseg pregleda, roki). Od skupno 1.284 ugotovljenih kršitev je bilo na račun izvajanja 
zdravstvenih pregledov 907 kršitev, kar predstavlja kar 71% vseh kršitev. 

Zagotavljanje in uporaba osebne varovalne opreme 

Delodajalci v zadostni meri zagotavljajo osnovno osebno varovalno opremo (obleko, čevlje, 
rokavice....). Za specifična, zdravju in življenju škodljiva delovna mesta pa je ta varovalna oprema 
pogosto neustrezna (respiratorji, čelade, varovalni pasovi,...). Ugotavlja se tudi, da delavci osebne 
varovalne opreme ne uporabljajo dosledno. To velja predvsem za zaščito pred padci v globino, 
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nošenje čelad na gradbiščih, neuporaba zaščitnih očal pri delih, kjer se pojavljajo odbruski, posebno 
če so ta dela kratkotrajna ali enkratna. Pogreša se večji nadzor in odgovornost nadrejenih nad 
uporabo -osebne varovalne opreme. Prav tako so na delovnih mestih le redko prisotni opozorilni 
znaki, ki bi delavce opozarjali na obveznosti v delovnem procesu. 

Največ kršitev na tem področju je v zvezi neuporabo osebne varovalne opreme. Stanje se v 
primerjavi s prejšnjimi leti navidezno slabša, saj se kršitve z leti povečujejo, kar je razvidno iz slike 4. 

V zvezi z neuporabo osebne varovalne opreme je bilo v letu 2001 ugotovljenih 412 kršitev, kar je 
nekoliko več kot v preteklem letu. Vendar ta podatek ni posledica dejansko slabšega stanja ampak 
predvsem poostrenega inšpekcijskega nadzora na tem področju. V zvezi z zagotavljanjem 
periodičnih pregledov, preizkusov in ustreznostjo ter evidencami je bilo ugotovljeno še 292 kršitev. 

Slika 9: Število kršitev zaradi neuporabe osebne varovalne opreme od leta 1999 do 2001. 

></) 300 
§C 250 
O 200 

2001 

Izvajanje periodičnih raziskav delovnega okolja 

Periodični pregledi in preiskave fizikalnih, kemičnih in bioloških škodljivosti ter mikroklime se izvajajo, 
vendar skoraj nikjer v zakonsko predpisanih rokih. V zvezi tem so inšpektorji ugotovili kar 641 
kršitev. Merilna mesta pogosto niso najbolje izbrana, ker je praksa takšna, da izvajalec meritev sicer 
določi potrebne lokacije za izvajanje meritev, vendar število le teh delodajalec zmanjša glede na 
stroške. 

Ugotavlja se tudi, da v času meritev proizvodni proces ne poteka v največjem možnem obsegu. 
Velikokrat delodajalec izvaja le meritve mikroklime, hrupa in osvetljenosti, ostale škodljivosti pa 
velikokrat zanemarja. Najpogosteje ugotovljene pomanjkljivosti so prekoračitve hrupa in 
neprimerna osvetljenost delovnih mest Posebno neustrezne osvetljenosti se s strani delodajalca 
odpravljajo predolgo, ali pa se sploh ne odpravijo ter tako v mnogo primerih ostanejo zapisane le v 
poročilih. 

Meritve hrupa so se izvajale na mestih, kjer je bilo povečanje hrupa očitno že po prosti presoji. V 
glavnem rezultati meritev kažejo na majhne ali večje prekoračitve na nekaterih izpostavljenih mestih. 
V takih primerih tudi zunanja pooblaščena institucija, ki je izvajala meritve, predlaga kot rešitev 
uporabo osebnih varovalnih sredstev za varovanje pred prekomernim hrupom. Vedno bolj pa izstopa 
problem prekomernega hrupa na mestih v bližini izvorov hrupa. Pojav optimalne logistike v podjetjih 
povzroča kopičenje različnih delovnih postopkov na enem mestu, kar pa prinese s seboj prekomeren 
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hrup na delovnih mestih, kjer je potrebna koncentracija, slušno opazovanje okolja, itd.. Teh 
omenjenih problemov delodajalci večinoma še ne rešujejo ali pa so predvideni ukrepi zelo 
dolgoročni. Prekomerne vibracije niso bile ugotovljene. 

V več primerih so bila ugotovljena tudi več ali manj pomanjkljiva poročila institucij, ki so meritve 
izvajale. 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu predpisuje v 1. odstavku 39. člena, da mora delodajalec voditi 
evidenco o periodičnih preiskavah kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti. Kar v 104 primerih so 
inšpektorji ugotovili, da se omenjeni člen zakona ne spoštuje. V vseh primerih je bila za odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti izdana ureditvena odločba. 

Izvajanje periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme 

Obdobni pregledi in preizkusi se več ali manj izvajajo v predpisanih rokih, vendar se ugotovljene 
pomanjkljivosti odpravljajo zelo dolgo ali pa sploh ne. Zato je v mnogih primerih potrebna intervencija 
inšpektorja za dtelo. 

V večini primerov preglede izvajajo zunanje institucije z dovoljenjem za delo. Dokaj pogosto 
ugotovljena pomanjkljivost je ta, da vsa sredstva za delo niso opremljena z navodili za varno delo, 
vzdrževanje in preizkušanje. Če pa ta navodila obstajajo, so v glavnem preveč splošna in 
preobsežna, tako da teh delavci sploh ne preberejo in ne služijo pravemu namenu. 

Ugotovljenih kršitev s tega področja je bilo 1.161 ter izdanih 950 ureditvenih odločb. 

Sodelovanje delodajalcev z delavci in njihovimi predstavniki 

Glede na določbe v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu delodajalci v procesu sprejemanja izjave o 
varnosti na različne načine vključujejo tudi delavce. V večini primerov je pri delodajalcu organiziran 
svet delavcev oz. delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu, vendar so ti ljudje v večini primerov 
le določeni na »papirju« in pogosto sploh ne vedo, kaj lahko storijo na področju varnosti pri delu. 
Predpisano usposabljanje delavskih zaupnikov s tega področja je dokaj urejeno pri večjih 
delodajalcih, v znatno manjši meri pa pri malih. 

Delavci preko svojega predstavnika le redko sodelujejo pri vprašanjih s področja varnosti in zdravja 
pri delu ter za to niti ne kažejo posebnega interesa. Prav tako se večinoma ne poslužujejo svojih 
zakonskih pravic niti dosledno ne izpolnjujejo svojih predpisanih dolžnosti, predvsem kar se tiče 
uporabe osebne varovalne opreme. Tudi predstavniki sindikata manj izpostavljajo problematiko s 
področja varnega dela. Še vedno se ukvarjajo predvsem s problemi s področja delovnih razmerij in 
socialnih zadev. 

Pri inšpekcijskem nadzoru je bilo s tega področja ugotovljenih 19 kršitev in izdanih 17 ureditvenih 
odločb. 

2.4. Stanje glede zahtev in pogojev za izvajanje dela 

Ta problematika se nanaša predvsem na sredstva za delo, kot so npr. 

delovni in pomožni prostori, delovna oprema ter snovi in pripravki, na 

nevarnosti in škodljivosti, ki jih sredstva za delo lahko povzročijo, kot npr. 

strupenost ali eksplozivnost snovi in pripravkov, udar električnega toka, hrup 

in vibracije, padec na ravnini ali z višine, poškodbe zaradi nezgod pri 

internem transportu ipd. Vsekakor je precejšen del te problematike vezan 

tudi na obveznosti delodajalcev, ki so navedene v predhodnem poglavju. 

Večje ali manjše pomanjkljivosti in nepravilnosti so bile sicer ugotavljane v 
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vseh navedenih primerih, vendar pa bo vsekakor najzahtevnejše in tudi 

najdražje odpravljanje neustreznega stanja zaradi prevelikega hrupa na 

delovnih mestih oziroma usklajevanje dejanskega stanja z novimi predpisi na 

tem področju. 

Gradbeni objekti in delovni ter pomožni prostori 

Prostor v zgradbah delodajalca, ki je namenjen za izvajanje dela in vsak drug prostor, do katerega 
ima delavec dostop v času dela, je delovno mesto. Zato je urejenost gradbenih objektov ter s tem v 
zvezi delovnih in pomožnih prostorov zelo pomembna, da se omeji ali prepreči tveganje ter predvidi 
ukrepe za izredne okoliščine, ki se lahko na delovnih mestih pojavijo. 

Pri inšpekcijskih pregledih je bilo ugotovljeno, da so novozgrajeni objekti, namenjeni za delovne 
prostore, večinoma ustrezni, četudi se ugotavlja, da tudi novozgrajeni niso vedno projektirani v 
skladu z določbami predpisov o varnosti in zdravju pri delu. To pa ne velja za starejše objekte, razne 
prizidke k obstoječim objektom ter tudi nenamenske novejše objekte. Pogost pojav je tudi 
neusklajenost med gradbenim objektom in tehnološko opremo. 

Za gradbene objekte, namenjene za pomožne prostore, velja podobna ugotovitev kot za objekte, ki 
so namenjeni za delovne prostore. Ti prostori se zaradi prostorske stiske ponekod uporabljajo 
nenamensko za razna skladišča in podobno. V teh prostorih običajno ni dovolj prezračevanja, 
predvsem naravnega. Pogosto je problematična tudi osvetljenost Prostori za kajenje so neurejeni 
glede požarnega varstva in prezračevanja. V več primerih je bilo ugotovljeno tudi neredno čiščenje in 
slabo vzdrževanje. 

Pri ugotavljanju ustreznosti objektov in prostorov se še vedno pojavljajo večje poškodbe zidov ob 
transportnih poteh, kot posledica neprimernega transporta s pomočjo viličarjev. Tudi neravnine v tleh 
se skoraj ne sanirajo in se čaka na odločbo inšpektorja. Prav tako pa se ugotavlja, da se opušča 
urejenost delovnih mest, kar velja predvsem za prostore, kjer delo opravljajo režijski delavci. Delovna 
mesta so založena z raznim materialom in izdelki, tako da so dostopi do njih pogosto oteženi. Tudi 
nosilnost tal skladišč, ki se nahajajo v nadstropjih, ni nikjer označena. 

V letu 2001 je bile glede delovnih prostorov ugotovljenih 331 kršitev, glede pomožnih prostorov pa 
161. S tem v zvezi je bilo izdanih 183 ureditvenih odločb. V primerjavi s preteklim letom je opazno 
rahlo poslabšanje razmer. 

Delovna oprema 

V nekaterih družbah imajo nekaj zelo sodobne opreme, precej pa je še vedno zastarele. Problem 
zastarele opreme je v predpisani dokumentaciji, saj je ni ali pa je zelo pomanjkljiva in celo 
nerazumljiva. 

Delavci pogosto ne ravnajo v skladu z navodili in opuščajo določene varnostne ukrepe z izgovorom, 
da v primeru, če se držijo navodil, ne morejo izpolnjevati predpisanih norm. Mojstri in delovodje pa 
prav tako ne opozarjajo delavcev, da ti delajo v nasprotju z navodili in tako ogrožajo svoje zdravje in 
zdravje drugih. Velikokrat je namembnost posameznih krmilnih elementov označena v tujem jeziku 
ali pa sploh ni. 

Kršitev v zvezi z namestitvijo, urejenostjo in opremljenostjo delovne opreme je bilo ugotovljenih 500 
ter izdanih 497 ureditvenih odločb. Skupno število kršitev v zvezi z delovno opremo v letu 2001 je 
bito 2.144. 

Gibanje ljudi na delu in notranji transport 

Transportne poti so pogosto založene in tudi slabo označene. Periodični pregledi in preizkusi dvigal 
in viličarjev se opravljajo dokaj redno, zadovoljivo pa je tudi vzdrževanje dvigalnih naprav, kar je 
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razvidno iz evidenc vzdrževalnih del. Ugotavlja pa se, da dvigalne naprave niso opremljene z 
oznakami, predvsem z največjo dovoljeno nosilnostjo. Hitrosti prevoznih sredstev na dvoriščih in v 
halah so zapisane in označene, vendar se jih vozniki redko držijo, predvsem na prostem. 

Tam, kjer se dvoriščni prostor in drugi prostori uporabljajo za namene več uporabnikov, ni sklenjenih 
dogovorov o skupnih varnostnih ukrepih. Avtoprevozniki nimajo urejenih parkirnih prostorov, zato 
parkirajo tam, kjer je to možno, tudi na transportnih poteh. 

Število vseh ugotovljenih kršitev v tetu 2001 je bilo 460. Največ kršitev (279.) je bilo zaradi 
neustreznih poti za hojo in transport (širina, proste višine, nakloni, ravnost tal), sledijo kršitve v zvezi 
s spoštovanjem predpisanih zahtev in ukrepov (omejitev hitrosti, talne označbe, prepovedi, 
založenost) (128), v 53 primerih pa delodajalci niso imeli ustreznih nakladalnih, odlagalnih in 
skladiščnih površin. Za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti je bilo izdanih 285 
ureditvenih odločb. 

Nevarne in škodljive kemikalije in pripravki 

Inšpektorji ugotavljajo, da večina delodajalcev, predvsem samostojnih podjetnikov, še vedno nima 
izdelanih seznamov nevarnih snovi, ki jih uporabljajo v svojih tehnoloških procesih. Pri inšpekcijskih 
pregledih je bilo ugotovljeno, da še vedno veliko gospodarskih subjektov, predvsem uvoznikov, ne 
poznajo predpisov s tega področja. To se pojavlja predvsem pri manjših delodajalcih, ki imajo v 
prodajni ponudbi široko paleto prodajnih artiklov. 

Inšpektorji ugotavljajo, da so tudi spričevala o varnosti nepopolna. Običajno so v spričevalu zajete 
samo glavne nevarne komponente. Še vedno se pojavlja, da uvoznik posreduje uporabniku 
varnostno tehnične podatke v tujem jeziku, pa tudi varnostno tehnični podatki ne dajejo dovolj 
natančnih informacij o snovi. 

Nevame snovi so večinoma neprimerno skladiščene, saj pogosto ni urejenih primernih skladiščnih 
prostorov. Kemikalije se nahajajo v neoriginalni ter neoznačeni embalaži, tako da ni možna hitra in 
nedvoumna indetifikacija kemikalije. Delodajalci in pa predvsem delavci, ki z nevarnimi snovmi 
ravnajo, slabo poznajo njihove kemijske karakteristike In predvsem nevarnosti, ki jih nevarna snov 
predstavlja. 

V letu 2001 je bilo na tem področju ugotovljenih 279 kršitev. V kar 160 primerih delodajalci niso imeli 
ustrezne dokumentacije o nevarnih snoveh (varnostni list, navodila za varno delo, ,..), kar 
predstavlja skoraj 60% vseh kršitev. V zvezi s tem je bilo v vseh primerih ugotovljenih kršitev izdana 
ureditvena odločba. 

Nevarnost zaradi električnega toka 

V sodobnem svetu si življenja brez električne energije ne moremo predstavljati. To pomeni, da se s 
to vrsto nevarnosti sooča vsak, doma ali pa na svojem delovnem mestu. Predvsem delavci v 
proizvodnji, prenosu in distribuciji električne energije so s to nevarnostjo neposredno soočeni. 

Električna napeljava ni nevarna, če se pravilno uporablja in napaja naprave, ki so pravilno 
načrtovane, Izdelane, priključene in vzdrževane. Večji vir nevarnosti lahko pomeni proizvodnja, 
prenos in uporaba električne energije takrat ko se na napravah in opremi izvajajo dela in so zato 
potrebni posebni varnostni ukrepi, npr. izklopi, preizkusi breznapetostnega stanja, ozemljitev in 
kratkostične povezave, uporaba predpisane varovalne opreme in drugo. Če pri teh delih opustimo 
varnostne ukrepe, lahko pride do nezgod z najhujšimi posledicami. 

Na tem področju se ugotovljene pomanjkljivosti Iz leta v leto ponavljajo. Take pomanjkljivosti so 
ugotovljene v skoraj vseh pregledanih podjetjih. Te so: omrežne vtičnice so mehansko poškodovane 
In izvlečene iz pritrdilnih doz, električne razdelilne omarice so založene z raznim materialom, 
pogosto so tudi odprte in dostopne nepooblaščenim osebam, pripadnost stikalnih elementov 
posameznim električnim tokokrogom ni vedno označena, nezaščiteni so prevodni deli luči in 
svetlobna telesa, stenske in stropne luči niso trdno pritrjene na podlago in visijo na priključnih 
napajalnih kablih idr. Veliko je tudi začasnih, neustreznih rešitev, ki se nikoli ne uredijo v skladu z 
zahtevami. Meritve električnih inštalacij in strelovodov se sicer izvajajo, vendar precej neredno. 
Delodajalci pogosto v internih aktih nimajo predpisanih rokov za izvedbo teh meritev, kot je to 
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predpisano v pripadajočem pravilniku. V starejših objektih se meritvam tudi namerno izogibajo, ker bi 
lahko bili rezultati tako slabi, da bi bili za sanacijo potrebni zelo veliki stroški. 

Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora je bilo v zvezi z nevarnostjo električnega toka ugotovljenih 
1.435 kršitev. Izstopajo kršitve glede pregledov in meritev električnih inštalacij (778), sledijo 
neustreznosti dejanskega stanja (418), pregledi in meritve strelovodnih naprav (178), neustrezno 
vodenje evidenc (51) ter neustrezna organiziranost in izvajanje del na napravah (10). V primerjavi s 
prejšnjim letom je zaznaven trend zmanjševanja kršitev. 

Hrup in vibracije 

V proizvodnji je še vedno veliko starih strojev, ki povzročajo prekomeren hrup. Zamenjava z 
novejšimi, "tišjimi", pa poteka počasi, saj nabava novih, modernejših strojev, ki bi povzročali manj 
hrupa, predstavlja velik finančni izdatek. 

Za varovanje delavcev pred prekomernim hrupom so inšpektorji zahtevali dosledno uporabo osebne 
varovalne opreme. Delodajalci ta sredstva zagotavljajo, vendar jih delavci v mnogih primerih ne 
uporabljajo. Ugotavlja se tudi, da delodajalci v primerih neuporabe te opreme delavcev ne opozarjajo 
in tudi ne izvajajo ustreznih sankcij. Delavci se očitno ne zavedajo dolgoročnih posledic neuporabe 
zaščitnih sredstev, tako da bi bilo primerno, da bi delodajalci posvečali več pozornosti tudi 
ozaveščanju delavcev. Pomanjkljivo je tudi označevanje delovnih mest, kjer je bil pri meritvah 
ugotovljen čezmeren hrup. Ta morajo biti vidno označena z varnostnim znakom, da je tam obvezna 
uporaba osebne varovalne opreme za varovanje sluha. / 

Pozitivna je ugotovitev, da je težav z vibracijami vse manj. Delodajalci vpeljujejo v proizvodne 
procese take naprave, ki zaradi ustreznih blažilnikov na okolje ne prenašajo neugodnih nizko 
frekvenčnih vibracij v tolikšni meri, da bi bili prisotni zaradi tega ogroženi. Poleg tega je delavcem 
zagotovljena tudi ustrezna varovalna oprema. Najbolj izpostavljene dejavnosti glede izpostavljenosti 
delavcev vibracijam so predvsem gozdarstvo, gradbeništvo in proizvodnja kovinskih izdelkov. 

2.5. Delo v nočnem delovnem času 

V letu 2001 je bilo nočnega dela žensk precej manj kot v preteklih letih. 

Zaradi narave dela in tehnologije, povečanega naročila izdelkov v določenem letnem obdobju in hitro 
pokvarljivih surovin, v družbah ni možno opraviti vsega dela v dnevnem delovnem času. Ker pa so v 
Sloveniji v nekaterih dejavnostih zaposlene večinoma ženske, delodajalci nimajo možnosti v nočno 
izmeno razporejati samo moških. 

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih morajo delodajalci za nočno delo žensk pridobiti posebno 
dovoljenje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Dovoljenje se izda na podlagi pisne vloge 
delodajalca, mnenja inšpekcije za delo ter mnenja reprezentativnih sindikatov, ki so organizirani pri 
delodajalcu. 

Navedeno dovoljenje se izda samo ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, ki so opredeljeni v 
Zakonu o delovnih razmerjih in v kolektivnih pogodbah, kar nadzirajo inšpektorji za delo. V letu 2001 
je inšpektorat prejel od ministrstva 192 vlog, kar je v primerjavi z I. 2000, ko je bilo takih vlog 227, 
precej manj. Izdanih dovoljenj je bilo je bilo 180, kar pomeni da je bilo 12 vlog zavrnjenih. 

V letu 2001 je bilo ugotovljenih 8 kršitev na področju posebnega varstva žena, in sicer dve kršitvi sta 
bili ugotovljeni v dejavnosti proizvodnje izdelkov iz gume in plastičnih mas, po ena navedena kršitev 
pa je bila ugotovljena v prehrambeni, tekstilni, papirni, kemični industriji, v dejavnosti proizvodnje 
nekovinskih izdelkov ter proizvodnje medicinskih inštrumentov. 
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2.6. Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti 

Določilo v Zakonu o gospodarskih družbah (Ur.l.RS, št.30/93), kije 

predpisovalo obveznost pridobitve odločbe o izpolnjevanju pogojev za 

opravljanje dejavnosti, je bilo z Zakonom o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o gospodarskih družbah (Ur. list št.45/2001) spremenjeno tako, da je 

ta odločba potrebna samo še v primerih, ko je to z drugim zakonom posebej 

predpisano. Zato v nadaljevanju navedene ugotovitve veljajo samo do dne 

22.06.2001, ko je pričela veljati navedena sprememba. 

Inšpektorji za delo ob inšpekcijskem nadzoru tudi preverjajo, če delodajalec izpolnjuje pogoje za 
opravljanje dejavnosti. Odločbo mora dobiti od pristojne upravne enote. V letu 2001 je bilo 55 
primerov, ko delodajalci niso imeli ustrezno urejenih predpisanih zahtev za izvajanje svoje 
dejavnosti. V 50 primerih niso imeli ustreznih odločb za izvajanje dejavnosti, le v petih primerih pa 
niso imeli ustreznega obrtnega dovoljenja ali niso bili registrirani na sodišču. 

2.7. Izpolnjevanje določil Zakona o omejevanju uporabe tobačnih 

izdelkov 

Problem kajenja na delovnih mestih je še vedno prisoten, četudi se je stanje 

v zadnjem času izboljšalo. Predvsem so prostori za kajenje večinoma 

določeni, vendar pa pogosto niso ustrezno urejeni. Kot problematično pa se 

lahko označi kajenje v nekaterih prostorih državnih organov, ki so namenjeni 

stikom s strankami. 

Večina delodajalcev ima v internem aktu določeno, kateri so prostori, kjer je dovoljeno kajenje. Prav 
tako imajo nekateri delodajalci v internih aktih opredeljene sankcije za neupoštevanje Zakona o 
omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, vendar se te sankcije v večini primerov ne izvajajo. Pojavlja 
se problem kajenja na hodnikih in podobnih mestih, prav tako tudi označevanje mest oziroma 
prostorov, kjer se lahko kadi. Večina delodajalcev ima probleme z ustrezno ureditvijo prostorov za 
kajenje. Opisano stanje velja že kar nekaj let in se ne poslabšuje. Tudi pritožb glede kajenja ni bilo 
veliko. 

V letu 2001 je bilo v zvezi s tem ugotovljenih 30 kršitev, kar je 9 manj kot prejšnje leto. Od tega je 
bilo v 10 primerih ugotovljeno, da kajenje v delovnih prostorih in pomožnih prostorih ni bilo ustrezno 
urejeno z internimi akti. 

2.8. Problematika v nekaterih posebno izpostavljenih dejavnostih 

V zadnjih letih se pojavlja bolj ali manj enaka problematika predvsem s 

področja ustreznega usposabljanja za varno delo, uporabe osebne 

varovalne opreme ter neupoštevanja varnega načina dela s strani delavcev. 

Poučevanje se izvaja dokaj redno, vendar so programi preveč splošni in v 

večini primerov niso prilagojeni delovnim operacijam, ki jih delavci dejansko 

izvajajo. Naslednji večji problem predstavlja uporaba osebne varovalne 
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opreme, ki jo delodajalci sicer večinoma zagotavljajo, vendar je včasih tudi 

neustrezna pa tudi delavci je ne uporabljajo dosledno. Omenjena 

problematika izstopa še posebno na gradbiščih. Tudi razna nevarna opravila 

se ne izvajajo skladno z navodili, saj delavci radi improvizirajo in se pri tem 

zanašajo na svoje izkušnje, kar velja predvsem za starejše delavce. 

Določeno stopnjo problema pomeni tudi zastarela tehnologija, vendar se 

razmere tu že počasi izboljšujejo. Stari stroji in tehnologija se zamenjujejo z 

novejšimi in s tem tudi varnejšimi, vendar pa ta menjava zaradi potrebnih 

velikih finančnih vložkov ne poteka posebno intenzivno. 

Proizvodnja strojev, naprav, opreme vozil in plovil 

Splošni podatki o dejavnosti 

• število subjektov: približno 1.900 

• število zaposlenih : približno 33.000 

Splošna ocena stanja 

Na področju izdelave strojev, naprav in vozil se srečujemo z novejšo opremo, nekaj pa je še stare, ki 
pa se nadomešča z novejšo in varnejšo. Večje težave nastopajo zaradi nove opreme, ki se postavlja 
v neustrezne in premajhne prostore na račun transportnih poti, ki so preozke, brez površin za pešce 
in založene z materialom. 

Število nezgod je na ravni predhodnega leta. 

Pozitivne ugotovitve 

• Nadomeščanje stare delovne opreme z novejšo. 

• Sodelovanje delodajalcev s predstavniki delavcev je zadovoljiva. 

• Večje družbe imajo dobro organizirano službo varnosti in zdravja pri delu. 

• Delodajalec zagotavlja ustrezno varstveno opremo. 

• Preiskave delovnega okolja in pregledi delovne opreme se opravljajo v rokih. 

Negativne ugotovitve 

• V proizvodnji plovil so delavci izpostavljeni hlapom topil, predvsem stirena, steklenim vlaknom in 
prahu mehanske obdelave plovil (ni učinkovitega odzračevanja). 

• Delavci pomanjkljivo uporabljajo osebno varovalno opremo. 

• Zdravstveni pregledi se le redko tekoče opravljajo, saj primanjkuje zdravnikov medicine dela. 

• Pomanjkljivo prijavljanje nevarnih pojavov. 

V letu 2000 je število nezgod nekoliko upadlo, število raziskanih pa je bilo v letu 2001 skoraj enako 
kot v preteklih dveh letih. 

Ukrepi 

V proizvodnji strojev, naprav, opreme, vozil in plovil so inšpektorji opravili 147 pregledov. Raziskali 
so 30 težjih nezgod. Inšpektorji so izdali 75 ureditvenih odločb . Podali so 5 predlogov sodniku za 
prekrške in eno ovadbo. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da se povečuje število težjih nezgod. 
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Proizvodnja vlaknin in papirja 

Splošni podatki o dejavnosti 

• število subjektov: 244 

• število zaposlenih: približno 6.000 

Splošna ocena stanja 

Največje nevarnosti v papirni industriji so predvsem pri izdelavi celuloze. Ogromno je vrtečih se 
delov, ki jih je nemogoče zaščititi, prisotne so kemikalije, vode, visoke temperature in hrup. Zaradi 
naštetih nevarnosti je večina papirnic prenehala izdelovati celulozo. Seveda pa so nevarnosti pri 
izdelavi papirja še vedno prisotne. Manjše število te^ih nezgod v letu 2001 (raziskanih 6) kaže, da 
so ukrepi za vamo delo razmeroma uspešni. Glede na prisotne nevarnosti je poškodb razmeroma 
malo. 

Pozitivne ugotovitve 

• V večini primerov je organiziranost službe varnosti in zdravja pri delu zadovoljiva. 

• Pregledi delovne opreme so ustrezni, saj je zelo malo poškodb zaradi ob pregledu 
neugotovljenih napak na opremi. 

• Delavci so ustrezno usposobljeni za varnost in zdravje pri delu. 

• Dobro sodelovanje med delodajalci in delavci. 

Negativne ugotovitve 

• Interni akti so v večini stari. 

• Gradbeni objekti so v večini starejši. Zaradi spremenjenih tehnologij so velikokrat neustrezni, 
transportne poti so ozke in založene z materialom. V letnem času je problem previsoka 
temperatura v delovnih prostorih. 

• Precej delovne opreme je zastarele. 

• Na nekaterih delovnih mestih so sevanja velika (zasloni, transformatorske postaje). 

• Veliko je delovnih mest s prekomernim hrupom. Osebna zaščitna sredstva delavci imajo, vedno 
pa jih ne uporabljajo. 

• Transportne poti (neoznačene, založene, brez peš poti itd.). 

• Skladiščenje maziv in drugih nevarnih snovi v proizvodnjah za »dnevno uporabo«. Povsod so 
embalaže, od steklenic do sodov z različnimi vsebinami, brez lovilnih posod, itd. 

Ukrepi 

Število pregledov se je v primerjavi s prejšnjim letom nekoliko zmanjšalo. V letu 2000 60 pregledov, 
leta 2001 pa 41. Inšpektorji so izdali 13 ureditvenih odločb in raziskali 6 težjih nezgod, v letu 2000 pa 
5 težjih nezgod. 

Gradbena dejavnost 

Splošni podatki o dejavnosti 

• število subjektov: 14.039 

• število zaposlenih: približno 57.000 

Splošna ocena stanja 

2. avgust 2002 



Večina gradbenih družb je v letu 2001 pripravljala ocene tveganja. Večji del, predvsem manjših 
družb, se je tega lotil šele v drugem polletju leta, večje družbe pa so podaljšanje roka za polno 
uveljavitev zakona izkoristile za bolj poglobljeno analizo stanja varnosti in zdravja pri delu in 
dopolnitev izdelanih ocen z zdravstvenimi analizami nevarnejših delovnih mest. Pregled elaboratov o 
ureditvi gradbišč in ukrepih za zagotovitev varnosti in zdravja na gradbiščih ni pokazal bistvenih 
sprememb stanja. Manjše družbe in samostojni podjetniki imajo izdelane programe ukrepov za varno 
delo, ki so tipski in niso prilagojeni dejanskemu stanju (oz. razmeram na gradbišču in vrsti del, ki se 
izvajajo). Stanje na tem področju se bo zagotovo izboljšalo z izdajo Uredbe o zagotavljanju varnosti 
in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ko bo obveznost za ureditev gradbišča in 
izvajanje skupnih ukrepov postala tudi obveznost investitorja. 

Pozitivne ugotovitve « 
• Vse več delodajalcev ima podpisane pogodbe s pooblaščenimi zdravniki medicine dela. 

• Tudi zdravstveni pregledi delavcev se zaradi velikih kazni izvajajo vse bolj redno. 

• Velike družbe Imajo zelo dobro organizirano izvajanje varnosti in zdravja pri delu (večinoma 
imajo posebne službe). 

• Večina delodajalcev opravlja periodične preizkuse in preglede delovne opreme v predpisanih 
rokih ter tudi odpravlja ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti. 

• Zagotavljanje in predvsem uporaba osebne varovalne opreme se izboljšuje. 

• Nevarne 'm škodljive snovi na gradbiščih so običajno uskladiščene v manjših količinah in na 
ustreznih mestih. Nezgod z nevarnimi snovmi ni bilo. 

Negativne ugotovitve 

• Na gradbiščih ni osebe, ki bi bila usposobljena za nudenje prve pomoči v primeru poškodbe pri 
delu ali nenadne obolelosti. 

• Nevarna območja na gradbiščih pogosto niso ustrezno zavarovana in označena. 

• Programi usposabljanja še niso prilagojeni zahtevam novega zakona predvsem glede praktične 
usposobitve na delovnem mestu. 

• Transportne poti v mnogih primerih niso ustrezno vzdrževane ter so založene z materialom in 
tudi z različnimi ostanki in odpadki. 

• Zaradi neustrezne zaščite električnih kablov se pogosto pojavljajo poškodbe kar predstavlja 
nevarnost za prisotne. 

• Sodelovanje delavcev pri zagotavljanju varnosti in zdravja je pomanjkljivo. 

• Delovni in pomožni prostori na sedežih podjetij, kot tudi pomožni obrati in delavnice, so v več 
primerih stari in slabo vzdrževani. 

• Delodajalci v obratih in upravnih prostorih pogosto nimajo določenih in označenih prostorov za 
kajenje. 

Posebno nevarne dejavnosti • delo na višini in v globini 

V letu 2001 je bilo sorazmerno veliko nezgod pri delu v gradbenih jamah zaradi porušitve 
nezavarovanih brežin izkopa. Se vedno pa je največ težkih poškodb zaradi padcev z višine. Ob tem 
velja, da do težjih poškodb prihaja že ob padcu z majhnih višin in zasutja delavcev zaradi sesutja 
relativno nizkih brežin - že okrog dveh metrov. Vsega tega pa se odgovorni kot tudi delavci očitno ne 
zavedajo. Tudi izvajanje varnostnih ukrepov pred padci z višine pri opravljanju del na strehah je še 
vedno pomanjkljivo. Praktično ni objekta, ki bi Imel z varnostno ograjo in/ali odri na ustrezen način 
zavarovano delovno mesto na strehi. Predvsem so pogosti padci izolatorjev zaradi nezavarovanih 
odprtin za strešne kupole In okna v strehi. 

Ukrepi 
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V gradbeništvu so inšpektorji dela opravili 1.411 pregledov in izdali 575 ureditvenih odločb. Izrečeno 
je bilo 254 mandatnih kazni, v 69 primerih pa so inšpektorji dela podali predlog sodniku za prekrške. 
V letu 2001 beležimo 88 težjih nezgod in 8 nezgod s smrtnim izidom. Glede na podatke iz prejšnjega 
leta ugotavljamo, da se je stanje nekoliko izboljšalo, saj je v letu 2000 prišlo do 97 težjih nezgod. 

Tekstilna industrija - 

Splošni podatki o dejavnosti 

• Število subjektov 2.401 s poslovnimi enotami in podružnicami 

• Število zaposlenih približno 31.000 

Splošna ocena stanja 

število zaposlenih v dejavnosti se iz leta v leto zmanjšuje, še bolj zaskrbljujoč podatek pa je, da je v 
tej dejavnosti v upadanju tudi število subjektov, kar odraža nezanimanje kapitala za to dejavnost 
Indeks pogostosti, ki ponazarja razmerje med število nezgod in število zaposlenih, je v zadnjih štirih 
letih najnižji. Iz tega se lahko sklepa, da se v zadnjem obdobju polaga večjo pozornost na varnost in 
zdravje pri delu. Neposredni zaposleni so s strani delodajalca bolje informirani o nevarnostih, ki so 
prisotne na posameznih delovnih mestih, kar ima za posledico tudi pripravo strokovnih podlag za 
Izdelavo izjave o varnosti in izvedbo ocenjevanja tveganj. Vse težje poškodbe, ki so bile tudi 
raziskane, so imele za posledico poškodbo prsta ali roke. To je značilno za tekstilno panogo, ki se 
uvršča med delovno intenzivne dejavnosti, kjer se največ dela opravlja z uporabo rok. V posledici pa 
so potem prav roke najbolj izpostavljene nevarnostim ter je zato večina vseh poškodb v zvezi s prsti 
in rokami. 

Pozitivne ugotovitve 

• V internih pravilnikih imajo družbe točno definirano potrebno varovalno opremo in tudi časovne 
roke za zamenjavo te opreme. Zadovoljiva je tudi uporaba te opreme. 

• Dobra urejenost transportnih poti predvsem v primarni tekstilni industriji (predilnice, tkalnice, 
oplemetilnice). 

Negativne ugotovitve 

• Opremljenost omaric za prvo pomoč s potrebnim materialom je v pretežni večini pomanjkljiva. 

• Obvestila in navodila za varno delo so nepopolna. 

• Pri starejši delovni opremi ni nameščenih znakov, ki bi opozarjali delavce na prisotne nevarnosti. 

• Ugotavlja se, da so mikroklimatske razmere neugodne predvsem v poletnem obdobju, ko 
zunanja temperatura preseže 30 °C In zato pride do tega, da se v proizvodnih obratih 
temperatura poviša tudi preko predpisane vrednosti. 

• Periodični zdravstveni pregledi se ne izvajajo v predpisanih rokih. 

• Gradbeni objekti ter pomožni prostori so pogosto dotrajani in slabo vzdrževani. 

• Pregledi in preizkusi delovne opreme se ne izvajajo v predpisanih rokih 

Ukrepi 

Inšpektorji so v letu 2001 opravili 140 pregledov ter izdali 80 ureditvenih odločb, v letu 2000 pa so 
opravili 173 pregledov in izdali 97 ureditvenih odločb. Raziskali so 7 težjih nezgod, kar je enako kot 
leto poprej. 

Proizvodnja hrane, pijače in krmil 

Splošni podatki o dejavnosti 
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• Število subjektov: približno 1.236 s podružnicami in poslovnimi enotami 

• število zaposlenih: približno 20.000. 

Splošna ocena stanja 

Dejavnost proizvodnje hrane in pijač sodi po oceni inšpektorjev med boljše urejene dejavnosti glede 
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. V tej dejavnosti predstavljajo eno največjih obremenitev pri 
delu in tveganj za obolenja velike temperaturne razlike med posameznimi prostori. Periodični 
zdravniški pregledi se največkrat opravljajo le po zahtevah higienskega minimuma in ne tudi v skladu 
s predpisi varnosti in zdravja pri delu. 

Pozitivne ugotovitve 

• Delodajalci delovne in pomožne prostore ustrezno čistijo, saj to zahteva že sama narava dela. 

• Podjetja so na področju varnosti in zdravja pri delu ustrezno organizirana. 

• Osebna varovalna oprema je zagotovljena ter se tudi zadovoljivo uporablja. 

Negativne ugotovitve 

• Velike temperaturne razlike med posameznimi prostori in s tem večje tveganje za zdravje 
(mikrokiimatski pogoji). 

• Nezaščiteni vrteči se deli oz. deli, kjer je nevarnost ureza (npr. tračne žage). 

• Velika nevarnost zdrsa v delovnih prostorih (vlaga, prah...). 

Ukrepi 

Inšpektorji so v letu 2001 opravili 476 pregledov in izdali kar 258 ureditvenih odločb. V letu 2000 je 
bilo opravljenih 130 pregledov in izdanih le 61 ureditvenih odločb. Število težjih nezgod se je 
povečalo, saj je bilo v letu 2001 raziskanih kar 25 te^ih nezgod, medtem ko so inšpektorji dela v letu 
2000 obravnavali le 17 težjih nezgod. 

Gozdarstvo 

Splošni podatki o dejavnosti 

• število subjektov. 258 

• Število zaposlenih: približno 1.900 zaposlenimi 

Splošna ocena stanja 

V gozdarskih družbah se ugotavlja pomankljiv nadzor glede varnega dela s strani nadrejenih 
delavcev. V nekaj družbah še ni končan postopek denacionalizacije ter je zato njihov obstoj vprašljiv. 
Število nezgod pri delu je v primerjavi s prejšnjimi leti v rahlem porastu. 

Pozitivne ugotovitve 

• Organiziranost služb na področju varnosti in zdravja pri delu je dobra, saj Imajo družbe večinoma 
redno zaposlenega strokovnega delavca za to področje. 

• Pooblaščeni zdravniki so zagotovljeni v skladu z zakonom, redno pa se tudi izvajajo predpisani 
zdravstveni pregledi. 

• Delodajalci zagotavljajo ustrezno varstveno opremo, zadovoljiva pa je tudi uporaba. 

• Objekti, v katerih so delovni in pomožni prostori, so večinoma ustrezni in dobro vzdrževani. 

• Sodelovanje delavcev z delodajalci je večinoma zadovoljivo. 

• Pregledi in preizkusi delovne opreme se izvajajo v predpisanih rokih. 
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Negativne ugotovitve 

• Postopki za podiranje drevja so pogosto neustrezni, kar kaže na neustrezno praktično 
usposobljenost delavcev na delovnem mestu. 

• Problematično je odžagovanje debelejših vej stoječega drevja s tal, saj odžagane veje pogosto 
padejo na delavca. 

• Neupoštevanje varnostne razdalje pri podiranju drevja in spravilu hlodovine. 

• Zastarelost strojev in delovne opreme. 

Ukrepi 

V gozdarstvu so inšpektorji opravili 13 rednih, izrednih in kontrolnih pregledov ter dodatno še 13 
pregledov v okviru usmerjenih akcij. Zaskrbljujoč je podatek, da so bile v letošnjem letu na področju 
gozdarstva 3 smrtne in 6 težjih nezgod. V letu 2000 je bilo sicer 12 težjih nezgod pri delu, vendar pa 
nobene, ki bi imela za posledico smrt prizadetega. 

Kmetijstvo 

Splošni podatki o dejavnosti 

• število subjektov 1.528 

• Število zaposlenih: približno 40.000 

Splošna ocena stanja 

V kmetijski dejavnosti se odnos do varnosti in zdravja pri delu izboljšuje, saj delodajalci spoznavajo, 
da so stroški nezgod veliko breme. 

Pozitivne ugotovitve 

• Večje družbe imajo zaposlene strokovne delavce za izvajanje nalog zdravja in varnosti pri delu. 

• Zdravniški pregledi se v glavnem izvajajo v predpisanih rokih. 

• Teoretično usposabljanje delavcev je zadovoljivo. 

• Družbe zagotavljajo ustrezno osebno varovalno opremo. 

• Sodelovanje delavcev z delodajalci poteka zadovoljivo 

Negativne ugotovitve 

• Uporaba osebne varovalne opreme se izboljšuje, vendar je še vedno pomanjkljiva. 

• Praktično usposabljanje delavcev na delovnih mestih še ni ustrezno. 

• Pregledi delovne opreme in meritve mikroklime potekajo z zamudo, objekti so pogosto slabo 
vzdrževani, prav tako tudi delovna oprema. 

• Prijavljanje nezgod je pomanjkljivo. 

Ukrepi 

V dejavnosti kmetijstva je bilo v letu 2001 opravljenih 54 inšpekcijskih pregledov. Raziskanih je bilo 8 
težjih nezgod pri delu in ena, ki se je končala s smrtjo delavca. Na področju kmetijstva je bilo v okviru 
usmerjenih akcij opravljenih še 117 izrednih inšpekcijskih pregledov. 

Železniški promet 

Splošni podatki o dejavnosti 
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• Ena pravna oseba s približno 9.000 zaposlenimi. 

Splošna ocena stanja 

Stanje na področju varnosti in zdravja pri delu je zadovoljivo. Družba ima dobro organizirano službo 
varnosti in zdravja pri delu, ki: 
• pripravlja programe in ukrepe VZPD (varnost in zdravje pri delu), 

• koordinira izvajanje posameznih strokovnih nalog VZPD v sekcijah, 

• koordinira izvajanje inšpekcijskih odločb s področja varnosti in zdravja pri delu, 

• sodeluje s predstavniki zaposlenih, 

• tolmači kompleksne zadeve s področja varnosti in zdravja pri delu, 

• sodeluje z Inšpektoratom RS za delo, 

• skrbi za spremljanje zakonodaje s področja VZPD, 

• usklajuje zadeve s področja varnosti in zdravja pri delu s sindikati in svetom delavcev. 

Velik problem Slovenskih železnic so gradbeni objekti, tj. delovni ter pomožni prostori. Le-ti so 
dotrajani do take mere, da ne ustrezajo veljavnim predpisom v zvezi zdravjem in varnostjo pri delu. V 
določeni meri se razmere sanirajo, vendar je sanacija v mnogih primerih dražja kakor novogradnja. 
Ker vemo, kakšen je finančni položaj na Slovenskih železnicah, je lahko to le delno opravičilo. Z 
ustreznejšo organiziranostjo in sodelovanjem med posameznimi službami znotraj družbe bi se 
namreč lahko marsikaj hitreje in bolje uredilo. 

Na področju poškodb je stanje zadovoljivo, njihovo število v primerjavi s preteklimi leti upada. V letu 
2001 ni bilo nobene smrtne, prav tako ne težje nezgode. Poklicnih obolenj tudi ni bilo evidentiranih. V 
tem letu sta bila evidentirana dva nevarna pojava (nalet vlakov), kjer pa je prišlo le do velike 
materialne škode. Poškodovanih nI bilo. 

Pozitivne ugotovitve 

• Slovenske železnice so za Izvajanje varnosti in zdravja pri delu ustrezno organizirane (služba za 
varnost in zdravje pri delu). 

• Družba ima pooblaščene zdravnike v železniškem zdravstvenem domu, kjer se pretežno 
opravljajo preventivni zdravstveni pregledi. 

• Oprema za prvo pomoč je zagotovljena. 

• Osebna varovalna oprema je zagotovljena in se tudi v predpisanih rokih in ob dotrajanosti 
zamenja z novo. 

• Delodajalec skrbno obvešča delavce o varnem delu ter novih tehnologijah. 

• Preverjanje znanja, tako teoretično kot praktično, se izvaja v predpisanih rokih. 

• Posebne zdravstvene zahteve so opredeljene v internih aktih, zdravstveni pregledi pa se 
opravljajo v predpisanih rokih. 

• Sindikat je zelo aktiven In stalno spremlja aktivnosti s področja zdravja in varnosti pri delu. 

• Izjava o varnosti z oceno tveganja je izdelana. 

Negativne ugotovitve 

• Objekti, delovni in pomožni prostori so dotrajani in v večini primerov niso v skladu s predpisi o 
zdravju in varnosti pri delu. 

• Počasno reševanje ureditvenih odločb. 

• Slabo sodelovanje posameznih služb znotraj družbe. 

• Pregledi in meritve mikroklime se ne izvajajo dosledno in v predpisanih rokih. 
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Ukrepi 

V letu je 2001 je bilo opravljeno 9 inšpekcijskih pregledov (izredni, redni, kontrolni) ter izdanih 8 
ureditvenih odločb. Drugih ukrepov ni bilo. 

Proizvodnja, prenos in distribucija električne energije 

Splošni podatki o dejavnosti 

• Število subjektov: približno 459 s podružnicami in poslovnimi enotami 

• Število zaposlenih: približno 8.100. 

Splošna ocena stanja 

Podjetja v tej dejavnosti se ukvarjajo s proizvodnjo, prenosom in distribucijo električne energije. 
Delavci se vsakodnevno srečujejo z električnimi napravami in opremo različnih napetostnih nivojev. 
Zaradi tega tudi dobro poznajo vse nevarnosti in posledice električnega udara. V nadzorovanih 
podjetjih so v letošnjem letu pričeli z izdelavo ocene tveganja in izjave o varnosti, vendar se 
ugotavlja, da je podaljšanje roka do konca letošnjega leta samo izdelavo potisnilo v drugi plan. 
Ugotovljeno pa je, da bodo do konca leta zadevo vsi zaključili in bo tudi podpisana s strani 
delodajalcev. Vsi delodajalci, ki sami izvajajo usposabljanje svojih delavcev, imajo izdelane 
programe usposabljanja, ki pa niso prilagojeni novemu zakonu, posebno še zahtevi o praktičnem 
usposabljanju na delovnem mestu. Enako velja tudi za določene metodologije za preglede in 
preizkuse delovne opreme ter izvajanje pregledov in meritev kemičnih, fizikalnih in bioloških 
škodljivosti ter mikroklime, ki so tudi zastarele in niso prilagojene pravilnikom, ki so bili objavljeni v 
zadnjih letih. 

Pozitivne ugotovitve 

• Vsa podjetja imajo na razpolago dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti. 

• V večini podjetij izvajajo poučevanje In preverjanje znanj strokovni delavci, ki so zadolženi za 
varnost in zdravje pri delu. . 

• V vseh podjetjih imajo dokaj dobro izdelan seznam delovnih mest in delovnih postopkov, pri 
katerih se mora uporabljati določena osebna varovalna oprema. 

• Periodični pregledi in preizkusi delovne opreme se opravljajo dokaj redno. 

• Preiskave in pregledi kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti ter mikroklime se izvajajo, 
poudarek pa je predvsem na meritvah hrupa in vibracij v proizvodnji električne energije. 

Negativne ugotovitve 

• Kažejo se določeni problemi pri izpolnjevanju predpisanih zahtev pri pregledih delovne opreme, 
pri preiskavah in pregledih kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti ter mikroklime, pri 
usposabljanju delavcev in pri izdelavi ocene tveganja. Ni izdelanih ustreznih poslovnikov, merilna 
oprema ni primerna (ni kalibrirana), ni dokazljivega lastništva te opreme, izdelana poročila pa so 
pomanjkljiva. 

• Tudi z zdravstvenega vidika se pojavljajo določeni problemi, posebno kar zadeva sodelovanja 
med delodajalci in medicino dela. Medicina dela ponuja svoje storitve delodajalcem v obliki 
pavšalnih pogodb, v katerih so pa dolžnosti medicine dela zelo slabo opredeljene in gre v večini 
primerov za enostransko pogodbo, s katero pa delodajalci večinoma niso zadovoljni. 

• Omarice za prvo pomoč niso vedno ustrezno popolnjene, material v njih ni več sterilen, prav tako 
pa niso opremljene s telefonskimi številkami in imeni pristojnih oseb. 

• Pomanjkljivo je obveščanje o vzdrževalnih delih ter o postopkih, potrebnih pri odpravljanju 
napak. 
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• Pogreša se večji nadzor in odgovornost nadrejenih nad uporabo osebne varovalne opreme. Prav 
tako so na delovnih mestih le redko prisotni opozorilni znaki, ki bi delavce opozarjali na 
obveznosti v delovnem procesu. 

• Pri ugotavljanju ustreznosti objektov oz. delovnih in pomožnih prostorov se še vedno pojavljajo 
večje poškodbe zidov ob transportnih poteh kot posledica neprimernega transporta s pomočjo 
viličarjev. Tudi neravnine v tleh se skoraj ne sanirajo in se čaka na odločbo inšpektorja. Prav 
tako pa se ugotavlja, da se opušča urejenost delovnih mest, kar velja predvsem za prostore, kjer 
delo opravljajo režijski delavci. 

• Transportne poti so v večini primerov založene z raznim materialom in sredstvi, ki se uporabljajo 
v rednem delovnem procesu. Tudi talne oznake poti so pogosto neustrezne, saj so slabo vidne 
ali pa sploh ne služijo svojemu namenu. 

» V večini primerov je pri delodajalcu organiziran svet delavcev oz. delavski zaupnik za varnost in 
zdravje pri delu, vendar so ti ljudje v večini primerov le določeni na »papirju« in sploh ne vedo, 
kaj lahko storijo na področju varnosti pri delu. 

Ukrepi 

V letu 2001 je bilo opravljenih 67 inšpekcijskih pregledov (38 rednih, 4 kontrolni, 25 izrednih) v 
podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, prenosom in distribucijo električne energije, ter v podjetjih, 
kjer se proizvaja električna in optična oprema. Opravljenih je bik) tudi 6 raziskav nezgod pri delu in 1 
nevaren pojav. Na osnovi opravljenih pregledov je bilo izdanih 48 ureditvenih odločb, tožilstvu ni bito 
podanih sumov storitev kaznivih dejanj. Izrečeni sta bili dve mandatni kazni. Pregledi so se opravljali 
po v letu 2001 veljavnem opomniku in v tej obliki so tudi zapisane ugotovitve in neustreznosti. 

Vsa nadzorovana podjetja so imela na razpolago dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
dejavnosti. 

Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 

Splošni podatki o dejavnosti 

• število subjektov: približno 322 s podružnicami in poslovnimi enotami 

• Število zaposlenih: približno 11.700. 

Splošna ocena stanja 

Stanje na področju varnosti in zdravja pri delu se iz leta v leto izboljšuje. Delodajalci se vedno bolj 
podrejajo vsem zahtevam in predpisom, ki jih čedalje bolj izostrena in ozaveščena javnost zahteva 
za zaščito svojega delovnega in bivalnega okolja. Opuščajo se zastareli in neustrezni proizvodni 
procesi, te pa nadomeščajo nove tehnologije. Poudarek je predvsem na zamenjavi nevarnih snovi z 
manj nevarnimi. 

Pozitivne ugotovitve 

• Poučevanje iz varnosti pri delu poteka urejeno in v predpisanih rokih. 

• Podjetja imajo predpisano osebno varovalno opremo, ki jo morajo delavci uporabljati pri delu. 

• Transportne poti, prehodi in odlagalna mesta so večinoma urejena. 

• Podjetja imajo izdelane sezname nevarnih snovi, prav tako imajo pridobljene predpisane listine s 
tehnično varnostnimi podatki in izdelana navodila za varno delo. 

• Seznami delovne opreme, ki jo je potrebno pregledovati in preizkušati s stališča varnosti in 
zdravja pri delu, so urejeni, tudi vzdrževanje te opreme poteka redno. 

• Vzdrževanje električnih naprav In instalacij je zaupano strokovnjakom. 
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Negativne ugotovitve 

• Organiziranje prve pomoči je slabše, število usposobljenih oseb za nudenje prve pomoči v 
primeru poškodbe pri delu ali nenadne obolelosti pa se zmanjšuje. 

• Poučevanje in usposobljenost vodilnih in vodstvenih delavcev je pomanjkljivo. 

• Obdobni oziroma specialni zdravstveni pregledi se nemalokrat izvajajo po pretečenih rokih. 

• Na posameznih delovnih mestih je kritična postavka previsok izmerjen nivo hrupa. 

Ukrepi 

Inšpektorji dela so v letu 2001 opravili 62 inšpekcijskih pregledov in izdali 38 ureditvenih odločb. 
Raziskali so 3 težje nezgode in izrekli eno mandatno kazen. Glede na podatke iz prejšnjega leta je 
stanje stabilno. 

2.9. Posebno nadzorstvo 

Posebno nadzorstvo se je izvajalo v Ministrstvu za obrambo, v Ministrstvu za 

notranje zadeve, v Ministrstvu za pravosodje, v Nuklearni elektrarni Krško. 

1. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

V letu 2001 je bila na Ministrstvu za obrambo opravljena ena raziskava kolektivne nezgode pri delu, 
v kateri pa ni bili težje poškodovanih oseb. Opravljenih jeJ bilo tudi več izrednih inšpekcijskih 
pregledov, ki so zajeli obe področji nadzora, to sta področji delovnih razmerij in področje varnosti in 
zdravja pri delu. Glede varnosti in zdravja pri delu večjih pomanjkljivosti in nepravilnosti ni bilo 
ugotovljenih. Bile pa so izpostavljene težave zaradi razporeditve delovnega časa predvsem glede 
dela preko polnega delovnega časa in dežurstev. 

2. Ministrstvo za notranje zadeve 

V letu 2001 so bila na tem ministrstvu opravljena ena raziskava težje nezgode pri delu. Prijavljanje 
nezgod pri delu, ki so imele za posledico več kot tri dni odsotnosti delavca z dela, je v tem letu 
potekalo v skladu z izdanim navodilom. Opravljen je bil tudi en izredni inšpekcijski pregled ter izdana 
ureditvena odločba. 

3. Ministrstvo za pravosodje 

Nadzor v tem ministrstvu se nanaša predvsem na Zavode za prestajanje kazni zapora, in to tako na 
tam zaposlene kot tudi na obsojence. Težjih nezgod pri delu v letu 2001 ni bilo oziroma ni bilo 
prijavljenih. Prijavljanje nezgod pri delu sicer poteka v skladu z izdanim navodilom. 

4. Nuklearna elektrarna Krško 

V NE Krško v letu 2001 ni bilo težje nezgode pri delu in tudi ne nevarnega pojava ali morebitnih 
drugih razlogov, ki bi zahtevali izredni inšpekcijski nadzor. V tem letu je bil opravljen en inšpekcijski 
pregled, vendar ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi zahtevale izdajo ureditvene 
odločbe. Ureditev in zagotavljanje zahtev in ukrepov za varno in zdravo delo se lahko oceni za 
ustrezno. 

2.10. Izredne dejavnosti inšpektorjev za varnost in zdravje pri delu 
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V letu 2001 so bili inšpektorji za varnost in zdravje pri delu aktivni tudi v 

različnih komisijah, podkomisijah, svetih, odborih, združenjih in delovnih 

skupinah: 

• medresorska komisija za ravnanje z nevarnimi snovmi 

• medresorska podkomisija za biotehnologijo 

• medresorska podkomisija za azbest 

• komisija za strokovne izpite s področja varnosti in zdravja pri delu 

• komisija za izpolnjevanje pogojev za pridobitev dovoljenja za delo in opravljanja strokovnih nalog 
varnosti pri delu 

• tehnična komisija za kvaliteto zraka pri Uradu za standardizacijo in meroslovje 

• odbor za varnost in zdravje pri delu pri združenju za gozdarstvo 

• združenje varnostnih inženirjev Slovenije 

• zbornica za varnost in zdravje pri delu Slovenije 

• komisija za varnost podjetij za proizvodnjo električne energije 

• komisija za VPD pri Združenju za celulozno, papirno in papirno predelovalno industrijo pri GZS 

• svet za varstvo pri delu pri SCP 

• sodelovanje v evropskem projektu TWINNING 

Svetovalci predstojnika so sodelovali pri pripravi različnih pravnih aktov: 

• Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 

• Pravilnik o ravnanju z materiali, ki vsebujejo azbest 

• Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu v gozdarstvu 

2.11. Zaključek 

Sprejemanje novih predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu se je 

nadaljevalo tudi v letu 2001. Vsi novo sprejeti predpisi so usklajeni z 

evropsko zakonodajo na tem področju in predstavljajo tudi pogoj za sprejetje 

naše države v EU. To se nanaša tako na predpise s področja varnosti in 

zdravja pri delu, ki jih pripravlja MDDSZ, kot tudi na tehnične predpise in 

standarde, ki jih pripravljajo in sprejemajo druga ministrstva. Vendar tudi ti, 

sicer bolj tehnično usmerjeni predpisi in standardi, predstavljajo pomemben 

del zakonodaje, ki je neposredno in tudi posredno vezana na delo ter s tem v 

zvezi igra zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju varnega in zdravega dela. 

Ker morajo inšpektorji za varnost in zdravje pri delu deloma nadzirati tudi to 

zakonodajo, je bilo v letu 2001 za te inšpektorje organizirano in izvedeno 

precej usposabljanj v obliki seminarjev, predavanj in delavnic na različnih 

področjih dejavnosti. Pri tem so sodelovali tudi strokovnjaki za posamezna 

področja iz drugih evropskih držav, kot npr. z Nizozemske in iz ZR Nemčije. 
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Zelo poučno je bilo tudi sodelovanje v TWINNING projektu, ki je potekal praktično preko celega leta 
2001. V okviru tega programa so bili predstavniki Inšpektorata RS za delo neposredno seznanjeni 
pristojnostmi, organiziranostjo, tehnično opremljenostjo in tudi samim delom inšpektoratov za delo v 
drugih evropskih državah. Aktivno vlogo v tem projektu je imel tudi Urad za varnost in zdravje pri 
delu. Sodelovanje med Uradom in Inšpektoratom je bilo ves čas teka projekta zelo intenzivno in tudi 
zelo uspešno. 

Glede na pridobljene informacije in izkušnje bomo v prihodnjih letih prilagodili politiko nadzora in dela 
našega inšpektorata evropskim principom na tem področju. Gre predvsem za to, da inšpekcijski 
nadzor ni naključen, ampak je v naprej planiran z zastavljenimi jasnimi nameni in cilji, iz katerih 
morajo slediti željene informacije, ki imajo potem za posledico tudi določene aktivnosti in ukrepe. 
Delno smo v zadnjih letih tudi že na našem inšpektoratu imeli podoben pristop, in to v obliki 
usmerjenih in namenskih akcij na določenih področjih dejavnosti (npr. gradbeništvo, gozdarstvo, 
predelava lesa, prehrambena industrija, servisi, društva,...) ali glede na določene nevarnosti (npr. 
električni tok, nevarne snovi, delovna oprema, ...) ali glede na določene obveznosti delodajalcev 
(usposabljanje delavcev za varno delo, izvajanje zdravstvenih pregledov, vodenje evidenc, periodični 
pregledi in preiskave kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti ter mikroklime, periodični pregledi in 
preizkusi delovne opreme, zagotavljanje in uporaba osebne zaščitne opreme,...). 
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■ INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO NA PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ 

3.1. Delovna razmerja v najširšem smislu delovnopravne zakonodaje 

(splošno) 

Leto 2001 označuje pričetek uporabe dveh pomembnih zakonov z delovnega 

področja Inšpektorata RS za delo, in sicer Zakona o zaposlovanju in delu 

tujcev ter Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, kar 

posledično pomeni tudi večjo intenziteto nadzora. V poročevalskem obdobju 

je bilo na področju delovnih razmerij opravljenih 7.532 nadzorstev, ki so bili 

usmerjeni predvsem v kontrolo obstoja pogodb o zaposlitvi, zakonitosti pri 

sklepanju pogodb o delu, zakonitosti pri zaposlovanju tujcev ter nezakonitosti 

pri izplačilu plač in drugih prejemkov. V letu 2001 je bilo ugotovljenih skupno 

4.667 kršitev, največ v zvezi s pogodbo o zaposlitvi in plačami. Zelo kritično 

je področje vodenja evidenc o delu. Po številu ugotovljenih kršitev še vedno 

zasedajo najvišje mesto manjši delodajalci. V poročevalskem obdobju je bilo 

izdanih 1.615 ureditvenih odločb ter izdanih 26 sklepov o zadržanju 

dokončnega sklepa delodajalca, s katerim so bile očitno kršene pravice 

delavcev. V primerih trdovratnih kršitev inšpektorji v inšpekcijskem postopku 

ukrepe stopnjujejo z izdajo odločbe o prepovedi opravljanja dejavnosti do 

odprave nepravilnosti, kar se je zgodilo v 261 primerih, ter enkrat z odločbo o 

prepovedi opravljanja dejavnosti s predlogom za uvedbo postopka 

likvidacije, prisilne poravnave ali stečaja. Za kršitve predpisov, ki so 

sankcionirane kot prekršek, je bilo podanih 613 predlogov sodniku za 

prekrške in izrečenih 1.268 mandatnih kazni. V poročevalskem obdobju so 

inšpektorji izdali tudi 476 ugotovitvenih odločb, s katerimi je ugotovljeno, da 

delodajalci delavcem najmanj tri mesece zaporedoma niso izplačali plače. 

Poleg navedenega so inšpektorji podali 11 ovadb. 

Poročevalsko obdobje označuje začetek uporabe dveh pomembnih zakonov iz delovnega področja 
Inšpektorata RS za delo, in sicer Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 66/00) ter 
Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/00). Slednji definira, kaj 
vse šteje za zaposlovanje na črno ter to pojavno obliko kršitve prepoveduje in strogo sankcionira 
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev pa povsem na novo ureja zaposlovanje in delo tujcev in 
predvideva različne oblike dela tujcev iri določa nekatere nove obveznosti, tako za delodajalce kot za 
tujce. V poročevalskem obdobju smo začeli z izvajanjem nadzora nad določbami omenjenih 
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zakonov, prav tako pa smo v smislu 3. člena Zakona o inšpekciji dela (Uradni list RS, št 38/94, 
32/97 in 36/00) sodelovali pri sprejemanju podzakonskih aktov, ki jih je bilo potrebno sprejeti na 
podlagi teh dveh zakonov. Uveljavitev ter začetek uporabe Zakona o zaposlovanju in delu tujcev ter 
Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno posledično predstavlja večjo intenziteto 
nadzora, saj se inšpektorji še večkrat vključujejo v koordinirane akcije, v katere so vključeni tudi 
inšpektorji drugih inšpektoratov. To pomeni tudi povečanje učinkovitosti Inšpektorata RS za delo, saj 
so kazni po novih zakonih bistveno višje. Nova zakona predvidevata večje možnosti za izrekanje 
denarne kazni na kraju ugotovljenega prekrška, slednje pa je po izkušnjah inšpektorjev 
najučinkovitejši ukrep v primeru ugotovljenih kršitev. 

V letu 2001 se je Inšpekcijsko nadzorstvo izvajalo na naslednje načine: 

• redni inšpekcijski pregledi naključno izbranih subjektov; 

• redni in izredni inšpekcijski pregledi subjektov, izvedeni na podlagi pobud; 

• kontrolni inšpekcijski pregledi v primeru odreditve odprave ugotovljenih nepravilnosti; 

• usmerjene akcije s področja delovnih razmerij in 

• predhodno omenjene koordinirane akcije ugotavljanja in preprečevanja zaposlovanja na črno. 
Slednje inšpektorji za deio najpogosteje izvajajo skupaj z inšpektorji Tržnega inšpektorata RS, 
Davčnega inšpektorata RS, Prometnega aišpektorata RS in s Policijo. 

V poročevalskem obdobju je bilo na področju delovnih razmerij opravljenih skupno 7.532 
inšpekcijskih nadzorstev. 

Še vedno je večina inšpekcijskih postopkov uvedenih na podlagi pobud, pri čemer se inšpektorji 
osredotočijo predvsem na problematiko, izpostavljeno v posameznih pobudah. Pobudniki so različni, 
najpogosteje so to posamezniki, med njimi pa se pogosto pojavljajo tudi Sindikati, Davčna uprava, 
odvetniki ter Policija. Se vedno se prijavitelji poslužujejo avtomatskega odzivnika za prijavo 
nezakonitega zaposlovanja ter dela na črno, pri čemer je bilo v poročevalskem obdobju zaslediti 
bistveno večji obseg nepopolnih in nerazumljivih prijav, ki jih ni mogoče obravnavati. V letu 2001 je 
bilo na avtomatski odzivnik podanih 251 prijav, od tega 63 nepopolnih. Glede na to, da so 
slednje podane anonimno, prijaviteljev ne moremo pozvati k dopolnitvi prijave v smislu določb 
Zakona o splošnem upravnem postopku. Inšpekcijski pregledi, ki se ne opravljajo na podlagi pobud, 
pa so večinoma nadzori, ki so opravljeni v okviru koordiniranih in usmerjenih akcij. 

Inšpekcijski pregledi s področja delovnih razmerij so bili usmerjeni predvsem v kontrolo obstoja 
pogodb o zaposlitvi, zakonitosti pri sklepanju pogodb o delu, zakonitosti pri zaposlovanju tujcev ter 
zakonitosti pri izplačilu plač in ostalih denarnih prejemkov. 

V letu 2001 je bilo skupno ugotovljenih 4.667 kršitev delovnopravne zakonodaje. Pojavne oblike 
kršitev se Iz leta v leto ponavljajo. Najpogostejše kršitve in nepravilnosti, ugotovljene v 
poročevalskem obdobju, se nanašajo na zaposlovanje in plače. V zvezi s plačami gre za različne 
pojavne oblike kršitev, kot so: izplačevanje plač, ki po višini niso ustrezne tarifnim delom kolektivne 
pogodbe, neizplačevanje pripadajočih dodatkov, neredno izplačevanje plač s krajšim ali daljšim 
zamikom, pri čemer nekateri delavci ne prejmejo plače tudi več mesecev zapored, kar pomeni tudi 
neredno plačevanje oz. neplačevanje prispevkov za socialno varnost. 

V mnogih primerih smo zasledili tudi zaposlovanje na črno. Zlasti v dejavnosti gostinstva in turizma 
se Je močno razširil pojav dela preko napotnic študentskega servisa, pri čemer gre za dela, ki nimajo 
značaja začasnih oz. občasnih del, zaradi česar bi morali delodajalci z delavci skleniti delovno 
razmerje. V kolikor pa so z delavci sklenjene pogodbe o zaposlitvi, so velikokrat pomanjkljive, saj ne 
vsebujejo vseh obveznih elementov, kar pomeni, da s pogodbo o zaposlitvi niso dogovorjene vse 
tiste pravice in obveznosti, ki jih je po določilih kolektivnih pogodb potrebno obvezno urediti. 

Številne kršitve smo zasledili tudi na segmentu zaposlovanja tujcev, čeprav se stanje na tem 
področju delovnopravne zakonodaje znatno izboljšuje. Delo tujcev brez delovnega dovoljenja je bilo 
v letu 2001 ugotovljeno v manjšem obsegu. Zlasti v začetku poročevalskega obdobja so Inšpektorji 
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ugotavljali, da so delodajalci za tujce pridobivali delovna dovoljenja, niso pa prijavili dela tujcev. 
Beležimo tudi številne primere, ko delodajalci na sedežu podjetja ali na delovišču (v dejavnosti 
gradbeništva) niso hranili delovnih dovoljenj. Po mnenju inšpektorjev so ugotovljene kršitve v 
določeni meri posledica nezadostnega poznavanja predpisov, zaradi česar so v začetku leta 2001 
dosegli odpravo nepravilnosti že z opozorili. Inšpektorji so kar nekajkrat zasledili pojav nezakonitega 
prepuščanja tujcev. Posamično pa so bili ugotovljeni tudi primeri, ko tujci, sicer pri svojem 
delodajalcu, niso opravljali dela, za katero je bilo pridobljeno delovno dovoljenje. 

Potrebno je opozoriti na številne kršitve v zvezi z aktom o sistemizaciji delovnih mest, ki predstavlja 
osnovo za vsakršno nadaljnjo ureditev pravic in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega mesta. Nekateri 
delodajalci akta še vedno niso sprejeli, v številnih primerih so akti sicer sprejeti, vendar neustrezni. 

Iz poročil inšpektorjev izhaja, da je izvajanje določb, ki se nanašajo na vodenje evidenc o delu, zelo 
nezadovoljivo. Le-te se še vedno ne vodijo ali pa so prirejene. Navedeno zelo otežuje Inšpekcijsko 
nadzorstvo, saj je zelo težko ugotavljati nadurno delo In upoštevanje določb o počitku In dopustu. 

Poleg navedenega je na nekaterih območjih Slovenije še vedno nadpovprečno velika brezposelnost 
ter slaba ekonomska situacija številnih majhnih podjetnikov. Obenem pa se večje družbe s 
finančnimi težavami vztrajno trudijo obstati na trgu. Posledica takih razmer je najprej porast kršitev v 
zvezi z izplačevanjem plač, opustitev plačevanja prispevkov za socialno varnost v številnih primerih 
pa privede celo do stečaja. Našteto vodi v kršitve v zvez s prenehanjem delovnih razmerij. 

Po številu ugotovljenih kršitev in nepravilnosti še vedno zasedajo najvišje mesto manjši delodajalci, 
ugotovljene kršitve so pogosto tudi posledica nepoznavanja predpisov, saj nekateri ne poznajo svoje 
panožne kolektivne pogodbe. Pri tem pa je treba opozoriti na dejstvo, da se je v preteklem letu še 
povečal obseg delovanja inšpektorjev v smislu 4. člena Zakona o inšpekciji dela, na podlagi katerega 
so Inšpektorji nudili pravno pomoč, tako delavcem kakor tudi delodajalcem. Nekateri delodajalci kljub 
pojasnjevanju naše zakonodaje slednje ne spoštujejo in si jo razlagajo po svoje. Nekateri inšpektorji 
poročajo tudi o tem, da določni računovodski servisi za delodajalce opravljajo tudi zadeve s področja 
delovnih razmerij, čeprav zato niso niti registrirani niti nimajo za ta opravila ustrezno usposobljenih 
delavcev. 

Na Inšpektorat RS za delo se mnogokrat obrnejo delavci v primerih individualnih sporov z 
delodajalcem, katerih reševanje sodi v pristojnost delovnih sodišč. V teh primerih inšpektorji delavce 
napotijo na pristojno sodišče. 

V zvezi z ugotovljenimi kršitvami na področju delovnih razmerij se v pretežni meri uporablja ukrep 
izdaje ureditvene odločbe, v posamičnih primerih tudi sklep o zadržanju dokončnega sklepa 
delodajalca do pravnomočnosti. V poročevalskem obdobju je bilo izdanih 1.615 ureditvenih odločb 
ter 26 sklepov o zadržanju dokončnega sklepa delodajalca, s katerim so bile očitno kršene 
pravice delavcev. V primerih trdovratnih kršitev inšpektorji v inšpekcijskem postopku ukrepe 
stopnjujejo z izdajo odločb« o prepovedi opravljanja dejavnosti do odprave nepravilnosti, kar 
se je zgodilo v 261 primerih, ter z odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti s predlogom za 
uvedbo postopka likvidacije, prisilne poravnave ali stečaja. Tako so Inšpektorji postopali v 
enem primeru. V zvezi s podajo predlogov za uvedbo likvidacije so Inšpektorji naleteli na različne 
pristope sodnikov. Nekateri sodniki so od njih zahtevali založitev stroškov uvedbe postopka, pri 
čemer naša sredstva, določena v proračunu za kri^e sodnih stroškov, ne vzdržijo zalaganja tako 
visokih stroškov do začetka vseh postopkov, ki jih predlagamo po 21. členu Zakona o inšpekciji dela, 
kakor tudi ne kritja stroškov uvedbe postopka. Za kršitve predpisov, ki so sankcionirana kot prekršek, 
je bilo podanih 613 predlogov sodniku za prekrške in izrečenih 1.268 mandatnih kazni. Kot je bilo 
predhodno omenjeno, smo slednje ocenili kot najbolj učinkovit ukrep pri ugotavljanju nezakonitega 
zaposlovanja, saj je večina delodajalcev plačala kazen, medtem ko predlogi za uvedbo postopka pri 
sodišču v večini primerov zastarajo. V poročevalskem obdobju so Inšpektorji izdali tudi 476 
ugotovitvenih odločb, s katerimi je ugotovljeno, da delodajalci delavcem najmanj tri mesece 
zaporedoma niso izplačali plače. Poleg navedenega so inšpektorji podali 11 ovadb. 

Kljub novemu Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00), ki je 
področje vročanja vabil natančneje uredil, se inšpektorji pogosto srečujejo z neodzivanjem 
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delodajalcev na vročena vabila. Zakon v določbi 87. člena določa, da se morajo odločbe in sklepi, s 
katerimi je določen rok, ki se ne more podaljšati, vročiti osebno tistemu, kateremu so namenjeni. 
Slednje pa ne velja za vabila. V navedenih primerih inšpektorji odredijo prisilno privedbo delodajalca. 
Pri tem je potrebno poudariti, da tudi policija ne more v določenem roku privesti odgovorne osebe, 
zaradi česar so nekateri inšpektorji uvedli prakso, da določijo odprte datume privedbe. Po drugi 
strani pa inšpektorji poročajo tudi o številnih primerih, ko delodajalec ne posluje več na naslovu, kjer 
je sedež obratovalnice oz. družbe, ko pa po uradni poti zaprosimo za naslov njegovega prebivališča, 
pa vabil ne prevzame. Zoper takšnega delodajalca inšpektorji ne morejo odrediti privedbe, saj ni 
dokaza, da je poštno pošiljko (vabilo) prevzel, čeprav je bil v vabilu opozorjen na možnost privedbe. 

Tudi v tem letu se stopnja ogroženosti inšpektorjev ni zmanjšala. Inšpektorji so bili izpostavljeni 
različnim pritiskom s strani strank, v posamičnih primerih so morali ob inšpekcijskem pregledu 
zaprositi za asistenco policije. 

Slika 10: Število pregledov po vrstah pregledov od leta 1996 do leta 2001 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
LETO 

3.2.Pogodba o zaposlitvi 

Ugotavljamo, da se problematika na tem segmentu delovnopravne 

zakonodaje ni bistveno zmanjšala, saj smo v zvezi s pogodbo o zaposlitvi 

ugotovili skupno 1.489 kršitev, največ v dejavnosti gostinstva. Kljub dejstvu, 

da delavec ne more začeti delati pri delodajalcu, če z njim ni sklenil pogodbe 

o zaposlitvi, še vedno ugotavljamo številne primere kršitev 12. člena IDR, in 

sicer 578 kršitev, od tega 206 v gostinstvu. Pojavne oblike kršitev so klasične 

narave, predvsem zloraba dela študentov in študentskih napotnic, zloraba 

instituta poskusnega dela... Sklenjene pogodbe o zaposlitvi pa ne vsebujejo 

vseh zahtevanih elementov. V zvezi z obličnostjo je bilo ugotovljenih 341 

kršitev, od tega 41 v dejavnosti gradbeništva. Še vedno ugotavljamo, da 

delodajalci nimajo sprejetega akta o sistemizaciji delovnih mest in kljub 

ukrepanju inšpektorjev nepravilnosti ne odpravijo in raje plačujejo denarne 

kazni, na podlagi izvršbe zaradi neizvršitve odločbe. Številni delodajalci kot 

osnovo za razvrščanje delavcev uporabijo neposredno določbe kolektivne 

pogodbe. V zvezi s splošnim aktom smo ugotovili 427 nepravilnosti, od tega 
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največ v dejavnosti gostinstva - 72. Poleg navedenega je bilo v 

poročevalskem obdobju ugotovljenih 27 kršitev v zvezi s predhodnimi 

zdravniškimi pregledi. V zvezi s podajo potrebe po delu ugotavljamo, da 

delodajalci to obveznost vedno izpolnijo, ko gre za prvo zaposlitev, ne pa 

tudi v primeru vnovičnega sklepanja pogodb. Inšpektorji poročajo, da 

referenti na upravnih enotah pogosto registrirajo pogodbe o zaposlitvi, 

predložene s strani samostojnih podjetnikov, avtomatično, torej brez 

preverjanja njihove zakonitosti. Pri nadzoru v zvezi z objavo in razpisi 

delovnih mest smo bili še posebej pozorni na prepoved diskriminacije glede 

na spol ali starost, vendar teh primerov v poročevalskem obdobju nismo 

zaznali. 

Kršitve v zvezi z obličnostjo 

S pogodbo o zaposlitvi naj bi delavec in delodajalec dogovorila vse tiste elemente, ki izhajajo iz 
delovnega razmerja, avtonomno voljo strank pa omejuje veljavna zakonodaja. Pogodbe o zaposlitvi 
naj bi bile tako odraz volje strank ter usklajene z delovnopravno zakonodajo. Splošno znano je 
dejstvo, da stranki v pogodbenem razmerju nista enakopravni. Delavec je bistveno šibkejši, zaradi 
česar je posebej pomembna usklajenost pogodb o zaposlitvi z zakonodajo. Zaradi neustrezne 
vsebine pogodb o zaposlitvi namreč delavci pogosto ne vedo, kakšen je obseg njihovih posamičnih 
pravic in obveznosti. 

Kljub stalnemu nadzoru in strokovnosti upravnih delavcev, ki presojajo zakonitost sklenjenih pogodb 
o zaposlitvi, so pogodbe pogosto neustrezne. Večina delodajalcev jemlje pogodbo o zaposlitvi kot 
formalnost, ki jo je potrebno opraviti, in se pri določanju njene vsebine ne potrudijo dovolj. 
Najpogosteje uporabljajo tipske pogodbe oz. predpisani obrazec, ki ga ne izpolnijo v celoti. Posebej 
so pozorni na tiste določbe, s katerimi poskušajo čim bolj zavarovati sebe. Kršitve v zvezi z 
obličnostjo se tako najpogosteje nanašajo na neizpolnjevanje 9. člena Splošne kolektivne pogodbe 
za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 32/97), s katerim so določene obvezne sestavine 
pogodbe o zaposlitvi. 

V poročevalskem obdobju je bilo v zvezi z obličnostjo pogodb o zaposlitvi ugotovljenih nekoliko manj 
kršitev, in sicer 341 kršitev, od tega največ v dejavnosti gostinstva - 58 kršitev. 

Pomanjkljivosti pri izpolnjevanju pogodb o zaposlitvi so sledeče: 

• delovna mesta niso razvrščena v tarifne razrede, ali pa so razvrščena neustrezno; 

• pogodba o zaposlitvi ni sklenjena za delovno mesto, ki je bilo objavljeno s potrebo po delu 
delavca; 

• ni določen znesek bruto plače v tolarjih ali pa je določena kar v znesku minimalne plače ali celo 
izražena v točkah; 

• niso definirani pripadajoči dodatki; 

• ni določen začetek in konec delovnega dne; 

• letni dopust ni določen ali pa je določen kar v minimalnem trajanju; 

• ni določen kraj opravljanja dela; 

• ni določen način ugotavljanja delovne uspešnosti; 

• pri pogodbah o zaposlitvi za določen čas ni naveden razlog sklenitve delovnega razmerja ter 
predviden čas izvršitve dela; 

• konkurenčna klavzula ni skladna s 7. členom ZDR-ja. 
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Iz poročil inšpektorjev tudi izhaja, da se trajanje poskusnega dela in dolžina odpovednega roka ne 
ujemata z razvrstitvijo v tarifni razred, običajno sta daljša. 

Glede obtičnosti pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas. še vedno velja ugotovitev, da je 
najpogostejša pojavna oblika kršitve v tem, da delodajalci ne vpišejo razloga za sklenitev delovnega 
razmerja za določen čas iz 17. člena ZOR ali pa sploh ne vpišejo ničesar. 

V zvezi z obličnostjo je nenazadnje potrebno pripomniti, da inšpektorji pri zasebnih delodajalcih 
pogosto naletijo na odpor pri odpravljanju ugotovljenih nepravilnosti, saj jim le-ti zatrjujejo, da je 
pogodba v redu, ker je registrirana pri Upravni enoti in jih pri registraciji nihče ni opozoril na 
kakršnokoli nepravilnost 

Splošni akt 

Akt o sistemizaciji delovnih mest predstavlja temelj za nadaljnjo ureditev pravic in obveznosti, ki se 
nanašajo na posamezna delovna mesta, zaradi česar je navedeni akt bistvenega pomena tudi za 
izvedbo nadzorstva nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje. Pri opravljanju nadzorstva inšpektorji 
zahtevajo identičnost opisa delovnega mesta po aktu o sistemizaciji, navedbah v podani prijavi 
potrebe po delu, objavi prostega delovnega mesta in v pogodbi o zaposlitvi. Navedeni akt je 
pomemben tudi za ugotavljanje razvrstitve delovnega mesta v tarifni razred, saj se ob tem ugotavlja, 
ali je tarifni razred delavca, ki je naveden v pogodbi o zaposlitvi, skladen z navedenim aktom, kar je 
neposredno vezano na izplačilo plače. 

še vedno ugotavljamo primere, ko delodajalci nimajo sprejetega akta o sistemizaciji delovnih mest, 
zaradi česar je precej izrekov ureditvenih odločb inšpektorjev namenjenih prav pripravi in sprejemu 
predmetnega akta. številni delodajalci kot osnovo za razvrščanje še vedno uporabljajo neposredno 
določbe kolektivne pogodbe, splošnega akta, s katerim bi uredili to področje, pa sami niso sprejeli. 
Kljub ukrepom Inšpektorata RS za delo delodajalci pogosto ne sprejmejo akta o sistemizaciji in raje 
plačujejo denarne kazni na podlagi izdane izvršbe zaradi neizvršitve odločbe, saj to po 
delovnopravni zakonodaji ni sankcionirano kot prekršek. V lanskem letu smo uspeli zaključiti primer, 
ko je delodajalec po 3 letih sprejel navedeni akt. 

V kolikor delodajalci razpolagajo z aktom o sistemizaciji delovnih mest, pa le - ta pogosto ob 
sprejemu ni skladen z določbami delovnopravne zakonodaje. Pomanjkljivosti se nanašajo predvsem 
na pogoje za zasedbo delovnih mest, uvrstitev delavcev v tarifne razrede in časovno opredeljenim 
Institutom poskusnega dela. V praksi smo celo zasledili primer, ko je bila določitev delovnih mest v 
tarifne razrede v nasprotju s kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti, saj je gospodarska 
družba tarifne skupine določila na podlagi kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti. 

Zasledili smo primere, ko je bilo ugotovljeno, da so nekateri delodajalci akt o sistemizaciji sprejeli 
zaradi Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ki določa, da mora delodajalec izdelati oceno tveganja 
delovnega mesta, kar pomeni, da mora imeti predhodno Izdelan akt o sistemizaciji delovnih mest. 

Ugotavljamo, da število kršitev narašča. Med najpogostejšimi kršitelji še vedno zasledimo predvsem 
manjše družbe In samostojne podjetnike. V poročevalskem obdobju je bik) v zvezi z obravnavano 
tematiko ugotovljeni 427 kršitev, od tega največ v dejavnosti gostinstva - 72 kršitev. 

Prijava potrebe po delu 

Pred sklenitvijo delovnega razmerja je delodajalec dolžan podati prijavo potrebe po delu pri 
pristojnem zavodu za zaposlovanje in v le-tej navesti vse pogoje za sklenitev delovnega razmerja. 

Ugotavljamo, da prijavo potrebe po delu praviloma delodajalci podajo zavodu vedno, ko gre za prvo 
zaposlitev delavca. V primeru vnovičnega sklepanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, pa 
delodajalci te obveznosti ne izpolnijo. 

Ugotovljenih primerov zaposlitve brez potrebe po delu je sicer precej manj kot v preteklih letih, in 
sicer 34 kršitev, čemur botruje dosledno delo uslužbencev Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki 
za prijavo v zavarovanje delavca potrebujejo PO obrazec. Kljub temu smo zasledili nekaj primerov, 
ko je omenjeni zavod delavce zavaroval brez predložitve PO obrazca. Prijave na Zavod za 
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zaposlovanje so bile vložene šele po tem, ko so delavci dejansko že nastopili delo in so ga določen 
čas tudi opravljali, torej za nazaj. 

Zasledili smo pa tudi primere, ko je bil datum na obrazcu PD enak kot datum prijave v zavarovanje in 
torej ni šlo za objavo delovnega mesta in možnost prijave kandidatov za prosto delovno mesto. 
Uslužbenci Zavoda za zaposlovanje to neskladje rešujejo tako, da delodajalcem svetujejo, da v 
posebno rubriko vpišejo, da ne želijo sodelovanja zavoda. 

Primeroma je bila ugotovljena neskladnost vsebine pogodbe o zaposlitvi z izdano potrebo po delu, 
pri čemer gre najpogosteje za trajanje delovnega razmerja. Nemalokrat tudi delodajalec objavi 
prosto delovno mesto višjega tarifnega razreda, ko pa delavec sklene delovno razmerje, ga 
delodajalec razvrsti v nižji tarifni razred. 

Iz podanih prijav potrebe po delu je bilo ugotovljeno in tudi razvidno, da nekateri delodajalci nimajo 
sprejetega akta o sistemizaciji delovnih mest, saj v prijavo potrebe po delu ne vnesejo vseh pogojev 
za zasedbo delovnega mesta. 

Zaposlitev v nasprotju z 12. členom ZDR 

Navedeni člen določa, da delavec ne more začeti delati pri delodajalcu, če ni sklenil pogodbe o 
zaposlitvi. Glede na začetek uporabe novega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
z dnem 11.5.2001, smo področje delovnopravne zakonodaje še intenzivneje nadzirali. Nadzor smo 
opravljali predvsem v obliki izrednih inšpekcijskih nadzorstev, opravljenih na podlagi podanih pobud 
pretežno s strani anonimnih prijaviteljev in v obliki koordiniranih in usmerjenih akcij. Pri tem je bilo 
ugotovljeno, da je bila večina navedb iz pobud utemeljenih. Na podlagi ugotovitev inšpektorjev 
ocenjujemo, da se problematika na tem segmentu delovnopravne zakonodaje ni zmanjšala. Kljub 
visokim kaznim je bilo v poročevalskem obdobju ugotovljenih 578 kršitev delovnopravne 
zakonodaje, največ v dejavnosti gostinstva, in to kar 206 kršitev. Inšpektorji ugotavljajo, da pojav 
zaposlovanja v nasprotju z 12. členom ZDR največkrat zasledijo v dejavnostih s sezonskim 
značajem. Sicer nekateri inšpektorji ugotavljajo, da je bito v primerjavi s preteklim obdobjem 
nekoliko manj kršitev v gradbeništvu. 

Pojavne oblike kršitev so povsem klasične. V zameno za redno zaposlitev se mnogi delodajalci raje 
poslužujejo pogodbenega dela in dela peko napotnic študentskega servisa. Nadzor glede 
izpolnjevanja zahtev zakonodajalca glede pogodbenega dela je zelo otežkočen, saj delodajalci 
prilagajajo evidence dela, dela z napotnicami pa zakonodajalec ni omejil. Navedena delovna sila je 
cenejša, zato delodajalci na ta način rešujejo kadrovsko problematiko. 

V posameznih primerih je bilo ugotovljeno, da delo preko napotnice študentskega servisa opravljajo 
tudi delavci, ki nimajo statusa študenta, kar predstavlja zlorabo študentske napotnice, Istočasno pa 
tudi zaposlovanje na črno. 

še vedno niso osamljeni primeri, ko se delodajalci pri ugotovljeriem zaposlovanju na črno sklicujejo na 
preizkušanje delavčevih sposobnosti, namesto da bi z delavcem sklenili delovno razmerje s poskusnim 
delom. Tako delodajalci z delavci sklenejo pogodbo o zaposlitvi šele po določenem času, ko delodajalci 
ocenijo, da so delavci sposobni za delo. Pri tem pa zopet naletimo na predhodno opisano problematiko v 
zvezi z aktom o sistemizaciji, saj delodajalec v pogodbi o zaposlitvi ne sme določiti poskusnega dela, v 
kolikor slednjega nima opredeljenega v aktu o sistemizaciji delovnih mest. 

Beležimo številne primere, v katerih delavci pri delodajalcu opravljajo delo na podlagi ustnega 
dogovora, brez pogodbe o zaposlitvi, so pa prijavljeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno 
zavarovanje. V teh primerih inšpektorji ukrepajo z ureditveno odločbo. Delodajalcev ne kaznujejo za 
prekršek, saj redno odvajajo prispevke za socialno varnost, zaradi česar delavci niso toliko prizadeti, 
kot v primeru, ko prispevki niso plačani. 

Pri Izvajanju nadzora nad zakonitostjo zaposlovanja smo v poročevalskem obdobju obravnavali dve 
prijavi zoper delodajalca, ki se ukvarja s komercialnimi linijami (»vroče linije«). Tovrstnih prijav ni 
veliko, saj so delavke zadovoljne s plačilom, poleg tega pa ne želijo, da bi se razvedelo, kakšno delo 
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opravljajo. Njihovo delo velikokrat nima ustrezne podlage - pogodbe. V teh primerih je izredno težko 
ugotoviti, kje se ta dejavnost opravlja. V enem primeru je inšpektorjem uspelo priti v prostore in 
ugotovit zaposlovanje brez ustrezne pogodbe, v drugem primeru pa inšpektorjem ni uspelo priti v 
prostore, ker so bile delavke zaklenjene, na vhodu je bila kamera, na zvonenje pa se nihče ni odzval. 
Za posredovanje vabila delodajalcu se inšpektor ni odločili, saj ni imel dokazil o delavkah, ki naj bi 
delo opravljale, vendar pa je zadeva še v postopku. 

V zvezi s kaznovanjem po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno so inšpektorji v 
dilemi, ki nastaja pri uporabi 18. člena tega zakona, saj je za isti prekršek predvideno mandatno 
kaznovanje, kakor tudi možnost podaje predloga za uvedbo postopka pri sodniku za prekrške. 
Razlika v višini kazni je velika. Glede na veliko možnost zastaranja postopkov pri sodnikih za 
prekrške se inšpektorji pretežno odločijo za mandatno kaznovanje, zato bi bilo smiselno ta člen 
spremeniti, tako da bi občutno zvišali znesek mandatne kazni. 

Kršitev v zvezi s predhodnim zdravniškim pregledom 

Ugotavljamo, da se praviloma spoštuje določba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, saj delodajalci v večini primerov delavce napotijo na predhodne zdravniške preglede, 
ker jih na to obveznost opozarjajo že na Zavodu za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. 

V posameznih primerih, ko so delodajalci urejali pravice v zvezi s socialnim zavarovanjem delavcev 
in sklepali pogodbe o zaposlitvi za nazaj, prihaja posledično tudi do kršitev določb v zvezi s 
predhodnim zdravniškim pregledom, ker so delavci napoteni na zdravniške preglede in pridobijo 
zdravniško spričevalo šele po tem, ko imajo delovno razmerje že sklenjeno. Sicer pa se ugotovljene 
kršitve v zvezi z zdravniškimi pregledi v večini primerov nanašajo na preložitev plačila zdravstvenega 
pregleda na delavca. 

Obravnavan je bil tudi primer zaposlitve tujega državljana z zdravniškim spričevalom, izdanim v 
matični državi, zaradi česar je inšpektor zoper delodajalca podal predlog za uvedbo postopka pri 
sodniku za prekrške. 

V poročevalskem obdobju je bilo ugotovljeno 27 kršitev v zvezi z zdravniškimi pregledi. V primerjavi 
z letom 2000 je število ugotovljenih kršitev bistveno upadlo. 

Kršitve v zvezi z 121. in 122. čienom ZDR 

Kljub 121. členu ZDR-ja, ki zavezuje samostojne podjetnike, da morajo pogodbe o zaposlitvi v treh 
dneh predložiti v presojo zakonitosti pristojnemu organu, ki naj bi opravil kontrolo in ugotavljal, ali so 
pogodbe v skladu z zakonom, kolektivnimi pogodbami ter drugimi predpisi, je tovrstna kontrola 
pogosto pomanjkljiva. Inšpektorji poročajo, da referenti na upravnih enotah pogosto pogodbe o 
zaposlitvi registrirajo avtomatično. 

V enem izmed ugotovljenih primerov pomanjkljive pogodbe o zaposlitvi je inšpektor naletel na odpor 
subjekta nadzora, saj je slednji izjavil, da odločbe, izdane s strani inšpektorja za delo, ne bo 
realiziral, ker je bila pogodba o zaposlitvi »brez problema« registrirana pri upravni enoti. 

Se vedno tudi ugotavljamo, da delodajalci pogodbe o zaposlitvi predložijo v presojo v roku 8 dni in ne 
v 3 dneh, kot to določa Zakon o delovnih razmerjih. Ko Inšpektorji delodajalce opozorijo na to 
nepravilnost, jim slednji pojasnjujejo, da jih na pristojnem upravnem organu na to ni nihče opozoril. 

Ugotavljamo, da so kršitve v zvezi z izvajanjem 121. člena ZDR v primerjavi s preteklim obdobjem 
nekoliko porasle. V letu 2001 je bilo ugotovljenih 72 kršitev. 

Kršitve v zvezi z razpisi delovnih mest 

V poročevalskem obdobju smo naleteli na kršitve v zvezi z razpisi delovnih mest le primeroma. V letu 
2001 je bilo ugotovljenih 10 tovrstnih kršitev. 
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V zvezi z navedenim smo zasledili primere, ko so delavci opravljali delo v prodajalnah v nasprotju z 
12. členom ZDR. Delavci niso bili prijavljeni v zavarovanje, saj tudi postopek izbire sploh še ni bil 
izpeljan v skladu z ZTPDR-jem. Na podlagi nadzora inšpektorjev za delo so naknadno delavce 
prijavili v zavarovanje, kakor tudi naknadno z njimi sklenili pogodbe o zaposlitvi in sicer za nazaj. 
Delodajalec ni izdal sklepa o izbiri po končanem razpisnem postopku, delavci pa so tako nastopili 
delo, ko razpisni postopek sploh še ni bil končan. Tovrstne kršitve smo zasledili tudi v javnih zavodih, 
in sicer v šolstvu. 

V enem primeru je bila ugotovljena kršitev pri razpisu in imenovanju direktorice javnega zavoda. 
Inšpektor je izdal ureditveno odločbo, s katero je odredil, da mora sklep o imenovanju vsebovati 
pravni pouk. Preden je delodajalec obvestil inšpektorat RS za delo o odpravi nepravilnosti, je bila 
zadeva že rešena na pristojnem Delovnem sodišču. 

Pri nadzoru v zvezi z objavo oz. razpisi prostih delovnih mest smo bili še posebej pozorni na 
prepoved diskriminacije glede na spol ali starost, vendar tega pojava v tem poročevalskem obdobju 
nismo zasledili. 

3.3. Pogodba o zaposlitvi za določen čas 

Se vedno ugotavljamo, daje zaposlovanje za določen čas v praksi pravilo, 

ne pa izjema. Delodajalci v pogodbah o zaposlitvi za določen čas pogosto ne 

vpišejo zakonskega razloga sklenitve delovnega razmerja za določen čas, ali 

sploh ne vpišejo ničesar. Iz številnih prijav in še bolj številnih vprašanj 

delavcev in delodajalcev se je kot najbolj problematično izkazalo ponavljanje 

zaposlitev za določen čas z istim delodajalcem tudi po več let. Pri tem je 

tovrstno delovno razmerje večkrat podaljšano kar z aneksom k pogodbi o 

zaposlitvi, kar je nezakonito. V letu 2001 smo ugotovili 229 kršitev v zvezi s 

pogodbo o zaposlitvi, za določen čas, od tega največ v dejavnosti 

posredništvo in trgovina na drobno. 

še vedno ugotavljamo, da je pri novem zaposlovanju za določen čas v praksi pravilo, ne pa izjema 
po 17. členu ZDR. Zaposlovanje za določen čas je zelo pogosto pri vseh vrstah delodajalcev in v 
vseh dejavnostih. Dejanski razlogi takšnega zaposlovanja so pri številnih delodajalcih drugačni od 
deklariranih v pogodbah. Gre predvsem za vezanost na pogodbene posle, najemne pogodbe, 
»zavarovanje« pred stroški v primeru prenehanja potrebe po delavcih, preizkušanje delavcev brez 
poskusnega dela, možnost hitrega odpusta v primeru kršitve delovnih obveznosti, izogibanje plačilu 
regresa in nenazadnje za dejstvo, da vsi tako zaposlujejo. Najbolj pogost razlog, imenovan v 
pogodbah o zaposlitvi za določen čas, je povečan obseg dela, katerega dejanski obstoj je težko 
preveriti. V številnih primerih so pogodbe sklenjene tudi brez oz. izven razloga po 17. členu ZDR. 

Iz številnih prijav in še bolj številnih vprašanj delavcev in delodajalcev se je kot najbolj problematično 
izkazalo ponavljanje zaposlitev za določen čas z istim delavcem (tudi po več let). Tako je 
najpogostejše vprašanje, kolikokrat zapored lahko delavec dobi pogodbo o zaposlitvi za določen čas. 
V številnih primerih so pogodbe o zaposlitvi podaljšujejo kar z aneksom oz. s sklepom tudi po petkrat 
zaporedoma, kar povečuje socialno ogroženost delavcev. 

Iz naslova sklenitve delovnega razmerja za določen čas pa delodajalci delavcem pogosto ne 
zagotavljajo osnovnih pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja, kot so pravica do letnega dopusta, 
regresa za letni dopust, 30 minutnega odmora.... 

Zasledili smo tudi številne primere, ko delavci ostajajo na delu po izteku delovnega razmerja za 
določen čas, in sicer brez ponovno sklenjenih pogodb o zaposlitvi, pri čemer delavci pogosto 
ostanejo tudi prijavljeni v zavarovanje. Delavci bi lahko v takšnem primeru uveljavljali prehod 
delovnega razmerja za določen čas v delovno razmerje za nedoločen čas, kar pa lahko uveljavljajo 
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le pri pristojnem delovnem sodišču. Po naših podatkih se delavci zelo redko odločijo zahtevati 
varstvo pravic pred sodiščem, čeprav bi v številnih primerih najverjetneje uspeli. 

Po drugi strani pa smo v dejavnosti šolstva zasledili primer, ko delodajalec z dvema delavkama ni 
pravočasno sklenil nove pogodbe o zaposlitvi za določen čas, s tem pa je delovno razmerje za 
določen čas v skladu z 18. členom ZDR prešlo v delovno razmerje za nedoločen čas, delavki pa 
nista imeli ustrezne izobrazbe, saj sta bili za določen čas zaposleni na podlagi 14. člena ZDR, ki pod 
določenimi pogoji omogoča sklenitev delovnega razmerja za določen čas, in sicer največ za obdobje 
enega leta, kljub temu, da kandidat ne izpolnjuje pogojev za zasedbo delovnega mesta. 

Kljub pogostemu sklepanju delovnega razmerja za določen čas ugotavljamo, da je število 
ugotovljenih kršitev v letu 2001 znatno upadlo v primerjavi s preteklim letom. V poročevalskem 
obdobju je bilo tako ugotovljenih 229 kršitev, največ v dejavnosti posredništvo, trgovina na debelo, 
in sicer 34 kršitev. Temu je prav gotovo botroval intenzivni nadzor Inšpektorata RS za delo kljub 
dejstvu, da imajo inšpektorji v zvezi z opravljanjem nadzorstva nad izvajanjem določb, ki urejajo 
tovrstno obliko zaposlovanja, dokaj omejene možnosti. V primeru, ko delodajalec prostovoljno izpolni 
zahteve inšpektorjev in sklene delovno razmerje za nedoločen čas, smo lahko uspešni, sicer pa 
lahko ukrepamo samo s predlogom sodniku za prekrške le v primeru, da je razlog za sklenitev 
delovnega razmerja za določen čas v nasprotju z razlogom po 17. členu ZDR. 

3.4.Pogodba o zaposlitvi s pripravnikom 

Ugotavljamo, da se vse več mladih z uspešno zaključenim šolanjem zaman 
■ 

trudi opraviti pripravništvo, saj pri delodajalcih ni pravega posluha, da bi 

delavca brez izkušenj usposabljali za samostojno delo. To je verjetno tudi 

posledica sorazmerno malega števila ugotovljenih kršitev, in sicer 12, od 

tega samo 1 kršitev v zvezi z volonterskim pripravništvom. Najpogosteje se 
' 

kršitve nanašajo na nedoločitev programa poteka pripravništva, mentorja in 

opustitev načina spremljanja in ocenjevanja pripravništva. 

Ugotavljamo, da se vse več mladih, z uspešno zaključenim šolanjem zaman trudi opraviti 
pripravništvo. Pri delodajalcih ni pravega posluha, da bi delavca brez izkušenj usposobili za 
samostojno delo in pripravništvo omogočajo le redkim posameznikom. 

Problem nastopi pri iskanju usposobljenega kadra, ko delodajalci ugotovijo, da ustreznega kadra ni, 
usposobljeni delavci pa odhajajo v pokoj ali na druga delovna mesta. v 

Pogosto se pojavijo primeri, ko bi delavec moral imeti status pripravnika, vendar se to-pri sklepanju 
pogodbe ne upošteva. V praksi so ti primeri vse pogostejši. Pa tudi delavec - pripravnik raje dela kot 
zaposleni brez statusa pripravnika zaradi višje plače. Tako so pogodbe o zaposlitvi sklenjene brez 
določil o opravljanju pripravniške dobe, brez določitve mentorja in brez programa ter brez načina 
spremljanja in ocenjevanja pripravništva. Delavci, ki bi sicer morali imeti status pripravnika, morajo 
kljub temu, da nimajo nikakršnih izkušenj za opravljanje poklica, prevzeti delo s polno odgovornostjo 
in vsemi posledicami, ki lahko sledijo. 

V primerih, ko pa delodajalci mlademu delavcu omogočijo opravljanje pripravništva, pa je zaslediti 
pojav izkoriščanja pripravniškega statusa, saj jim nezakonito pustijo omenjeni status preko zgornje 
časovne meje, ki je določena v kolektivnih pogodbah, samo zato, da imajo nižjo plačo. 

Primeroma je bilo zaslediti nedoslednosti pri izvajanju programa pripravništva. 
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V zvezi z volonterskim pripravništvom smo ugotovili, da se še vedno pojavlja najpogosteje v 
zdravstvu in sodstvu. Kršitev delovnopravne zakonodaje, z izjemo enega primera, nismo ugotovili. 

V letu 2001 smo ugotovili skupno 12 kršitev, kot omenjeno, od tega samo eno, ki se je nanašala na 
volontersko pripravništvo. 

3.5. Zaposlovanje tujcev 

Z uveljavitvip Zakona o zaposlovanju in delu tujcev so se uredila številna 

odprta vprašanja v zvezi z zaposlovanjem tujcev. Zakon je uvedel številne 

novosti, predvsem nove oblike in možnosti za delo tujcev, prepovedal 

izrabljanje delovnega dovoljenja in delodajalcem naložil nove obveznosti. 

Ugotavljamo, da se je stanje na tem področju znatno izboljšalo, saj je bilo v 

letu 2001 ugotovljenih bistveno manj kršitev, in sicer 115. Delodajalci na 

splošno vedo, da je za delo tujca treba pridobiti delovno dovoljenje, vendar 

smo v zvezi s tem kljub temu ugotavljali kršitve. Številne kršitve so bile 

ugotovljene v zvezi z izpolnjevanjem novih obveznosti, kot so prijava dela 

tujca, hramba dokumentacije in delovnih dovoljenj na kraju opravljanja dela. 

Splošno 

Z uveljavitvijo Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (v nadaljevanju ZZDT) dne 1.1.2001 so se 
uredila števila odprta vprašanja v zvezi z zaposlovanjem tujcev. Zakon je uvedel številne novosti, 
predvsem nove oblike in možnosti za delo tujcev, prepovedal izrabljanje delovnega dovoljenja in 
delodajalcem naložil nove obveznosti. Na tem mestu bomo omenili le nekatere najpomembnejše 
novosti. 

Po novi ureditvi lahko tujci opravljajo delo oz. izvajajo storitve v Sloveniji na podlagi delovnega 
dovoljenja, izjemoma pa v zakonsko določenih primerih tudi zgolj na podlagi prijave dela. Zakon 
določa tri vrste delovnih dovoljenj, in sicer osebno delovno dovoljenje, dovoljenje za zaposlitev in 
dovoljenje za delo. Dovoljenja se razlikujejo po namenu, za katera so izdana, ter po času trajanja 
posamezne vrste delovnega dovoljenja. Poleg pridobitve delovnih dovoljenj je obvezen pogoj, ki 
velja za vse tujce, ki se zaposlijo ali delajo v Republiki Sloveniji, tudi prijava dela pri Zavodu za 
zaposlovanje. 

Novi ZZDT je uvedel tudi pojem prepuščanja delavcev ter prepovedal nezakonito prepuščanje 
delavcev ter tovrstno kršitev strogo sankcioniral. Gre za pojav, ko delodajalec za določen čas 
prepusti tujca za plačilo v organizacijo in delovni proces tretjim osebam. S temi primeri smo se že v 
preteklosti pogosto srečevali, predvsem v gradbeništvu. 

Poleg navedenega je ZZDT tujce zavezal, da morajo hraniti delovno dovoljenje na mestu, kjer delajo, 
in ga na zahtevo pristojnega nadzorstvenega organa predložiti kot dokazilo v postopku, kar bistveno 
olajša inšpekcijski nadzor. Če je delovno dovoljenje izdano na vlogo delodajalca, je po ZZDT tudi ta 
dolžan sodelovati v postopku nadzora z vso zahtevano dokumentacijo, en izvod delovnega 
dovoljenja pa stalno hraniti na sedežu poslovanja oziroma na vsakokratnem delovišču na terenu, 
kadar se dejavnost izvaja izven sedeža. 

Nenazadnje pa so z veljavnim zakonom določene višje kazni, kakor tudi širše možnosti za mandatno 
kaznovanje, saj lahko inšpektor na kraju ugotovljenega prekrška kaznuje tudi tujca, ki opravlja delo, 
za katero mu ni bilo izdano delovno dovoljenje, kakor tudi, če na poziv nadzorstvenega organa ne 
predloži delovnega dovoljenja. 

Inšpektorji ugotavljajo, da se nekateri delodajalci kljub dolgemu »vacatio legis«, ki je bil potreben za 
seznanitev z zelo zahtevno materijo, zajeto v ZZDT-ju, ter izdelavo podzakonskih aktov, niso 
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seznanili z vsemi dolžnostmi, ki jih imajo po novem zakonu. Zaradi navedenega so inšpektorji v 
začetku poročevalskega obdobja na nove določbe ZZDT delodajalce te opozarjali, z izjemo 
ugotovljenih hujših kršitev, ter pri tem dosegli želeni učinek, torej odpravo nepravilnosti. 

Na podlagi celotnega nadzorstva, ki so ga inšpektorji opravili v okviru omenjenih koordiniranih akcij, 
izvedenih v sodelovanju z drugimi inšpekcijami in policijo v okviru usmerjenih akcij ter drugih izrednih 
pregledov, inšpektorji ugotavljajo, da se je stanje na tem segmentu delovnopravne zakonodaje 
znatno izboljšalo. V letu 2001 je bilo skupno ugotovljenih 115 kršitev. 

Delodajalci na splošno vedo, da je za dete tujca potrebno pridobiti delovno dovoljenje. Kot je bilo 
omenjeno, pa je bilo zlasti v začetku poročevalskega obdobja pogosto zaslediti opustitev prijave in 
odjave začetka dela tujcev, čemur je delodajalec zavezan na podlagi 29. člena ZZDT. 

Pri inšpekcijskih pregledih, opravljenih predvsem v drugi polovici leta 2001, so inšpektorji ugotavljali 
vse več primerov, v katerih so tujci opravljali dela, za katera niso bila pridobljena delovna dovoljenja. 
Iz poročil inšpektorjev izhaja, da je tujec z dovoljenjem za delo v čistilnem servisu prodajal sadje in 
zelenjavo, tujci z dovoljenjem za delo, izdanim za opravljanje poslovodne funkcije, so opravljali delo 
kuharja in natakarja.... V teh primerih so inšpektorji izdali mandatno kazen delodajalcu zaradi 
zaposlovanja v nasprotju s predpisi. V kolikor je bila ugotovljena odgovornost delavca, pa so 
inšpektorji delavcu - tujcu izrekli denarno kazen, ker je opravljal delo, za katero mu ni bilo izdano 
delovno dovoljenje. V večini primerov so inšpektorji izdali odločbo, s katero so delodajalcem 
prepovedali opravljanje delovnega procesa do odprave nepravilnosti. Pri pregledu priglasitvene 
dokumentacije in Izpiskov iz sodnega registra je bilo ugotovljeno, da ima delodajalec vpisanih kar 
nekaj prokuristov, vsi pa so bili tujci, ki so iz tega naslova pridobili delovna dovoljenja. 

V poročevalskem obdobju so inšpektorji zelo pogosto ugotavljali, da delodajalci ne hranijo delovnih 
dovoljenj na sedežu podjetja oz. na kraju, kjer tujci opravljajo delo. Prav tako niso imeli delovnih 
dovoljenj pri sebi tujci. 

Zelo pogoste kršitve se nanašajo tudi na odjave iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
neplačevanje prispevkov za socialno zavarovanje delavcev, na zlorabe delovnih dovoljenj za delavce 
• tujce, ki zaključijo z delom pred potekom veljavnosti delovnega dovoljenja in opravljajo delo za 
drugega delodajalca na podlagi dogovora o gotovinskem plačilu, delovno dovoljenje pa imajo za 
policijo in za izkazovanje bivanja v R Sloveniji. Navedeno v končni posledici pripelje tudi do sporov o 
izročitvi delovne knjižice, izplačilu plače... 

Primeroma smo zasledili tudi zlorabo 8. točke 3. člena ZZDT, po kateri se navedeni zakon ne 
uporablja za tujce, ki so v skladu z zakonom vpisani v sodni register v Republiki Sloveniji kot 
ustanovitelj, družbeniki ali člani nadzornih svetov družb in niso poslovodni delavci. Na ta način je v 
Sloveniji opravljalo delo kar nekaj tujih »kabaretskih plesalk«, ki so imele status direktorja. 

Pri nadzoru nad izvajanjem ZZDT so inšpektorji v posamičnih primerih naleteli na nezakonito 
prepuščanje tujih delavcev. V teh primerih so Inšpektorji z odločbo delodajalcu prepovedali 
opravljanje delovnega procesa do odprave nepravilnosti In zoper njega podali predlog sodniku za 
prekrške. Izkušnje inšpektorjev kažejo, da je ugotavljanje te kršitve dokaj zahtevo, saj je potrebno 
neposredno, na kraju samem ugotavljati, ali je delavec dejansko prepuščen v organizacijo oz. v 
delovni proces tretjim osebam. Tovrstne kršitve so najbolj pogosto prisotne v gradbeništvu. 

Poseben primer predstavljajo kršitve pravic delavcev - tujcev iz delovnega razmerja, kot so neredno 
izplačevanje plač in druge materialne pravice iz delovnega razmerja, katerih ugotovitev pa ne vpliva 
na izdajo novih delovnih dovoljenj oz. obnovitev obstoječih delovnih dovoljenj. Gre za družbe, katerih 
ustanovitelji so pretežno tuja, v manjšem obsegu pa tudi za družbe, katerih ustanovitelji so slovenski 
državljani. Tako lahko delodajalci grobo kršijo temeljne pravice delavcev, pri tem pa brez težav 
podaljšujejo delovna dovoljenja oz. pridobivajo nova delovna dovoljena za tujce, saj je po veljavnem 
ZZDT sankcija zavrnitve izdaje delovnega dovoljenja predvidena le za ugotovljeni prekršek po tem 
zakonu, ne pa tudi po drugih zakonih, ki sestavljajo delovnopravno zakonodajo. Poleg navedenega 
je Inšpektorat RS za delo na podlagi ZZDT in Pravilnika o postopku prijave in odjave dela tujcev 
pristojen obveščati Zavod za zaposlovanje le o kršitvah -ZZDT, slednji pa ne vsebuje nobenih določb 
o zagotavljanju socialne varnosti delavcev. 

Glede na podano menimo, da bi bil najučinkovitejši ukrep za zmanjševanje kršitev na tem področju, 
kjer je poleg delavcev oškodovana tudi država, zavrnitev Izdaje oz. podaljšanja delovnega 
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dovoljenja, saj bi na ta način Zavod za zaposlovanje onemogočil zaposlovanje in opravljanje dela 
tujcev tudi tistim delodajalcem, ki delavcem - tujcem ne zagotavljajo temeljnih pravic iz delovnega 
razmerja. Vsekakor ima Zavod za zaposlovanje možnost vpogleda v evidence ZZZS in ZPIZ, 
potrebno bi pa bilo določiti pristojnost Inšpektorata RS za delo za obveščanje Zavoda za 
zaposlovanje tudi o kršitvah, ki predstavljajo prekršek po drugih zakonih iz delovnega področja 
Inšpektorata RS za delo. 

Na tem mestu bi opozorili še na eno nedoslednost novega ZZDT. Gre za to, da 40. člen zakona 
sankcionira 1. odstavek 8. člena istega zakona, kar pomeni, daje dejansko stanje prekrška v tem, da 
ima delodajalec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu s tujcem, ki nima delovnega 
dovoljenja, kar je po mnenju inšpektorjev nekoliko nesmiselno, saj je obstoj takšnih situacije v praksi 
izjemno redko zaslediti. Običajno delodajalec s tujcem, za katerega nima urejenega delovnega 
dovoljenja, tudi ne sklene pogodbe. Skratka, tujec opravlja delo brez vse potrebne dokumentacije, 
dejansko stanje prekrška pa ne ustreza njegovi pravni kvalifikaciji, zaradi česar morajo inšpektorji za 
ugotovljene prekrške delodajalce kaznovati po drugem zakonu in sicer po Zakonu o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno. To pa pomeni, da v opisanem primeru ne gre za prekršek po ZZDT-ju, 
zaradi česar Zavod za zaposlovanje tudi teh dejstev ne more upoštevati pri odločanju o izdaji oz. 
podaljševanju delovnih dovoljenj. 

Osebno delovno dovoljenje 

Pri nadzoru zakonitosti opravljanja dela na podlagi osebnega delovnega dovoljenja so inšpektorji 
ugotovi, da je bilo le-to največkrat izdano tujcem s statusom begunca. Izdano pa je bilo tudi drugim 
kategorijam tujcev, v katere spadajo ožji družinski člani slovenskega državljana, ožji družinski člani 
tujca z osebnim delovnim dovoljenjem za nedoločen čas, tujci, ki v Sloveniji 5 let neprekinjeno 
opravljajo delo pri istem delodajalcu ter tujci, ki po zakonu izpolnjujejo pogoje za samozaposlitev. 

V poročevalskem obdobju smo zasledili 12 primerov, v katerih so tujci nezakonito opravljali delo, 
torej brez osebnih delovnih dovoljenj. Večina kršiteljev sodi v kategorijo tujcev, ki po zakonu 
izpolnjujejo pogoje za samozaposlitev. V nekaterih primerih inšpektorji tudi ugotavljajo, da tuji 
delavci, ki so ožji družinski člani tujcev, predvsem žene tujcev, opravljajo delo za zakonca brez 
osebnega delovnega dovoljenja, kakor tudi brez dovoljenja za zaposlitev saj menijo, da delovnih 
dovoljenj niti ne potrebujejo, ker samo pomagajo zakoncu pri delu. 

Dovoljenje za zaposlitev 

Glede na obseg ugotovljenih kršitev v letu 2001 ugotavljamo, da se je stanje bistveno izboljšalo, kar 
je seveda pripisati začetku uporabe omenjenih novih zakonov. V letu 2001 je bilo ugotovljenih 
skupno 57 kršitev v zvezi z opravljanjem dela brez dovoljenja za zaposlitev, najbolj pogosto v 
dejavnosti gostinstva, in sicer 20 kršitev. 

V nekaterih primerih smo obravnavali primere, ko so bili postopki za pridobitev dovoljenj za 
zaposlitev še v teku, zato so bile nepravilnosti odpravljene tako, da je bito s posameznim delavcem 
sklenjeno delovno razmerje za čas veljavnega delovnega dovoljenja. 

V nekaterih primerih so tujci že zapustili Slovenijo, zato so inšpektorji lahko ukrepali le z mandatno 
kaznijo. 

Obravnavali smo tudi nekaj primerov, ko je delodajalec za tujca pridobil dovoljenje za zaposlitev, ne 
da bi z njim sklenil pogodbo o zaposlitvi. Kot je bilo predhodno omenjeno, tovrstne pojavne oblike 
kršitev zelo redko beležimo. Inšpektorji so v teh primerih ukrepali z izrekom mandatne kazni po 
določbah ZZDT. 
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Dovoljenje za delo 

Tudi v zvezi z dovoljenjem za delo je bilo v letu 2001 ugotovljeno sorazmerno malo kršitev in sicer 
skupno 19. 

Zasledili smo 6 kršitev v zvezi z izvajanjem čezmejnih storitev z napotenimi delavci, kar ureja 13. 
člen ZZDT. Pri tem bi izpostavili primer, ko je tuja gospodarska družba izvajala storitve z napotenimi 
deJavci na gradbišču v kraju, za katerega ni bilo izrecno izdano dovoljenje za delo. Dovoljenje za 
delo tujcev je bilo namreč izdano na podlagi druge poslovne pogodbe in za delo v drugem kraju. 
Takšna oblika dela tujcev predstavlja zaposlitev na črno. Sicer pa inšpektorji ugotavljajo, da večina 
delodajalcev spoštuje 13. člen ZZDT. Do zapleta običajno pride, ko je potrebno delo tujca prijaviti pri 
Zavodu za zaposlovanje. 

Dovoljenje za delo je potrebno pridobiti tudi za delavce, ki se gibajo znotraj družb, kar pomeni, da 
družba s sedežem v tujini svoje delavce začasno premesti na delo v podružnico, registrirano v 
Sloveniji. Navedena oblika dela tujcev je določena v 16. členu ZZDT. Kršitve v zvezi z navedenim so 
bile ugotovljene v posameznih primerih, največkrat so tuji delodajalci delavce premeščali v Slovenijo 
z namenom opravljanja nadzorne funkcije, pri čemer zanje niso pridobili dovoljenj za delo. V teh 
primerih so inšpektorji ukrepali z izdajo odločbe o prepovedi opravljanja dejavnosti do odprave 
nepravilnosti ter zoper delodajalce podali predlog sodniku za prekrške. 

V poročevalskem obdobju smo v 3 primerih zasledili kršitve v zvezi z opustitvijo pridobitve dovoljenj 
za delo za opravljanje sezonskih del v gradbeništvu in kmetijstvu. 

Posamično smo zasledili tudi kršitve v zvezi z opustitvijo pridobitve dovoljenj za delo, ki bi morala biti 
pridobljena za usposabljanje In Izpopolnjevanje tujcev v Sloveniji in za opravljanje dela tujcev na 
podlagi Individualnih pogodb. 

Prijava dela 

Novi ZZDT v desetem poglavju ureja tudi pogodbene storitve tujcev na podlagi prijave dela. Gre za 
možnost, da lahko tujci izvajajo določene storitve v Sloveniji z upoštevanjem zakonsko določenih 
časovnih omejitev, zgolj na podlagi prijave dela, torej brez delovnih dovoljenj. 

ZZDT primeroma določa storitve, za katere zakon predvideva le prijavo dela, le-te pa so 
sledeče: 

• pogodbene storitve tujih umetnikov in poklicnih ustvarjalcev; 

• sejemske storitve; 

• storitve vezane na dobavo blaga in servisiranje ter 

• interventne storitve. 

V zvezi z navedenim so inšpektorji ugotovili kršitve le pri izvajanju storitev tujih estradnih umetnikov v 
Sloveniji in sicer 12 kršitev, kar je verjetno posledica izvajanja akcije v prireditveni dejavnosti, ki smo 
jo izvajali ob koncu leta 2001, torej v obdobju, ko so nastopi tujih glasbenikov najbolj pogosti. 

Kršitve se nanašajo na primere, ko organizatorji prireditev pri Zavodu za zaposlovanje niso prijavili 
dela tujih estradnih umetnikov. Nekateri Izmed njih so pri inšpekcijskih nadzorstvih zatrjevali, da 
navedene obveznosti niso dolžni izpolniti. Pri tem so se sklicevali na mnenje, ki naj bi ga pridobili od 
ministrstva, pristojnega za kulturo, po katerem naj bi izvajalci storitev sodili med umetnike, za katere 
se v skladu s 13. točko prvega odstavka 3. člena ZZDT določbe tega zakona ne uporabljajo. 

Sicer pa so ugotovitve omenjene akcije podrobneje predstavljene v poglavju Poročila o delu 
Inšpektorata RS za delo za leto 2001, ki se nanaša na usmerjene akcije. 

2. avgust 2002 



3.6. Pogodba o delu 

Institut pogodbe o delu ostaja še naprej zanimiv, ker delodajalci v njegovo 

določbo uvrstijo vsa mogoča dela, tudi tista, ki so opredeljena v aktu o 

sistemizaciji delovnih mest, za katerih opravljanje bi morali delodajalci z 

delavci skleniti redno delovno razmerje s polnim ali krajšim delovnim časom. 

Delodajalci pogosto ne upoštevap zakonske omejitve trajanja pogodbenega 

dela. Beležimo tudi številne primere, ko delodajalci delavcev ne prijavijo v 

zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Posebej 

problematično je vodenje evidenc o delu na podlagi pogodbe o delu. Kljub 

prepovedi sklepanja pogodb o delu za opravljanp poslov obrtnikove redne 

dejavnosti, z izjemo v kolektivnih pogodbah predvidenih situacij, se tako 

pogodbe pojavljap. V zvezi s pogodbenim delom smo v letu 2001 ugotovili 

skupno 449 kršitev, največ v dejavnosti gostinstva. 

Splošno 

Delodajalci se še naprej dokaj pogosto odločajo za angažiranje pogodbenih delavcev. Institut 
pogodbe o delu ostaja še naprej zanimiv, ker delodajalci v njegovo določbo uvrstijo vsa mogoča 
dela, tudi dela, opredeljena v sistemizaciji delovnih mest, za katerih opravljanje bi morali delodajalci 
skleniti delovno razmerje. Drugi odstavek 107. člena Zakona o delovnih razmerjih namreč izrecno 
določa, da pogodbe o delu po tem zakonu in Zakonu o obligacijskih razmerjih ni mogoče skleniti za 
dela, za katera je mogoče skleniti delovno razmerje za določen čas, ali za delovni čas krajši od 
polnega delovnega časa, ali če gre za avtorska dela. Delodajalci sklepajo pogodbe o delu tudi za 
opravljanje del s krajšim delovnim časom, torej tako, da delavec opravlja delo v taki količini, kot bi 
bilo sklenjeno delovno razmerje s krajšim delovnim časom od polnega, tudi z upokojenci. Delodajalci 
tako raje sklenejo pogodbo o delu za nekaj ur na teden (več kot 8), pri čemer se zavedajo, da kršijo 
Zakon o delovnih razmerjih. 

Inšpektorji ugotavljajo, da kljub dejstvu, da Zakon o delovnih razmerjih izrecno določa pisno obliko 
pogodbe o delu, kar po 5. členu Zakona o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno predstavlja 
zaposlitev na čmo, delodajalci pogosto ne sklenejo pogodbe o delu v pisni obliki. 

V primerih sklenjene pogodbe o delu smo ugotovili, da številni delodajalci delavcev sploh niso 
prijavili v zavarovanje za primer poškodbe pri delu ter poklicne bolezni, če pa so jih prijavili, to niso 
storili v roku 8 dni. V številnih primerih delodajalci tudi niso podali potrebe po delu Zavodu za 
zaposlovanje. 

Delodajalci tudi ne upoštevajo zakonske omejitve trajanja pogodbenega dela, največ 60 dni v 
koledarskem letu oz. 8 ur na teden. Delodajalec največkrat s prevzemnikom del sklene pogodbo za 
leto dni, s tem da evidence v času pregleda ne predloži z obrazložitvijo, da jo je posredoval 
računovodskemu servisu, ki mu vodi administrativne in računovodske storitve. Po osebnih izjavah 
prevzemnika del kot tudi po naknadno pridobljeni evidenci je razvidno, da prevzemniki del dela ne 
opravljajo več, kot je zakonsko predpisano. Ta ugotovitev velja za prevzemnike del, ki so v delovnem 
razmerju pri drugem delodajalcu. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so evidence v 
večini primerov prirejene ali pa vodene nedosledno. Obstajajo primeri, ko so evidence pogodbenega 
dela predložene že ob samem pregledu in so odraz dejanskega stanja, vendar so izjemno redki. 

Največ kršitev v zvezi z obravnavano tematiko je bilo ugotovljenih v okviru mobilnih akcij, izvedenih z 
namenom ugotavljanja in preprečevanja zaposlovanja na črno, saj opustitev sklenitve pogodbe o 
delu predstavlja zaposlitev na čmo. Glede na predhodno podano ter v primerjavi s preteklimi leti se 
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stanje na tem segmentu nadzora ni bistveno izboljšalo. V letu 2001 je bilo ugotovljenih 247 primerov 
sklenitve pogodb o delu v nasprotju z. 107. členom ZDR, največ v dejavnosti gostinstva - 87 
kršitev. 

Inšpektorji ugotavljajo posebno problematiko v zvezi s sankcioniranjem kršitev 107. člena ZDR. Z 
uveljavitvijo Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na čmo je prenehala veljati 13. točka 132. 
člena ZDR, po kateri je sklenitev pogodbe o delu v nasprotju s 107. členom ZDR predstavljala 
prekršek. Po 18. čienu Zakona o preprečevanju zaposlovanja in dela na čmo predstavlja prekršek le 
opustitev sklenitve pogodbe o delu, ne pa tudi sklenitev ie-te v nasprotju s predpisi. Kljub 
navedenemu inšpektorji sklenitev pogodbe o delu v nasprotju z 107. členom obravnavajo kot 
zaposlovanje na čmo in ukrepajo s predlogom sodniku za prekrške oz. mandatno kaznijo, saj bi v 
nasprotnem primeru delodajalci v velikem obsegu zlorabljali omenjeno možnost nekaznovanja, pri 
čemer ne bi bil dosežen namen Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na čmo, manjša pa bi 
bila tudi učinkovitost inšpekcije dela. 

Postopanje po 1. in 2. odstavku 110. člena ZDR 

V zvezi s postopanjem po 1. In 2. odstavku 110. člena so ugotovitve inšpektorjev zelo različne. 
Nekateri ugotavljajo, da delodajalci izpolnjujejo določbo navedenega člena, saj na predpisanih 
obrazcih Zavoda za zaposlovanje obveščajo o potrebi po delu delavca in o sklenjeni pogodbi o delu. 
Drugi pa ugotavljajo, da še vedno precej delodajalcev te določbe ne spoštuje bodisi namenoma 
bodisi iz nevednosti, saj po njihovih izkušnjah niso osamljeni primeri, ko delodajalci niso seznanjeni z 
veljavnimi obrazci ter taki, ki potrebo pogodbe o delu zamenjujejo s pogodbo o zaposlitvi. Veliko 
delodajalcev tudi še ni seznanjeno z Navodilom o sporočanju podatkov o pogodbah o delu, ki je 
pričelo veljati 29.07.2000. 

Inšpektorji opažajo, da je delo zavodov za zaposlovanje pri sprejemu formularjev različno. 
Posamezni zavodi obrazce ob prejemu potrdijo z žigom, tako da lahko delodajalec inšpektorju 
predloži tako overjen dokaz o izpolnitvi obveznosti. Posamezni zavodi pa obrazcev ne žigosajo, če je 
seveda verjeti delodajalcem, ki trdijo, da so obrazce predložili. Seveda inšpektor v takem primeru 
sam preveri spoštovanje zakonodaje pri pristojnem zavodu. 

Kot je bito omenjeno, pa skoraj vsi inšpektorji ugotavljajo kršitve v zvezi z vodenjem evidenc kakor 
tudi dejstvo, da so obstoječe evidence v številnih primerih prirejene. V takih primerih Inšpektorji 
utemeljeno dvomijo v verodostojnost podatkov in po opravljenem preračunu ur ali dni navadno 
ugotovijo, da je »papirnato stanje« zakonu zadoščeno. Pri tem se redko zgodi, da je inšpektorju 
predložena evidenca že ob samem Inšpekcijskem nadzorstvu. 

V primerjavi s preteklim obdobjem je število ugotovljenih kršitev nekoliko upadlo. V poročevalskem 
obdobju je bilo ugotovljenih 162 kršitev, največ v dejavnosti gostinstva, In sicer 56, kar 
predstavlja tretjino vseh kršitev. 

Kršitve v zvezi s 130. členom ZDR 

Ne gleda na prepoved sklepanja pogodb o delu za opravljanje poslov iz obrtnikove redne dejavnosti, 
z izjemo v kolektivnih pogodbah predvidenih situacij, se take pogodbo še vedno pojavljajo, zlasti v 
gostinstvu ter pri opravljanju dejavnosti taxi prevozov. 

V zvezi s kršitvijo 130. člena ob Inšpekcijskih pregledih prihaja velikokrat do nezadovoljstva s strani 
samostojnih podjetnikov, ki so za opravljanje občasnih, kratkotrajnih del iz svoje redne dejavnosti, za 
katero niso obstajali pogoji za redno zaposlitev delavcev, z le-temi prav v izogib zaposlitvi na čmo, 
sklepali pogodbe o delu. Pri nadzoru tega instituta se je s strani samostojnih podjetnikov postavljalo 
tudi vprašanje enakosti med njimi in gospodarskimi družbami. 

V letu 2001 so se kršitve 130. člena ZDR znatno povečale, saj Je bilo ugotovljenih 40 kršitev. 
Inšpektorji v primeru ugotovitve tovrstnih kršitev odredijo sklenitev delovnega razmerja ter zoper 
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delodajalca podajo predlog sodniku za prekrške. Enako postopajo tudi v primeru, če pogodba o delu 
ni registrirana. 

Inšpektorji tudi poročajo, da so v dejavnosti gostinstva velikokrat zasledili pojav, ko so samostojni 
podjetniki dela iz svoje redne dejavnosti opravljali s študenti preko napotnic študentskih servisov. Ob 
inšpekcijskih nadzorih pa se v večini primerov pritožujejo, da ne morejo dobiti natakarjev za redno 
zaposlitev. 

3.7. Delovni čas 

V zvezi z delovnim časom je bilo ugotovljenih 246 kršitev. Delodajalci 

pogosto ne izkoristijo, vseh zakonsko določenih oblik delovnega časa. Še 

vedno ne razlikujep instituta dela preko polnega delovnega časa od 

prerazporeditve delovnega časa. Nadurno delo je pogosto uvedeno, vendar 

le redko s sklepi. Inšpektorji so ugotovili številne primere prekoračitve 

zakonske omejitve dovoljenega števila nadur. Nočno delo se v praksi 

uporablja v manjšem obsegu. Le redko pa smo zasledili sklepanje delovnega 

razmerja s krajšim delovnim časom, od polnega. 

Splošno 

Delovni čas je v večini kolektivnih pogodb dejavnosti določen 40 ur tedensko. Še vedno ugotavljamo, 
da je delovni čas z veljavno zakonodajo urejen preveč togo. Po mnenju inšpektorjev bi morala biti 
ureditev delovnega časa bolj fleksibilna. Res pa je, da delodajalci tudi ne izkoristijo vseh zakonsko 
določenih oblik delovnega časa. V določenih dejavnostih, kot npr. gradbeništvu, gostinstvu, traja 
delovni čas v enem obdobju prek polnega- delovnega časa, v drugem pa je krajši. Pn tem imajo 
delodajalci zakonsko možnost prerazporeditve delovnega časa, ki pa jo zelo redko uporabijo, kar 
privede do kršitev določb o delu preko polnega delovnega časa, posledično pa tudi po kršitev določb 
v zvezi s počitkom. 

Pri Izvajanju akcije v trgovinski dejavnosti smo ugotovili, da morajo zaposleni zlasti v trgovinah z živili 
prihajati na delo pred odprtjem trgovine in oditi po končanem obratovalnem času. Tako je njihov 
dnevni in nato tedenski delovni čas daljši od polnega, vendar delodajalci tega ne upoštevajo. 
Dejansko gre za pripravo na delo, o čemer ni nobenih določil v kolektivni pogodbi dejavnosti, 
inšpektorji pa jih niso zasledili niti v splošnih aktih delodajalcev. 

Enako kot v preteklem obdobju ugotavljamo, da je še vedno ena najpogostejših pojavnih oblik kršitev 
v zvezi z delovnim časom tista, ki se nanaša na vodenje evidenc o delovnem času. Nekateri 
delodajalci evidence sploh ne vodijo. V primeru obstoja evidence o delovnem času pa inšpektorji 
zelo težko ugotovijo resnično dejansko stanje o trajanju delovnega časa, saj so evidence v večini 
primerov vodene tako, da je formalnopravno zadoščeno zakonu. 

Delo preko polnega delovnega časa 

Na Inšpektoratu RS za delo pogosto prejemamo prijave o kršitvah določb zakona, ki urejajo nadurno 
delo, kakor tudi prijave, ki se nanašajo na prerazporeditev delovnega časa. Gre za dva instituta, ki ju 
nekateri delodajalci še vedno ne razlikujejo. Pogosto razlog za vložitev prijave ni delo preko polnega 
delovnega časa, temveč neplačano nadurno delo, saj pri mnogih delodajalcih ugotavljamo 
kompenziranje opravljenih ur. 

Pri opravljanju nadzorstva inšpektorji ugotavljajo, da je nadurno delo pogosto uvedeno, vendar le 
redko s sklepom, in se opravlja pri številnih delodajalcih in v različnih vrstah dejavnosti. 
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Kljub določbi 50. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki izrecno določa, da se delo preko polnega 
delovnega časa ne sme uvesti, če je delo mogoče opraviti z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, 
razporeditvijo delovnega časa, z uvajanjem novih izmen ali zaposlitvijo novih delavcev, je v večini 
primerov uvedba dela preko polnega delovnega časa posledica neustrezne organizacije dela ali 
nezadostnega števila zaposlenih delavcev. Pri tem bi opozorili na primer, ki smo ga obravnavali že v 
letu 2000, ko je opravljeno število nadur bistveno presegalo dovoljeno omejitev. Stanje pri tem 
subjektu nadzora se je v letu 2001 izboljšalo, saj je slednji uvedel boljšo organiziranost dela in več 
oblik izobraževanja delavcev. Vendar so takšni primeri v praksi zelo redki. 

Največ kršitev smo ugotovili v trgovinski dejavnosti, kar je po naši oceni posledica izvedene akcije 
nadzora v tej dejavnosti s poostrenim nadzorom nad izvrševanjem določb, ki urejajo delovni čas. Kot 
omenjeno, gre za to, da se čas priprave na delo in čas po končanem obratovalnem času prodajalne 
delavcem ne všteva v delovni čas, kot bi se moral v skladu z določbami ZDR. Tako je delovni čas teh 
delavcev daljši od polnega delovnega časa, delavcem pa niso priznane nadure. 

Kot predhodno omenjeno, smo pri nadzoru zasledili primere, ko je bilo ugotovljeno delo preko 
polnega delovnega časa, delodajalci pa so se sklicevali na prerazporeditev delovnega časa. Slednje 
pa niso imeli urejeno s splošnimi akti, zaradi česar se dogaja, da v nekaterih primerih delavcu višek 
opravljenih ur dela plačajo, v večini primerov pa jih delavci koristijo. V dejavnostih s sezonskim 
značajem dela so nihanja pri trajanju delovnega časa še bolj izrazita, vendar številni delodajalci ne 
uporabijo zakonske možnosti neenakomerne prerazporeditve delovnega časa. V sezoni opravljajo 
nadure, izven sezone pa te ure koristijo. 

Spoštovanje zakonske omejitve dovoljenega števila nadur, torej 8 ur tedensko, 20 ur mesečno in 180 
ur letno, inšpektorji zelo težko ugotavljajo. Večina evidenc o delovnem času je namreč prirejenih. 
Številni delodajalci vodijo dvojne evidence delovne prisotnosti, ki pa jih ni možno ugotoviti, oz. jih 
imajo delodajalci v svojih arhivih. Plačilo tako opravljenega dela se vrši v gotovini, torej »na roke«, ali 
pa v obliki materialnih stroškov. Na plačilnih listah pa delodajalci prikažejo zakonsko dovoljeno 
število opravljenih ur. 

Inšpektorji so kljub navedenemu ugotavljali številne primere prekoračitve zakonske omejitve 
dovoljenega števila nadur. Delodajalci se pri tem sklicujejo, da se nadurno delo nad zakonsko 
omejitvijo opravlja s soglasjem delavcev, ki si na ta način želijo izboljšati plačo. V tekstilni dejavnosti 
na primer opravičujejo uvedbo nadurnega dela in zakonsko prekoračitev dovoljenega števila nadur z 
navedbami, da sicer ne bi mogli izpolniti rokov, ki so jim postavljeni s strani tujih poslovnih 
partnerjev. Inšpektorji v teh primerih poleg izdaje ureditvene odločbe, ukrepajo tudi s predlogom 
sodniku za prekrške. 

V zvezi z zakonsko prekoračitvijo dovoljenega števila nadur je potrebno izpostaviti dva primera. V 
prvem primeru so delavci opravili preko 200 nadur, celo 551 nadur. V drugem primeru pa so delavci 
opravili skupno 1.836 nadur, katerih koriščenje ni bilo zagotovljeno in tudi niso bile plačane. 

Tako v dejavnostih s sezonskim značajem dela kot tudi v drugih dejavnostih smo zasledili številne 
primere, ko delodajalec delavcu plača 20 opravljenih nadur mesečno, kolikor je zakonsko dovoljena 
omejitev, ostale ure pa delavci kompenzirajo. 

Prekoračitev zakonsko dovoljenega števila nadur je v posamičnih primerih posegla tudi v pravico 
delavca do dnevnega in tedenskega počitka. 

Kršitve določb, ki urejajo delo preko polnega delovnega časa, so v letu 2001 nekoliko narasle. 
Skupno je bilo ugotovljenih 243 kršitev, največ v dejavnosti trgovine na drobno, in sicer 45 
kršitev. 

Delovni čas, krajši od polnega 

Primeri dela s krajšim delovnim časom so v praksi zelo redki. Le na eni območni enoti Inšpektorata 
RS za delo so inšpektorji v zadnjem času pogosteje zasledili tovrstno obliko dela. V zvezi s tem 
inšpektorji ocenjujejo, da se institut dela s krajšim delovnim časom uporablja, ker za delodajalce 
predstavlja manjše stroške, kakor v primeru dela s polnim delovnim časom. Seveda pa delodajalci 
od delavcev vseeno zahtevajo, da delajo poln delovni čas, torej preko 4 ure na dan, razliko v plaCi pa 
jim izplačujejo »na roke«, brez odvajanja davkov in prispevkov. Inšpektorji menijo, da je navedeni 
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pojav med drugim tudi posledica politike pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, zaradi česar 
se predvsem mlajši delavci strinjajo s polovičnim delovnim časom. 

Nepravilnosti v zvezi z delom s krajšim delovnim časom od polnega smo v letu 2001 zabeležili le 
primeroma. V poročevalskem obdobju so bile ugotovljene 3 kršitve. 

Nočno delo 

Na splošno inšpektorji ugotavljajo, da se nočno delo v praksi pojavlja v manjšem obsegu. V letu 
2001 beležimo le malo primerov opravljanje nočnega dela s strani delavk brez predhodne pridobitve 
soglasja s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 

Večje gospodarske družbe praviloma zaprosijo za soglasje za nočno delo žensk. Kršitve na tem 
področju niso prav pogoste in se ugotavljajo predvsem v postopkih nadzora varnosti in zdravja pri 
delu z namenom ugotovitve, ali delodajalec izpolnjuje vse potrebne pogoje za nočno delo žensk, kar 
je seveda, pogoj za pridobitev soglasja, potrebnega za opravljanje tovrstnega dela. 

V poročevalskem obdobju so bili ugotovljeni 3 primeri nočnega dela žensk brez predhodne 
pridobitve soglasja ministrstva. 

3.8. Odmori, počitki in letni dopust 

Inšpektorji so v tem poročevalskem obdobju v zvezi z odmori, počitki in 

letnimi dopusti ugotovili 300 kršitev, kar je več v primerjavi s preteklim letom, 

ko so inšpektorji zabeležili 256 kršitev. V letu 2001 je bilo največ ugotovljenih 

kršitev povezanih z letnimi dopusti, in sicer 217 (od tega približno tretjina s 

področja trgovine na drobno), kar je več kot v letu 2000, te kršitve pa so se 

običajno nanašale na splošni akt oz. kolektivno pogodbo, sklep o letnem 

dopustu (pogosto delodajalci ne izdajo sklepa o letnem dopustu), odmero in 

izrabo letnega dopusta. Iz števila in vsebine kršitev izhaja čedalje bolj 

izkoriščevalski odnos delodajalcev, ki želijo z minimalnim številom delavcev 

doseči čim boljše gospodarske uspehe, pri tem pa pozabljajo na svoje 

dolžnosti do delavcev. Delodajalci pogosto pozabljajo, da so vse vrste z 

zakonom določenih odmorov namenjene počitku delavca, saj lahko le fizično 

in psihično spočit delavec dela uspešno in varno. 

Kršitve v zvezi z odmon, počitki in letnimi dopusti sodijo v področje, kjer je bilo tudi v tem 
poročevalskem obdobju zabeleženo precejšnje število kršitev. Ker se to področje med delavci in 
delodajalci še vedno pogostokrat nepravilno tolmači, je bilo opravljenih tudi veliko informacijskih 
razgovorov in dejanj pravne pomoči. 

Kršitve na tem področju so zelo pogoste, vendar so težko ugotovljive, saj delodajalci bodisi ne vodijo 
evidenc, vodijo dvojne evidence ali pa imajo le-te ustrezno prirejene. 

Inšpektorji s Primorske ugotavljajo veliko število kršitev v zvezi odmori, počitki in letnimi dopusti v 
času poletne turistične sezone. Delodajalci v poletnih mesecih navkljub povečanemu obsegu dela ne 
zaposlujejo novih delavcev, ampak opravljajo delo z istim številom delavcev kot v preostalih 
mesecih. Ker traja poletna sezona nekaj mesecev, delajo ti delavci več kot običajno, pri tem pa 
delodajalci delavcem ne zagotavljajo odmorov in počitkov, letni dopust pa morajo izkoristiti v 
preostalih mesecih. Velikokrat se dogaja, da delavci zaradi preobremenjenosti odidejo na bolniško, s 
tem pa povzročijo, da morajo preostali delavci prevzeti še njihovo delo. 
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Glede na število ugotovljenih kršitev v zvezi z odmori, počitki in letnim dopustom ocenjujemo, da je 
tovrstnih kršitev v resnici mnogo več, saj mnogi delavci tovrstne kršitve raje zamolčijo, saj želijo 
ohraniti svoje delovno mesto. 

Odmori 

Zagotavljanje odmorov v tem poročevalskem obdobju na splošno ni bilo problematično, čeprav je 
bilo ugotovljenih več kršitev kot v preteklih letih. 

Kršitve v zvezi z odmori so pogostejše v manjših gospodarskih družbah in pri samostojnih 
podjetnikih, ki se ukvarjajo z gostinstvom in trgovino na drobno. To se dogaja predvsem pri tistih 
delodajalcih z manjšimi lokali ali manjšimi obratovalnicami, kjer ni možno zagotavljati odmora med 
delom, ker je zaposlen le en delavec na izmeno. Odpravo nepravilnosti je v praksi težko doseči, saj 
bi moral tak delavec poslovne prostore zapreti. Kršitve so pri delodajalcih, kjer je v izmeni več 
delavcev, redkejše, saj se za odmor lahko dogovorijo. 

Inšpektorji prav tako ugotavljajo, da so kršitve z odmori pogosteje prisotne pri delodajalcih, kjer 
nimajo organizirane prehrane, kjer nimajo prostora za malico in tam, kjer so delavci zaradi narave 
dela in premajhnega števila zaposlenih prisiljeni malicati na delovnem mestu, in še to običajno takrat, 
kadar jim delovni proces to dopušča. Pri tem inšpektorji ugotavljajo, da delodajalci mnogokrat 
povezujejo odmor z malico - tako da mora delavec, v kolikor ne gre na malico, delati. Delodajalci 
namreč ne vedo, da odmor med delom ni namenjen samo malici, ampak je namenjen počitku. V tem 
času naj bi si delavec obnovil fizične in psihične moči oz. sposobnosti, s čimer se zagotavlja 
uspešnejše in varnejše delo. Prav zaradi namena odmorov se delavec ne more pravici do odmora 
odpovedati, delodajalec pa mu je tudi ne sme kratiti. 

Kljub temu, da 28. člen ZTPDR določa, da se čas odmora, ki traja 30 minut, všteva v delovni čas, sta 
bila v poročevalskem letu ugotovljena dva delodajalca, ki te določbe nista spoštovala. Prvi časa za 
odmor ni štel v delovni čas in je delovni čas podaljšal za 30 minut, drugi pa je odmor štel v delovni 
čas, a je delovni čas podaljšal za 15 minut 

V zvezi z odmori je bilo v letu 2001 glede na preteklo poročevalsko leto ugotovljenih 9 kršitev. 

Dnevni in tedenski počitek 

Kršitev v zvezi z zagotavljanjem dnevnega počitka, ki mora trajati med dneva zaporednima 
delovnima dnevoma nepretrgoma najmanj 12 ur, je bilo v poročevalskem obdobju le nekaj, nekoliko 
več pa je bilo kršitev v zvezi z zagotavljanjem tedenskega počitka, ki mora trajati nepretrgoma 
najmanj 24 ur. 

Na splošno je bilo največ kršitev ugotovljenih v dejavnosti trgovine, kjer imajo uveden 7 dnevni 
delovni čas. Eden izmed delodajalcev je vztrajno zatrjeval, da imajo delavke zagotovljen tedenski 
počitek, če delavka zaključi z dopoldansko izmeno ob 14. uri in začne z delom spet naslednji dan 
popoldansko izmeno ob 14. uri. Inšpektor je takemu delodajalcu pojasnil, da je treba tedenski počitek 
obravnavati kot dan tedenskega počitka in ne kot seštevek 24 ur. Vsebino 30. člena ZTPDR je 
potrebno obravnavati v povezavi z 29. členom istega zakona, iz katerega izhaja pravica do 
dnevnega počitka. Že iz mednarodnih dokumentov (Direktiva o različnih vidikih organizacije 
delovnega časa - 93/104/EC) izhaja, da je delavec v vsakem sedemdnevnem obdobju upravičen do 
minimalnega neprekinjenega počitka 24 ur, čemur se doda 11-umi dnevni počitek oz. kot velja v 
Sloveniji, 12 ur. 

Inšpektorji vedno pogosteje ugotavljajo, da delodajalci svoje delavce čedalje bolj izkoriščajo. Pogosti 
so primeri, ko delavci delajo tudi po mesec dni ali več, ves ta čas pa nimajo niti enega prostega 
dneva. Take kršitve so bile ugotovljene tako pri majhnih kot pri velikih delodajalcih. V nekaterih 
primerih so te kršitve le začasne in trajajo krajše obdobje in se nanašajo predvsem na odpiranje 
novih trgovin, inventure, dobavo novih produktov in začasno povečan obseg proizvodnje. 

V zvezi s pravico cfo dnevnega in tedenskega počitka je bilo ugotovljenih 74 primerov kršitev, od 
tega pa je bilo 34% vseh kršitev ugotovljenih v dejavnosti trgovine na drobno. Inšpektorji za delo so v 
večini ugotovljenih kršitev ukrepali z ureditvenimi odločbami in predlogi sodniku za prekrške. 
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Letni dopust 

Vprašanja delavcev v zvezi s pravico do letnega dopusta in s tem povezano pravico do regresa so 
precej pogosta. 

• Splošni akt oz. kolektivna pogodba 

Kljub jasni določbi 2. odstavka 31. člena ZTPDR, v kateri je določeno, da dolžino letnega dopusta 
določi pristojni organ oziroma delodajalec na podlagi meril, določenih s splošnim aktom oziroma 
kolektivno pogodbo, inšpektorji ugotavljajo kršitve v zvezi s splošnim aktom oz. neuporabo kolektivne 
pogodbe. 

V poročevalskem letu so ugotovili, da veliko delodajalcev v nasprotju z 2. odstavkom 31. člena 
ZTPDR nima splošnega akta, v katerem bi imeli navedena merila za določitev dopusta, in da ne 
spoštujejo meril za določitev letnega dopusta, ki izhajajo iz kolektivnih pogodb. 

Iz poročil inšpektorjev ugotavljamo, da so pogosti tudi primeri, ko delodajalci ne upoštevajo vseh 
kriterijev oziroma ko sploh ne vedo, kje so kriteriji za določitev števila dni dopusta opredeljeni. 

• Sklep o letnem dopustu 

Inšpektorji še vedno ugotavljajo, da veliko delodajalcev, predvsem manjših, ne izdaja sklepov o 
letnem dopustu ali celo, da letni dopust odredijo le ustno. Pri slednjih se tudi najpogosteje pojavljajo 
primeri, ko delodajalci delavcem ne omogočijo koriščenja dopusta. V kolikor inšpektor ugotovi, da 
delodajalec delavcu ni izdal pisnega sklepa ali da ta sklep nima pravnega pouka, opozori delodajalca 
na to nepravilnost z izdajo ureditvene odločbe. Tovrstne nepravilnosti delodajalci običajno hitro 
odpravijo. 

% 
• Odmera letnega dopusta 

Trajanje letnega dopusta delodajalci določijo že v pogodbah o zaposlitvi, pri čemer pa inšpektorji 
ugotavljajo zlasti napake pri določanju števila dni dopustov in napake pri uporabi kriterijev, s katerimi 
se le-ta določa. 

Delavcem največkrat določijo le skupno število dni letnega dopusta, s tem da pri določitvi letnega 
dopusta upoštevajo samo nekatere kriterije, ne pa vseh, ki bi jim sicer pripadali. Tako pogosto 
delodajalci določijo le minimalno dolžino letnega dopusta brez dodatnega povečanja Iz drugih meril 
in kriterijev. 

Zaradi nepoznavanja delovnopravne zakonodaje in podzakonskih aktov mnogi delavci ne vedo, 
koliko dopusta jim pripada. Mnogi delodajalci nimajo izdelanih internih kriterijev za določitev letnega 
dopusta, prav tako pa se dogaja, da jim delodajalci število dni dopusta odrejajo sproti. Precej 
pogoste so tudi kršitve določb kolektivnih pogodb, ki določajo, da se delavcu, pri katerem je delovni 
čas razporejen na šest delovnih dni v tednu, ustrezno poveča dopust 

Ob ugotavljanju morebitnih kršitev so inšpektorji ugotovili primere, ko so delodajalci določili število 
dni letnega dopusta le ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, potem pa praviloma ne več. Ugotovljen je 
primer, ko je delodajalec izdajal delavcem povsem enak sklep o letnem dopustu, kot ga je izdal pred 
nekaj leti, pri tem pa seveda ni upošteval določb kolektivne pogodbe, splošnega akta pa ni imel. 

• Izraba letnega dopusta 

V tem poročevalskem obdobju so inšpektorji v zvezi s kršitvami letnega dopusta izdali največ mnenj 
in odločb v zvezi z Izrabo letnega dopusta. V zvezi z vsebino kršitev ugotavljamo, da se delodajalci 
vse pogosteje niso pripravljeni dogovarjati oziroma sporazumeti z delavci o času in načinu, izrabe 
letnega dopusta. Delodajalci pogosto kršijo tudi določilo v zvezi s koriščenjem dopusta brez 
prekinitve najmanj 12 delovnih dni v koledarskem letu. To velja zlasti za delodajalce z manjšim 
številom zaposlenih, ki pogosto ne omogočijo koriščenja dopusta v obsegu, kot ga določa zakon, 
delavci pa morajo koristiti dopust večkrat po »nekaj dni«, saj delodajalec zanje pogosto nima 
ustrezne zamenjave. Delavcem koriščenja dopusta preprosto ne dopustijo, zanimivo pa je, da 
nekateri delodajalci celo prepovejo koriščenje letnega dopusta v poletnih mesecih. Ta prepoved ni 
vezana samo na Primorsko, ampak se uporablja tudi v drugih področjih. 
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Iz poročil inšpektorjev je razvidno, da običajno ugotovijo kršitve v zvezi s koriščanjem letnega 
dopusta šele na podlagi prijav zaposlenih ali pa iz evidenc dela, in sicer šele v nasledniem letu za 
preteklo leto. 

Problematika neizrabe dopustov se čedalje pogosteje pojavlja v gradbeništvu, saj se gradbena 
sezona zaradi ugodnih vremenskih razmer podaljšuje, zaradi česar so se v tem poročevalskem letu 
pojavili tudi primeri, ko je delodajalec ponudil delavcem pisno izjavo, s katero se odpovedujejo delu 
neizrabljenega dopusta. 

V poročevalskem obdobju je bil ugotovljen tudi primer, ko so imeli delavci težave, če so želeli izrabiti 
večino dopusta v prvi polovici leta, ne glede na predhodno večletno neprekinjeno zaposlitev in na 
opravljanje dejavnosti, ki bi izrabo letnega dopusta v tem terminu dopuščal. 

Posebej je treba izpostaviti problematiko koriščenja dopusta v primerih, ko delavec te pravice v 
tekočem letu ni mogel izkoristiti zaradi daljše odsotnosti z dela iz upravičenih razlogov (odsotnost 
zaradi bolezni, porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka). ZOR v 58. členu jasno 
določa, da lahko delavec, ki v koledarskem letu zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali porodniškega 
dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka ni mogel izrabiti letnega dopusta ali je bila izraba 
prekinjena, izrabi celotni letni dopust do 30. junija naslednjega leta. Kršitve se pojavljajo predvsem v 
primerih, ko imajo delavci daljšo bolniško odsotnost ki traja tudi po več mesecev, ob vrnitvi na delo 
pa jim delodajalec ne omogoči izrabe celotnega letnega dopusta do 30. junija v naslednjem letu. Po 
tem datumu stari dopust propade. 

Prav tako ni moč prezreti problematike zagotavljanja pravice do izrabe dopusta pri delavcih, ki imajo 
sklenjeno delovno razmerje za določen čas. saj je še vedno veliko primerov, da delodajalci delavcem 
ne omogočijo izrabe dopusta ali ne priznajo njihovega sorazmernega dela dopusta. To še zlasti velja 
v primerih, če gre za delovno razmerje, ki je sklenjeno za določen čas, krajši od šest mesecev. 
Najpogosteje je te kršitve zaznati v dejavnostih s sezonskim značajem dela. V primeru sklenitve 
delovnega razmerja za določen čas delavci pogosto ne izkoristijo dopusta misleč, da jim bo delovno 
razmerje podaljšano s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, če do sklenitve nove pogodbe ne pride, 
delavci Inšpektoratu RS za delo postavljajo vprašanja v zvezi s pravico do odškodnine zaradi 
neizrabljenega dopusta. Velike težave nastajajo tudi pri izrabi letnega dopusta ob prenehanju 
delovnega razmerja, ko delavec pred prenehanjem delovnega razmerja ni imel možnosti izrabe 
letnega dopusta oz. ustreznega sorazmernega dela, in to kljub temu, da je izpolnil pogoj šestih 
mesecev nepretrganega dela pri delodajalcu. 

Kršitve teh določil se vzporedno kažejo tudi v primerih, ko so sklenjene pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas, ki se večkrat zaporedno ponovijo. Delodajalci v takih primerih delavca najprej odjavijo iz 
zavarovanja, nato pa ga čez npr. 10 dni ponovno prijavijo. S tem dejanjem se šteje njihovo delovno 
razmerje za prekinjeno ter tako vplivajo na pogoje za izrabo letnega dopusta - šest mesecev 
nepretrganega dela in tako delavcem onemogočijo izrabo letnega dopusta. 

Pojavljajo se tudi primeri, da delodajalci zaradi zmanjšanja obsega proizvodnje, namesto odreditve 
začasnega čakanja na delo doma, delavcem odredijo izrabo letnega dopusta, pri tem pa ne določijo, 
v kakšni dolžini in ne upoštevajo volje delavca. Običajno tak ukrep ne ustreza planu izrabe dopusta, 
tako da delavci letni dopust v celoti izrabijo za čakanje na delo doma, kar pa je v direktnem nasprotju 
z 31. členom ZOR. 

Do kršitev prihaja tudi pri delavcih, ki so opredeljeni kot trajno presežni delavci. Le-tem delodajalci v 
času odpovednega roka ne priznajo pravice do koriščenja dopusta. 

Inšpektorji poročajo tudi o primerih, ko delodajalci odobrijo letni dopust le ustno, potem pa to izrabijo 
kot neupravičeno odsotnost delavca in z disciplinskim postopkom dosežejo prenehanje delovnega 
razmerja. 

Sicer pa je glede na ugotovitve iz prejšnjih let sicer opazen trend zmanjševanja števila dni letnega 
dopusta, zaznani pa so bili tudi primeri v zvezi z nepravilno odmero letnega dopusta. Problematika 
pravice do letnega dopusta se kaže v zadnjem času, ko so delodajalci znižali število zaposlenih, tako 
da na račun letnega dopusta pridobijo ekonomske učinke v gospodarjenju. 

V poročevalskem obdobju je bik) ugotovljenih v zvezi z letnimi dopusti več kršitev kot v letu 2000, 
in sicer je bito ugotovljenih 217 kriltev, od tega približno tretjina s področja trgovine na drobno. 
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3.9. Plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za primer 

brezposelnosti (prispevki za socialno varnost) 

Inšpektorji so v tem poročevalskem obdobju ugotovili 139 kršitev (od tega 26 

v gradbeništvu in 25 v gostinstvu), kar je za 87 manj kot v letu 2000, ko je 

bilo tovrstnih kršitev kar 226. Da se je stanje na tem področju v letu 2001 

izboljšalo, pripisujemo predvsem večji aktivnosti Davčne uprave RS in 

ukrepom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Med 139 kršitvami v 

zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost so inšpektorji pogosto 
' 

ugotavljali, da delodajalci izdajajo plačilne liste, v katerih so bili prispevki za 

socialno varnost obračunani, le-teh pa ne plačajo ali pa jih ne plačajo 

pravočasno. Inšpektorji prav tako ugotavljajo, da se delavci v primeru, da 

delodajalci zamujajo z izplačilom plač, vedno pogosteje odločajo za 

uveljavljanje denarnega nadomestila po 19.a členu Zakona o zaposlovanju in. 

zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Kljub dejstvu, da se delodajalec ob prijavi delavca v zavarovanje zaveže, da bo prispevke za 
socialno varnost redno plačeval, in ob dejstvu, da po Zakonu o prispevkih za socialno varnost 
(Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 3/98, 7/98, 81/2000, 97/2001) davčni organ opravlja nadzor nad 
obračunavanjem in plačevanjem prispevkov, ugotavljamo, da je število tovrstnih kršitev zaradi vse 
slabšega finančnega stanja delodajalcev po celi Sloveniji še vedno zelo visoko. Ta kršitev je tesno 
povezana s pravico delavca iz 49. člena ZTPDR do osebnega dohodka in s tem do plačila osebnega 
dohodka in prispevkov za socialno varnost, saj smo kršitve v zvezi z obveznim zavarovanjem 
obravnavali predvsem ob ugotavljanju teh kršitev. 

Inšpektorji vsako leto ugotavljajo veliko število primerov, ko delodajalec izda plačilne liste, v katerih 
so obračunani prispevki za socialno varnost, pa le-teh ne plača ali pa jih ne plača pravočasno. 

Ugotovitve o neplačevanju prispevkov za socialno varstvo so povezane predvsem z obravnavanjem 
predlogov delavcev za postopanje po določilih 19.a člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, saj mnogi delodajalci zaradi slabega finančnega položaja prenehajo 
izplačevati plače, mnogim pa tudi blokirajo žiro račune. S trenutkom blokade žiro računov običajno 
delodajalci tudi prenehajo plačevati prispevke za socialno varnost, plače pa, v kolikor finančno 
zmorejo, izplačujejo kar v gotovini. 

V primerjavi s prejšnjimi leti smo v letu 2001 na področju izterjave prispevkov za socialno varnost 
opazili večjo aktivnost Davčne uprave RS, prav tako pa je Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije proti koncu leta 2001 delavcem, zaposlenim pri samostojnih podjetnikih, glede na določila 
191. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju prenehal potrjevati v delovnih 
knjižicah trajanje zaposlitve za tista obdobja, v katerih prispevki niso bili plačani. 

V letu 2001 je bil zaradi neplačila prispevkov za socialno varnost podan predlog za začetek postopka 
za prenehanje družbe, a je sodišče za nadaljevanje postopka zahtevalo založitev predujma za 
stroške postopka, za katerega pa Inšpektorat RS za delo nima sredstev, zato stečajnega postopka 
na podlagi našega predloga ni bilo mogoče nadaljevati. 

Zaradi težav pri nadzoru nad plačevanjem prispevkov in ukrepanju v primeru neplačevanja 
prispevkov menimo, da bi bilo potrebno natančneje razmejiti in določiti pristojnosti organov, ki se 
ukvarjajo nadziranjem plačevanja prispevkov, in določiti strožje ukrepe v primeru neplačevanja le- 
teh. Zgodi se namreč, da so zaradi neodvajanja prispevkov izpolnjeni pogoji za izdajo odločbe po 17. 
členu Zakona o inšpekciji dela, ob tem pa enote Inšpektorata RS za delo ugotovijo, da davčni organ 
pri istem delodajalcu že uspešno izvaja postopek izvršbe ravno zaradi tega. ker delodajalec še 
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opravlja dejavnost. Upravni postopki izvršbe za plačilo prispevkov, ki jih vodijo davčni organi, so 
običajno dolgotrajni in trajajo tudi po nekaj let. 

Plačani prispevki za socialno varnost so ključnega pomena predvsem za delavce. Pri tem 
ugotavljamo, da mnogi delavci tekom delovnega razmerja niti ne vedo, da njihovi prispevki za 
socialno varnost niso plačani. S tem dejstvom so običajno seznanjeni šele ob prenehanju delovnega 
razmerja. V izogib tovrstnim presenečenjem bi lahko delavec v primeru suma, da mu delodajalec ne 
odvaja prispevkov za socialno varnost, to preveril s pisno vlogo na Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, podatki o odvedenih prispevkih pa so navedeni tudi pri podatkih, ki jih izda 
delodajalec za napoved dohodnine. 

V letu 2001 je bilo v zvezi s pokojninskim in invalidskim zavarovanjem delavcev, zdravstvenim 
zavarovanjem in zavarovanjem za primer brezposelnosti ugotovljenih 139 kršitev, od tega 26 v 
gradbeništvu in 25 v gostinstvu. 

3.10 Delo na domu 

Zaradi vse naprednejše tehnologije je delo na domu v svetu že precej uveljavljen 

način dela, v Sloveniji pa se ga (vsaj uradno) delodajalci poslužujejo zelo redko, 

zato so inšpektorji v letu 2001 ugotovili le 2 kršitvi. V prihodnje bi bilo morda 

smiselno delodajalce poučiti o smotrnosti takega dela, saj bi bilo le-to zlasti 

učinkovito pri zaposlovanju kategorije težje zaposljivih oseb in invalidov. 

Inšpektorji so v letu 2001 obravnavali le 2 kršitvi v zvezi z delom na domu, od tega je bila prva 
kršitev v zvezi s prijavo dela na domu (delodajalec se je ukvarjal s proizvodnjo kovin), druga kršitev 
(delodajalec s področja zdravstva oz. socialnega varstva) pa se je nanašala na neizpolnjevanje 
pogojev za opravljanja dela na domu. 

Vzrok, zakaj je bilo ugotovljenih tako malo kršitev, je potrebno iskati predvsem v dejstvu, da se 
delodajalci v Sloveniji za delo na domu odločajo zelo redko. Slovenski delodajalci se tega pomena 
instituta nit' ne zavedajo, čeprav je v svetu zaradi naprednejše tehnologije že precej uveljavljen način 
dela. Z delom na domu bi delodajalci prihranili ogromno sredstev, edina pomanjkljivost za 
delodajalca je ta, da ima nad delom takšnih delavcev nekoliko manjši nadzor. 

Četudi se v Sloveniji delo na domu pri kakšnem delodajalcu opravlja, se opravlja običajno brez 
ustreznih dovoljenj in o njem Inšpektorata RS za delo v skladu z določbo 28. člena ZDR ne 
seznanjajo. 

Očitno so delodajalci premalo seznanjeni z možnostmi tovrstnega dela, saj bi bilo zlasti učinkovito pri 
zaposlovanju kategorije težje zaposljivih oseb in invalidov, pri čemer pa bi bila nujna strokovna 
pomoč za to usposabljanje, tako glede priprave delovnega mesta in organizacije dela, najverjetneje 
pa bi delodajalcem pri tovrstnih zaposlitvah morala priskočiti na pomoč tudi država z denarnimi 
subvencijami. 

3.11 Začasno presežni delavci 

V zvezi z začasno presežnimi delavci je bilo v letu 2001 v primerjavi s 

poročevalskim obdobjem 2000 ugotovljenih manj kršitev, in sicer 6 (v letu 2000 - 

11), od tega tretjina v gradbeništvu. Ugotovljene kršitve so se nanašale predvsem 

na ustno izrečene ukrepe, nepridobrtev mnenja o ukrepih od sindikatov, na uvrstitev 

sindikalnih zaupnikov med začasno presežne delavce in na izrekanje ukrepov, kljub 

neizpolnjevanju kriterijev za začasne delavce po 30. členu ZDR. 
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Pri inšpekcijskih nazorih smo v poročevalskem letu 2001 v zvezi z začasno presežnimi delavci 
ugotovili manj kršitev kot v preteklih letih. 

Kršitve v letu 2001 so se nanašale predvsem na ustno izrečene ukrepe, nepridobitvijo mnenja o 
ukrepih od sindikatov, na uvrstitev sindikalnih zaupnikov med začasno presežne delavce in na 
izrekanje ukrepov, kljub neizpolnjevanju kriterijev za začasne delavce po 30. členu ZDR. 

V zvezi z začasno presežnimi delavci je bilo ugotovljenih 6 kršitev določil ZDR, od tega tretjina v 
gradbeništvu. 

3.12 Trajno presežni delavci 

Delodajalcev, ki so ugotavljali in razreševali trajno presežne delavce, je bilo v 

letu 2001 v primerjavi s preteklimi poročevalskimi leti, ko je bil trend trajno 

presežnih delavcev že v upadanju, še manj, s tem pa smo ugotovili tudi manj 

kršitev. Vzrok za tako stanje je potrebno iskati v precej strogih določbah 

delovnopravne zakonodaje in v zadnjih letih bolj pogostem zaposlovanju za 

določen čas. Inšpektorji so v poročevalskem letu 2001 v zvezi s trajno 

presežnimi delavci ugotovili 39 kršitev, kar je precej manj, kot jih je bilo v 

poročevalskem letu 2000, ko so inšpektorji ugotovili 82 kršitev. Vtem 

poročevalskem letu so inšpektorji ugotovili največ kršitev v zvezi z določbami 

36.e in 36. f člena ZDR, ki se nanašata na 6 mesečno obdobje, preden trajno 

presežnemu delavcu preneha delovno razmerje, in na nadomestilo, ki ga 

delavec prejema v tem času, oziroma na odpravnino. 

Delodajalcev, ki so ugotavljali in razreševali trajno presežne delavce, je bilo v primerjavi s preteklimi 
poročevalskimi leti, ko je bil trend trajno presežnih delavcev že v upadanju, še manj, s tem pa smo 
ugotavljali tudi manj kršitev. Vzrok za tako stanje je potrebno iskati v precej strogih določbah 
delovnopravne zakonodaje in v zadnjih letih bolj pogostem zaposlovanju za določen čas. 

Inšpektorji za delo so ugotovili, da se trajno presežni delavci v individualnih zadevah pogostokrat 
določajo v nasprotju z 35. členom ZDR. Tega člena ne spoštujejo predvsem manjši delodajalci, to je 
tisti, ki zaposlujejo manj kot 10 delavcev. Pogosto izdelajo program presežnih delavcev šele po 
intervenciji inšpektorjev, delavcem izdajajo sklepe brez predhodno pripravljenega programa ali na 
podlagi nepopolnega programa, običajno pa potekajo vse aktivnosti v zvezi z določitvijo trajno 
presežnih delavcih brez njihovega sodelovanja. 

V zvezi z neupoštevanjem kriterijev pri določitvi trajno presežnih delavcev se kršitve 36.b člena ZDR 
še pojavljajo, predvsem zato, ker delodajalci ne spoštujejo meril in kriterijev iz kolektivnih pogodb ali 
splošnih aktov. Trajno presežne delavce določijo po lastni presoji, pri čemer pa Inšpektorat RS za 
delo obravnava samo tiste primere, ko delavci svoje delodajalce prijavijo. 

V letu 2001 so inšpektorji ugotovili kar veliko kršitev v zvezi z varovanimi kategorijami delavcev po 
36.d členu ZDR. Delodajalci običajno prezrejo določbe o varstvu delavcev invalidov, o varovanju 
obeh zakoncev, ki sta zaposlena pri isti organizaciji (in obema izda sklep o prenehanju delovnega 
razmerja zaradi trajnega prenehanja potreb po delu) ali o varovanju delavca, katerega zakonec je 
prijavljen kot nezaposlen na Zavodu za zaposlovanje. Poleg teh kršitev pogosto niso spoštovana 
določila 36.c člena ZDR, tako da delodajalci izrečejo prenehanje delovnega razmerja tudi delavcem, 
ki so odsotni z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni, materam v času 
porodniškega dopusta, materam samohranilkam z otroki do dveh let starosti ali delavcem, ki so člani 
sveta delavcev ali sindikalni poverjeniki. 

Inšpektorji so v tem poročevalskem letu ugotovili veliko kršitev glede začetka teka odpovednega roka 
po 36.e členu ZDR. Delodajalci ne upoštevajo začetka teka tega šestmesečnega odpovednega roka 
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od dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja, ampak upoštevajo kot začetek tega roka 
dan vročitve tega sklepa. To se dogaja v večini primerov zaradi nevednosti delodajalcev, kaj beseda 
dokončnost sploh pomeni. 

V tem poročevalskem letu so bili ugotovljeni tudi primeri, kjer je delodajalec sklep o določitvi trajno 
presežnih delavcev in sklep o prenehanju delovnega razmerja datiral »za nazaj«. Če se delavci s 
tem strinjajo, se taki primeri težko odkrijejo. 

Najpogosteje kršene pravice trajno presežnih delavcev se nanašajo na izplačilo nadomestila plače in 
odpravnine. Inšpektorji za delo so v letu 2001 ugotovili, da so odpravnine pri večjih gospodarskih 
družbah v programih razreševanja delavcev opredeljene in določene, da pa jih zaradi slabšega 
finančnega stanja ne izplačajo, pri redkih delodajalcih pa jih izplačajo kasneje. V primeru, ko sklepi o 
trajno presežnih delavcih vsebujejo tudi določbo o odpravnini in le-ta ni bila plačana, običajno 
inšpektor za delo izda ureditveno odločbo. Če se delodajalec zoper njo pravočasno pritoži, 
ugotavljamo, da takšni pritožbi pritožbeni organ vedno ugodi in odločbo Inšpektorata RS za delo 
odpravi s pojasnilom, da je inšpektor za delo z odločitvijo posegel v odločitev sodišča. V teh primerih 
je nato potrebno stranko opozoriti, da mora premoženjsko pravni zahtevek uveljavljati po drugi alineji 
prvega odstavka 4. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih pri pristojnem sodišču. 

Glede na vse ugotovljene kršitve bi bilo po mnenju nekaterih inšpektorjev za delo v novem Zakonu o 
delovnih razmerjih smiselno skrajšati odpovedni rok, določiti mandatno kaznovanje v primeru 
neizplačila odpravnine ob zadnjem izplačilu plače oziroma nadomestila, izdane individualne sklepe 
pa bi bilo zaradi preprečitve napačnega datiranja sklepov potrebno evidentirati na Zavodu za 
zaposlovanje. 

V zvezi s trajno presežnimi delavci je bilo v letu 2001 ugotovljenih 39 kršitev, od tega več kot 
polovica v zvezi z nadomestilom oz. odpravnino in šestmesečnim rokom za prenehanje delovnega 
razmerja. Zanimivo je, da v letu 2001 inšpektorji niso ugotovili nobenih kršitev v zvezi z 34. členom 
ZDR, v letu 2000 pa jih je bilo 7. 

V tem poročevalskem obdobju je bilo opazno povečanje števila presežnih delavcev v postopkih 
prisilne poravnave. V teh primerih so inšpektorji za delo delavcem dajali pojasnila zlasti o pravicah, ki 
izhajajo iz Zakona o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Ur. list RS, št 25/97, 
10/98, 41/99, 53/99). 

3.13. Varstvo delavcev 

V tem poročevalskem letu je bilo število ugotovljenih kršitev, podobno tistim, 

ki so jih inšpektorji ugotovili v letu 2000. V tem letu so inšpektorji v zvezi z 

varstvom delavcev ugotovili 3 kršitve pri zaposlovanju delavcev mlajših od 18 

let, 34 kršitev v zvezi z delavci - invalidi, 1 kršitev v zvezi varstvom starejših 

delavcev, 3 kršitve v zvezi z varstvom invalidskih upokojencev, 19 kršitev v 

zvezi z razporejanjem delavcev na delovno mesto in 3 kršitve v zvezi z 

razporejanjem na delo iz kraja v kraj. Od vseh kršitev najbolj izstopajo kršitve 

v zvezi z delavci - invalidi, za katere so inšpektorji v letu 2001 ugotovili 34 

kršitev, v letu 2000 pa jih je bilo 26. Individualnih prijav teh delavcev 

Inšpektorat RS za delo skoraj ne beleži, saj se vsi delavci zaradi velike 

stopnje brezposelnosti v Sloveniji bojijo za svoja delovna mesta. Ker pa se 

trend kršitev v zvezi z delavci - invalidi iz leta v leto povišuje, je Inšpektorat 

RS za delo na tem področju odredil izvajanje poostrenega nadzora, in sicer 

nad invalidskimi podjetji. V okviru nadzora so inšpektorji ugotovili, da se 

delavci - invalidi kljub temu, da bi morali biti v skladu z odločbo invalidske 
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komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje premeščeni na 

drugo ustrezno delovno mesto, posredovanju inšpekcije izogibajo in v 

primem, da pri delodajalcu nimajo zanj primernega delovnega mesta, raje 

delajo na starem ali drugem neustreznem delovnem mestu. 

Z novim Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), v katerem so 
podrobneje navedeni pogoji za varstvo pri delu, se je osveščenost delodajalcev povečala, kar pa 
seveda ne pomeni, da do kršitev veljavne zakonodaje ne pnhaja več. 

V tem poročevalskem letu je bilo največ kršitev povezanih z varstvom delovnih invalidov. Kot 
zanimivost pa ugotavljamo, da inšpektorji za delo v tem poročevalskem obdobju niso ugotovili niti 
ene same kršitve v zvezi z materinstvom. 

Razporejanje delavcev - invalidov 

V tem poročevalskem letu, ko so inšpektorji za delo skozi vse leto izvajali poostren nadzor nad 
invalidskimi podjetji, so inšpektorji ugotovili največ kršitev v zvezi z neupoštevanjem odločb 
invalidskih komisij Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Te invalidske komisije 
ugotavljajo, ali delavec glede na spremenjeno zdravstveno stanje (preostalo delovno zmožnost) 
potrebuje razporeditev na drugo delovno mesto, ali potrebuje prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo za 
delovno mesto, za katero je usposobljen in ali je upravičen do ustreznega denarnega nadomestila v 
skladu s predpisi o pokojninsko - invalidskem zavarovanju. 

Največ kršitev je bilo ugotovljenih v zvezi z zagotavljanjem pravic delavcev - invalidov II. in III. 
kategorije, zlasti s pravico do razporeditve na drugo delovno mesto, kjer je število kršitev v tem 
poročevalskem letu v primerjavi s prejšnjimi leti naraslo. 

Delodajalci pogosto odločb invalidskih komisij ne upoštevajo, tako da delavci pogostokrat kljub 
ugotovitvam invalidskih komisij, da tisto delovno mesto zanje ni primemo, še naprej delajo na 
takšnem delovnem mestu ali pa jih delodajalec razporedi na drugo neustrezno delovno mesto. 
Ustrezna razporeditev delavcev-invalidov je še posebej problematična pri manjših delodajalcih z 
manjšim številom zaposlenih in manjšim obsegom proizvodnje, kjer je težko oblikovati ustrezno 
delovno mesto za delavca - invalida, nadomestilo za čas čakanja na delo doma pa je za delodajalca 
prehudo finančno breme. 

V zvezi z odločbami invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so 
inšpektorji dobili več prijav delavcev, da so delovna mesta, ki so navedena v odločbi ZPIZ-a. zanje 
neprimerna. Pri tem so inšpektorji ugotovili, da delodajalec ni pridobil mnenja o ustreznosti 
delovnega mesta in ga ni vnesel v podatke o delovnem mestu, kjer bi lahko delavec po nastanku 
invalidnosti delal. Pogosto tudi ugotavljajo, da se delavci kljub temu, da so navedbe v odločbi delno 
ali popolnoma neustrezne, le redkokdaj pravočasno pritožijo. 

Pri tistih delodajalcih, ki pa odločbe invalidskih komisij upoštevajo, inšpektorji ugotavljajo, da 
delodajalci po dokončnosti odločbe invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje v predpisanem roku 15 dni ne izdajo pisnega sklepa o razporeditvi na ustrezno drugo 
delovno mesto oz. za čakanje na delo doma. Ugotovljeni so bili tudi primeri, da zadevi formalno 
zadostijo, dejansko pa ne. 

V tem poročevalskem obdobju so inšpektorji ugotovili tudi nekaj primerov, kjer so delodajalci delavca 
razporedili na dajgo delovno mesto že na podlagi mnenja zdravnika - specialista medicine dela. Do 
tega je prišlo, ker delodajalec ni vedel, da mora počakati na odločbo invalidske komisije Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kjer ugotovijo, ali to drugo delovno mesto sploh ustreza 
delavcu -invalidu. 

Kot zanimivost navajamo, da je eden izmed inšpektorjev pri opravljanju inšpektorskega dela ugotovil 
kršitve pri razporejanju delavca - invalida v družbi, ki se je pripojila drugi gospodarski družbi. 
Prevzemna družba delavcev • invalidov ni želela zaposliti, zato so vsem delavcem izdali sklepe o 
prenehanju delovnega razmerja, z nekaterimi izbranimi delavci pa so sklenili nove pogodbe o 
zaposlitvi. Pri tem je inšpektor ugotovil, da v delovnopravni zakonodaji in kolektivnih pogodbah ni 
ustreznih določb za primere statusnih sprememb družb, tako da je za rešitev situacije smiselno 
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uporabil določbe, ki se nanašajo na prevzem delavcev k drugemu delodajalcu oziroma razporejanje 
delavcev. 

Ugotavljamo, da število kršitev v zvezi z varstvom delavcev • invalidov iz leta v leto narašča, saj je 
bilo v poročevalskem letu 2001 ugotovljenih 34 kršitev. Največ kršitev smo ugotovili na področju 
gradbeništva in zdravstva oz. socialnega varstva. 

Slika! 1: Kršitve v zvezi z razporejanjem delavcev - invalidov v obdobju 1998-2001 

O 10 20 30 40 

ŠTEVILO UGOTOVLJENIH KRŠITEV 

Ker so inšpektorji te kršitve ugotovili izključno na podlagi prijav prizadetih delavcev predvidevamo, da 
je tovrstnih, a neprijavljenih kršitev še mnogo več. To je razumljivo, saj se delavci zaradi velike 
stopnje brezposelnosti v Sloveniji, bojijo za svoje delovno mesto. 

Varstvo mladine 

V zvezi z varstvom mladine inšpektorji ugotavljajo, da je delavcev, ki so sklenili delovno razmerje 
pred 18. letom starosti, izredno malo, kar pa še ne pomeni, da mlajši od osemnajstih let ne delajo. 

Mladina je poceni in zelo želena delovna sila, saj običajno nimajo družinskih obveznosti, delajo lahko 
kadarkoli, prav tako pa jim ni pomembno, ali imajo sklenjeno delovno razmerje ali ne, pomembno jim 
je le to, da za svoje delo prejmejo pravočasno dogovorjeno plačilo, ki je pogostokrat tudi prenizko 
glede na zahtevnost opravljenega dela. 

Neredek je primer, da inšpektorji v nočnih akcijah na področju gostinstva ob preverjanju starosti 
delavcev ugotovijo, da je katera izmed natakaric mlajša od osemnajstih let in da dela brez pogodbe o 
zaposlitvi ali napotnice študentskega servisa. 

Ugotovljenih primerov je v praksi bolj malo - ugotovljene so bile le 3 kršitve, saj so po mnenju 
inšpektorjev ti pnmeri povečini skriti Naivečkrat se ta dela opravljajo v gostinstvu in gradbeništvu, 
najpogosteje pa se kršitve nanašajo na nočno delo, delo na višini ali nadurno delo. 

Razporejanje delavca na drugo delovno mesto in iz kraja v kraj 

Kršitve v zvezi z razporeditvijo delavcev na drugo delovno mesto so pogostejše kot kršitve v zvezi z 
razporejanjem delavca iz kraja v kraj. 

Razporeditve delavcev na drugo delovno mesto so najpogosteje povezane z ukinitvijo delovnih enot 
in z institutom prevzema delavcev. 
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V zvezi z razporejanjem delavcev iz kraja v kraj so inšpektorji v poročevalskem letu 2001 podali 
delodajalcem nekaj pojasnil, obravnavali pa so tudi nekaj kršitev. Zanimiv je bil primer prenehanja 
delovnega razmerja z uporabo instituta prevzema delavcev na delo k drugemu delodajalcu, pri 
čemer niso bile dosledno spoštovane določbe ZDR, ZTPDR ter določbe kolektivne pogodbe in 
splošnega akta. 

Inšpektorji so v letu 2001 pri svojem delu ugotovili številne kršitve v zvezi z neupoštevanjem 
dokončnosti sklepov o razporeditvi. Pri tem so ugotovili, da so bili nekaten delavci navkljub 
podanemu ugovoru razporejeni na drugo delovno mesto še pred dokončnostjo tega sklepa. Ker gre 
za individualna razmerja, sta inšpekcijski nadzor in ukrepanje omejena. Inšpektorji v primeru že 
izdanega dokončnega sklepa o razporejanju na podlagi 15.b člena ZID izdajo sklep o zadržanju 
izvršitve dokončnega sklepa delodajalca. 

V poročevalskem letu 2001 je bilo ugotovljenih 19 kršitev v zvezi z razporeditvijo delavcev na drugo 
delovno mesto ter 3 kršitve v zvezi z razporejanjem delavca iz kraja v kraj. 

3.14. Prenehanje delovnega razmerja- 

V tem poročevalskem obdobju je v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja 

opazen porast teh kršitev, saj so jih inšpektorji v letu 2001 ugotovili kar264, 

medtem ko jih je bilo v letu 2000 248. Med kršitvami so v letu 2001 izstopale 

predvsem nepravilnosti v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja brez pisnega 

sklepa, neupoštevanjem odpovednega roka, zadrževanjem delovnih knjižic in 

preuranjenim zaključevanjem delovnih knjižic. M zvezi s sklepom o prenehanju 

delovnega razmerja smo ugotovili, da delavcem pogostokrat preneha delovno 

razmerje mimo zakonsko določenih razlogov ali pa jim delovno razmerje preneha v 

času bolniškega staleža. Za več kot 100 odstotkov (z 8 na 19) se je v letu 2001 

povečalo število kršitev v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja po 6. točki 

prvega odstavka 100. člena ZDR, ki se uporabi, če je bil delavec neupravičeno 

odsoten z dela zaporedoma pet delovnih dni in se ni vrnil na delo. Te kršitve so 

inšpektorji najpogosteje ugotovili v gradbeništvu, proizvodnji kovinskih izdelkov in 

kopenskem prometu. Inšpektorji prav tako ugotavljajo pogost pojav nezakonitega 

zadrževanja delovnih knjižic po prenehanju delovnega razmerja. Pri tem 

ugotavljajo, da je še vedno veliko delavcev in delodajalcev, ki zmotno mislijo, da 

pomeni vrnitev delovne knjižice prenehanje delovnega razmerja. V takih primerih 

inšpektorji pojasnijo, da imajo delodajalci tekom delovnega razmerja delovno 

knjižico samo v hrambi, po pravilniku o delovni knjižici pa bi jo morali vrniti delavcu 

po prenehanju delovnega razmerja. Največ kršitev iz tega poglavja je povezanih z 

odjavo iz zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer 98. 

Inšpektorji ugotavljajo velik porast teh kršitev, to pa povezujejo s prelahkim načinom 

odjave iz zavarovanja. Inšpektorji tudi poročajo, da je bilo v tem poročevalskem 

obdobju tudi manj kršitev v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja v disciplinskih 

postopkih. Že v preteklem letu smo ugotovili, da se delodajalci disciplinskim 

postopkom najraje izognejo, saj je izvedba postopka časovno omejena in za 

delodajalce postopkovno zahtevna, te ugotovitve pa veljajo tudi za leto 2001. Poleg 

klasičnih težav in kršitev so inšpektorji t/ zvezi s prenehanjem delovnega razmerja 

obravnavali tudi večje število prijav s ti. »bianco« odpovedmi. 
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V tem poročevalskem obdobju so v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja izstopale predvsem 
nepravilnosti s prenehanjem delovnega razmerja brez pisnega sklepa, neupoštevanjem 
odpovednega roka, zadrževanjem delovnih knjižic in preuranjenim zaključevanjem delovnih knjižic. 

V zvezi s celotno problematiko prenehanja delovnega razmerja je bilo v letu 2001 skupno 
ugotovljenih 264 primerov kršitev delovnopravne zakonodaje. 

Poleg klasičnih težav in kršitev so inšpektorji v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja obravnavali 
tudi večje število prijav s ti. »bianco« odpovedmi (vnaprejšnjimi prenehanji delovnih razmerij ali 
vnaprej napisanimi predlogi za sporazumno prenehanje delovnega razmerja). To so običajno vnaprej 
podpisane odpovedi ali celo samo prazni listi papirja, ki jih delodajalec predloži delavcu v podpis že 
ob sklenitvi delovnega razmerja. S tako podpisano odpovedjo, na katero delodajalec naknadno 
dopiše tekst ali samo datum odpovedi, lahko delodajalec delavcu odpove delovno razmerje ob 
vsakem, četudi za delavca popolnoma neprimernem času. Takšna prenehanja delovnega razmerja 
se običajno dogajajo nenadoma in brez odpovednih rokov. Ta kršitev niti ni tako redka, kot se zdi na 
prvi pogled. Inšpektorji so pri enem od delodajalcev ugotovili, da je takšno odpoved podpisalo kar 10 
delavcev. V primerih prenehanja delovnih razmerij zaradi »bianco« odpovedi se delavci običajno 
najprej obrnejo po pomoč na Inšpektorate RS za delo, inšpektorji pa pravzaprav ne morejo storiti 
prav veliko. Zelo pomembno pri tovrstnih kršitvah je, da je inšpektor za delo čimprej seznanjen s 
primerom, najbolje že ob samem podpisu take »bianco« odpovedi (zaželena je kopija izvoda, kar pa 
je mnogokrat neizvedljivo), ali najkasneje pred prenehanjem delovnega razmerja, saj lahko inšpektor 
za delo učinkovito ukrepa le v primeru, da delovno razmerje še traja. V zvezi s takim prenehanjem 
delovnega razmerja ima delavec na pristojnem delovnem sodišču pravico da sprožitve spora v zvezi 
s prenehanjem delovnega razmerja, v katerem lahko Inšpektor, v kolikor je seznanjen s primerom, 
nastopi kot priča. Dokazovanje »bianco« podpisane odpovedi je težavno in le-to ne sodi v pristojnost 
inšpektorja za delo. 

V enem primeru podpisane »bianco odpovedi« je inšpektor zaradi suma storitve kaznivega dejanja 
podatke posredoval tudi policiji. 

Prenehanja delovnega razmerja zaradi neuspešnega poskusnega dela ali ugotovljenih nezmožnosti 
za delo se delodajalci ne poslužujejo zaradi zahtevnosti postopka. 

V poročevalskem letu 2001 so inšpektorji vodili veliko postopkov prenehanja delovnega razmerja tudi 
po 19.a členu Zakona o zaposlovanju In zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Sklep o prenehanju delovnega razmerja 

Pritožbe in prijave delavcev, kot tudi vprašanja v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja so bile v 
poročevalskem obdobju 2001 množične. 

Eden Izmed tipičnih primerov kršitev v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja je ta, da delodajalec 
delavcu prekine delovno razmerje na isti dan, kot mu vroči sklep o prenehanju delovnega razmerja. 
Z istim dnem ga prav tako odjavi iz zavarovanja, delovne knjižice pa mu ne izroči, in sicer tako dolgo, 
dokler delavec ne podpiše listine, s katero soglaša, da so z dnem podpisa listine poravnane vse 
medsebojne obveznosti - čemur pa običajno ni tako (neizplačane plače, regres za letni dopust in 
podobno). Takšnih in podobnih kršitev je veliko. 

Zelo pogosto se je primerilo, da je delodajalec ustno odslovil delavca, brez pisnega sklepa o 
prenehanju delovnega razmerja aH s sklepom, v katerem niso navedeni zakoniti razlogi prenehanja 
delovnega razmerja (75. člen ZTPDR) in/ali ni naveden pravni pouk ter ustrezno napotilo na 
uveljavljanje pravic iz naslova brezposelnosti. Sklepi o prenehanju delovnega razmerja brez 
pravnega pouka ali s pomanjkljivim pravnim poukom so značilni zlasti za samostojne podjetnike in 
manjše družbe. » 

Neredki so primeri, kjer delavcu preneha delovno razmerje v času bolniškega staleža. 

Delodajalci še vedno ocenjujejo, da je nesmiselno, da morajo v primeru zaposlitve za določen čas ob 
prenehanju le-tega izdati sklep o prenehanju delovnega razmerja oz. pravilneje obvestilo, prav tako 
pa so postavili vprašanje o smiselnosti izdaje sklepa o prenehanju delovnega razmerja tujcu, 
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izdanega zaradi neopravičene odsotnosti z dela, saj imajo v praksi težave, ker takšnim osebam 
zaradi njihove odsotnosti tega sklepa ne morejo vročiti. 

Kršitve v zvezi z odpovednim rokom so lahko tako na strani delodajalca, kot na strani delavca. Za 
nepravilnosti v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja tako niso krivi samo delodajalci, ampak 
občasno tudi delavci sami. Inšpektorji poročajo, da delavci in delodajalci pogosto iščejo nasvete 
oziroma pojasnila o sankcijah v primerih kršitve odpovednega roka. Prav tako ugotavljajo, da niso 
tako redki primeri, ko delavci običajno zaradi konfliktnih situacij delodajalcu ne podajo pisnih 
odpovedi delovnega razmerja, ampak enostavno odidejo brez spoštovanja odpovednega roka. V 
zvezi z vprašanjem odpovednega roka inšpektorji ugotavljajo, da delavci pogostokrat ne razlikujejo 
med sporazumnim prenehanjem delovnega razmerja in odpovedjo delovnega razmerja in želijo ob 
odpovedi takoj zapustiti delovno mesto. V zvezi z odpovednimi roki so inšpektorji ugotovili primere, 
da so delodajalci v pogodbah o zaposlitvi včasih predvideli daljši odpovedni rok od tistega, ki je 
določen s kolektivnimi pogodbami. 

Prijave v zvezi z nezakonitim prenehanjem delovnega razmerja po ugotovitvah nekaterih 
inšpektorjev podajajo predvsem tisti delavci, ki se ne morejo zaposliti drugje, ker nimajo urejenega 
delovnopravnega statusa (nimajo zaključene delovne knjižice) aH pa delavci, ki zaradi nezakonitega 
prenehanja delovnega razmerja ne morejo uveljavljati pravic iz naslova brezposelnosti pri pristojni 
enoti Zavoda za zaposlovanje. Prav tako je bil v tem letu opazen porast primerov prisile delodajalcev 
za sporazumno prenehanje delovnega razmerja, s čimer so pogojevali izplačilo plače ali izročitev 
delovne knjižice. 

V večini primerov inšpektorji ugotavljajo, da delavci zoper nezakonito odločitev delodajalca o 
prenehanju delovnega razmerja ne ugovarjajo, zato jim inšpektorji pogostokrat nudijo pravno pomoč, 
s katero delavce poučijo o pravici do ugovora ali pa jih napotijo na pristojno sodišče. 

Še vedno se pojavlja veliko prijav, kjer je delavcem nezakonito prenehalo delovno razmerje (običajno 
brez pisnih sklepov), ti pa so se na inšpektorat obrnili prepozno, zato jim je preostala samo še 
pravica do uveljavljanja svojega zahtevka preko sodne poti. 

V poročevalskem obdobju je bilo ugotovljenih 

• 54 kriitev v zvezi z upoštevanjem kriterijev po 75. členom ZTPDR, na podlagi katerih lahko 
delovno razmerje preneha (največ v posredništvu, trgovini na debelo, trgovini na drobno in 
gradbeništvu), 

• 5 kršitev v zvezi z odpovednim rokom (od tega 2 v gostinstvu) in 

• 13 kriitev v zvezi z obličnostjo (vsebino) sklepa o prenehanju delovnega razmerja po 102.a 
Členu ZDR (največ v gradbeništvu in trgovini na drobno). 

Neupravičena odsotnost z dela 

V poročevalskem letu 2001 je bilo, ugotovljenih manj kršitev po 5. točki prvega odstavka 100. člena 
ZDR, ki določa, da delavcu preneha delovno razmerje, če je bil neupravičeno odsoten z dela 
zaporedoma pet delovnih dnevih in se je vrnil na delo, nekoliko več kršitev pa je bilo ugotovljenih 
po 6. točki prvega odstavka 100. člena ZDR, ki določa prenehanje delovnega razmerja, če je bil 
delavec neupravičeno odsoten z dela zaporedoma pet delovnih dni in se nI vmil na delo. 

Prenehanja delovnega razmerja po 5. točki se delodajalci ne poslužujejo, saj je zanj potreben 
disciplinski postopek. 

Prav tako pa se pogosto pojavljajo primeri, da delavcu zaradi neopravičenih izostankov preneha 
delovno razmerje, saj delavec o Izostanku nikogar ne obvesti, kasneje pa predloži bolniški list ter 
uveljavlja bolniški stalež. Kljub dejstvu, da je delavčeva dolžnost, da mora delodajalca obvestiti o 
svoji odsotnosti, bi lahko delodajalec pred izdajo sklepa o prenehanju delovnega razmerja zaradi 
neopravičene odsotnosti z dela preveril, ali delavec izostaja z dela opravičeno ali neopravičeno. 

Prav tako so inšpektorji poročali o primerih, ko so delavci izostali z dela manj kot 5 delovnih dni in se 
nato vrnili na delo, pri tem pa so naleteli na odpor delodajalca, ki jim ni omogočil nadaljevanja dela. 
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V zvezi s 6. točko prvega odstavka 100. člena ZDR pa inšpektorji ugotavljajo primere, ko delodajalci 
najprej delavcu ustno odredijo čakanje na delo na domu, kasneje pa takemu delavcu preneha 
delovno razmerje zaradi neopravičenega izostajanja z dela. 

Ker gre v primeru 6. točke za avtomatično prenehanje delovnega razmerja inšpektorji ugotavljajo, da 
se takega načina prenehanja delovnega razmerja poslužujejo tudi tisti delavci, ki želijo v najhitrejšem 
možnem času prekiniti delovno razmerje in se z delodajalci ne morejo dogovoriti o sporazumnem 
prenehanju delovnega razmerja. 

V zvezi z neupravičeno odsotnostjo z dela je bilo ugotovljenih skupno 26 kršitev, od tega v zvezi s 
5. točko 7 kršitev, v zvezi s 6. točko pa 19 kršitev; največ kršitev je bilo ugotovljenih v 
gradbeništvu, proizvodnji kovinskih izdelkov in kopenskem prometu. 

Delovna knjižica 

Praviloma delodajalci ob prenehanju delovnega razmerja delavcu izročijo zaključeno delovno 
knjižico, niso pa osamljeni primeri, ko izročitev delovne knjižice pogojujejo s podpisom izjave, da so 
poravnane vse medsebojne obveznosti (pa le-te v večini primerov niso) ali pa na tak način delavce 
izsiljujejo zaradi povrnitve morebitne škode ali zaradi drugih sporov in podobno. Delodajalci imajo 
delovno knjižico tekom delovnega razmerja v hrambi, po pravilniku o delovni knjižici pa bi jo morali 
vrniti delavcu v roku 8 dni po pienehanju delovnega razmerja. 

Inšpektorji kot eno izmed pogostejših kršitev ugotavljajo tudi to, da delodajalci pogosto zaključijo in 
izročijo delovno knjižico še pred dokončnostjo sklepa o zaposlitvi. Zaradi nevednosti se mnogim 
delavcem to ne zdi problematično. Nekateri delavci so celo prepričani, da jim lahko delodajalec 
mimo zaključi in izroči delovno knjižico, saj niso seznanjeni, da obstaja za prenehanje delovnega 
razmerja poseben postopek in da ne pomeni vsaka kršitev delovnega razmerja že razloga za 
prenehanje delovnega razmerja. 

V posameznih, a niti ne tako neredkih primerih, ne le da delodajalci zadržijo delovno knjižico, ampak 
takega delavca tudi ne odjavijo iz zavarovanja, čeprav dejansko ne dela več pri njih, s tem pa 
povzročijo, da se tak delavec ne more zaposliti pri drugem delodajalcu. Velike težave v zvezi z 
delovnimi knjižicami nastanejo tudi v primeru, ko delodajalci izginejo (npr. tuja) ali v primeru, če 
delodajalec delavca, ki je odsoten zaradi bolezni, ne obvesti o prenehanju delovanja in o izselitvi iz 
poslovnih prostorov, tako da delavec ob vrnitvi na delo sploh ne more najti svojega delodajalca, ki 
ima njegovo delovno knjižico. 

Delavci se za dvig dvojnika delovne knjižice redko odločijo, še redkeje pa po navedbah inšpektorjev 
vložijo tožbeni zahtevek. Inšpektorji delavcem ponudijo pravno pomoč, Izdajajo pa tudi ureditvene 
odločbe. Običajno se zadeva uredi že s samim obiskom inšpektorja. 

Zaradi vse številčnejših kršitev z zadržanjem delovne knjižice inšpektorji predlagajo, da se v novi 
zakonodaji sprejme določba, ki bo za neizročitev oz. zadrževanje delovne knjižice predvidela strogo 
mandatno kaznovanje. 

V tem poročevalskem letu je bilo v zvezi z delovnimi knjižicami ugotovljenih 54 kršitev, od tega 
največ 17 v gradbeništvu in po 7 v proizvodnji kovinskih izdelkov in gostinstvu. 

Slika 12: Kršitve v zvezi z razporejanjem delavcev - invalidov v obdobju 1998-2001 
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Odjava iz zavarovanja 

V zvezi z odjavo iz zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije inšpektorji 
ugotavljajo velik porast kršitev, to pa povezujemo s prelahkim načinom odjave iz zavarovanja. Pri 
odjavi ni potrebno predložiti dokončnega sklepa o prenehanju delovnega razmerja, ki bi upravičeval 
odjavo iz zavarovanja. Delodajalci imajo tako možnost, da delavcem samovoljno prekinejo delovno 
razmerje, jim zaključijo delovno knjižico in jih odjavijo iz zavarovanja, ne da bi bil delavec s tem sploh 
seznanjen. 

Inšpektorji poročajo, da se lahko na nekaterih območjih Slovenije prijava in odjava iz zavarovanja 
opravi brez kakršnekoli listine o obstoju delovnega razmerja. 

Inšpektorji pričakujejo v prihodnjih letih še več tovrstnih kršitev zato predlagajo, da se v novi 
zakonodaji sprejme določba, ki zahteva pri odjavi iz zavarovanja dokončen sklep o prenehanju 
delovnega razmerja. * 

V poročevalskem letu 2001 je bil v zvezi z odjavo iz zavarovanja ugotovljen porast kršitev na 98 
kršitev. Največ kršitev je bilo ugotovljenih v gradbeništvu, gostinstvu, posredovanju in trgovini na 
debelo in v drugih poslovnih dejavnostih. 

Disciplinski postopki 

Inšpektorji poročajo, da je bilo v tem poročevalskem obdobju manj kršitev v zvezi s prenehanjem 
delovnega razmerja v disciplinskih postopkih kot v istem obdobju lanskega leta. Že v preteklem letu 
smo ugotovili, da se delodajalci disciplinskim postopkom najraje izognejo, saj je izvedba postopka 
časovno omejena in za delodajalce postopkovno zahtevna. Če disciplinske postopke izvedejo, 
pogosto kršijo pravila postopka. Inšpektorji ob ugotovljenih procesnih kršitvah izdajo sklep o 
zadržanju sklepa delodajalca do pravnomočnosti, materialne kršitve so v pristojnosti delovnih sodišč. 

Inšpektorji so v letu 2001 odkrili 14 kršitev, kar je za polovico manj kot v letu 2000. 

3.15. Kolektivna pogodba 

V zvezi s kolektivnimi pogodbami so pogoste kršitve pri razvrščanju delavcev 

v tarifne razrede, z izplačevanjem plač pod izhodiščno plačo tarifnega 

razreda, z zamudami pri izplačilu plač, z neizplačevanjem dodatkov za 
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delovno dobo, dodatkov za nadurno delo, s premalo izplačanimi aH sploh 

neizplačanim regresom za letni dopust, z neplačevanjem stroškov za prevoz 

na delo in z dela in podobno. Te kršitve se ugotavljajo že skozi daljše 

obdobje in se pojavljajo pri velikem številu delodajalcev. Kršitve so sicer 

pogoste, vendar so inšpektorji v zvezi s kršitvami normativnega in • 

obligacijskega dela kolektivnih pogodb po 112. členu ZDR v letu 2001 

zabeležili le 2 kršitvi. Inšpektorji poleg tega poročajo, da mnogi delodajalci 

niso seznanjeni, da obstaja v dejavnosti, s katero se ukvarjajo, tudi panožna 

kolektivna pogodba (oziroma kolektivna pogodba po dejavnosti). V primerih, 

ko pa delodajalci opravljajo dejavnost iz različnih dejavnosti in bi lahko 

uporabili več panožnih kolektivnih pogodb, iz praktičnih razlogov 

najpogosteje uporabljajo splošne kolektivne pogodbe. 

Kljub temu, da poznamo različne ravni sklepanja kolektivnih pogodb, se še vedno najpogosteje 
uporabljata Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti in Kolektivna pogodba za 
negospodarske dejavnosti. Pri samostojnih podjetnikih oz. zasebnih družbah pa se velikokrat 
uporablja tudi Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci. 

Kolektivne pogodbe dejavnosti se uporabljajo pogosto, vendar pa inšpektorji ugotavljajo, da mnogi 
delodajalci niso seznanjeni, da obstaja v dejavnosti, s katero se ukvarjajo, tudi panožna kolektivna 
pogodba. Delodajalci, ki opravljajo dejavnost iz različnih dejavnosti in bi lahko uporabili več panožnih 
kolektivnih pogodb, iz praktičnih razlogov najpogosteje uporabljajo splošne kolektivne pogodbe. 

V zasebnih, zlasti manjših družbah so podjetniške kolektivne pogodbe redkost, področje delovnih» 
razmerij in plačilnega sistema pa praviloma urejajo s pravilniki. Pri svojem delu je eden izmed 
inšpektorjev naletel tudi na težave sindikata in delodajalca pri sprejemu podjetniške kolektive 
pogodbe, saj zaradi neusklajenih interesov pogodbeni stranki nista mogli skleniti nove kolektivne 
pogodbe, kar je imelo za posledico uporabo starih aktov. 

Na podlagi prijav sindikata ali tudi posameznih sindikalnih aktivistov smo v praksi nekajkrat zasledili 
nespoštovanje določb kolektivnih pogodb v delu, ki se nanašajo na obveznost delodajalcev, da 
obveščajo delavce, in kršitve v zvezi z omejevanjem sindikalnega delovanja pri delodajalcih. Kljub 
zakonskim pravicam delavcev, da so seznanjeni o letnih ali večletnih planih, o letnih poslovnih 
rezultatih in ostalih pomembnejših vprašanjih, se vedno pogosteje dogaja, da delodajalci tovrstnih 
podatkov delavcem ne predložijo. Dobro sodelovanje inšpektoratov za delo s sindikati pa je razlog za 
to, da se sindikati na Inšpektorate RS za delo vse pogosteje obračajo. 

V zvezi s kolektivnimi pogodbami inšpektorji ugotavljajo predvsem kršitve v zvezi z razvrščanjem 
delavcev v neustrezne tarifne razrede, z izplačevanjem plač pod izhodiščno plačo tarifnega razreda, 
z zamudami pri izplačilu plač, z neizplačevanjem dodatkov za delovno dobo, dodatkov za nadurno 
delo, s premalo izplačanimi ali sploh neizplačanim regresom za letni dopust, z neplačevanjem 
stroškov za prevoz na delo In z dela in podobno. Te kršitve se ugotavljajo že skozi daljše obdobje in 
se pojavljajo pri velikem številu delodajalcev. 

Menimo, da bi moral biti normativni del kolektivne pogodbe, ki določa izplačilo plač oz. dodatkov, 
regresa za letni dopust, stroškov prevoza na delo in iz dela, sankcioniran, saj za te kršitve zakon ne 
predpisuje sankcije oz. kršitve niso opredeljene kot prekršek. 

V zvezi s kršitvami normativnega in obligacijskega dela kolektivnih pogodb po 112. členu ZDR smo v 
letu 2001 zabeležili le 2 kršitvi. 

3.16. Plače in drugi prejemki iz delovnega razmerja 
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Kot poročajo inšpektorji, so kršitve v zvezi s tem problemskim sklopom med 

najpogostejšimi - skupno je bilo ugotovljenih kar 1.295 kršitev, od tega 

največ na področju trgovine na drobno, gradbeništva, posredništva, trgovine 

na debelo, gostinstva in drugih poslovnih dejavnosti. Največ kršitev je bilo 

ugotovljenih v zvezi z nepravočasnim izplačilom plače (450 kršitev), z 

dodatki in nagradami iz delovnega razmerja (343 kršitev) in z določitvijo v 

tarifni razred (160 kršitev). V zvezi s to problematiko inšpektorji ugotavljajo, 

da je še vedno veliko primerov, ko delodajalci delavcem plačujejo plačo v 

višini minimalne plače, razliko do dogovorjene plače pa prejemajo »na roke«, 

preko napotnic študentskih servisov, avtorskih pogodb ali na kakšen drug 

način, tako da sta dejanska plača in višina, ki je izkazana Davčnemu uradu 

RS, različno visoki. Inšpektorji so pri nadzom pisnih obračunov plač (pogosto 

jih imenujemo tudi plačilni listi) le redko ugotovili, da bi bili brez 

pomanjkljivosti. Pisni obračuni plač so večkrat pomanjkljivi, ker ne zajemajo 

vseh podatkov, ki vplivajo na višino plače, kar pa je največkrat posledica 

tega, da se ti podatki dejansko sptoh ne upoštevap in se ustrezni dodatki k 

plači dejansko ne izplačujejo. Ugotovili smo tudi primer, kjer je delodajalec v 

pisni obračun plač navedel samo končni znesek, v katerega so bili zajeti tudi 

vsi pripadajoči dodatki. V zvezi z vsebino pisnega obračuna plač Inšpektorat 

RS za delo zagovarja stališče, da mora biti iz pisnega obračuna plače 

razvidno, koliko prispevkov je bilo odvedenih oziroma plačanih. Pri tematiki, 

obravnavani v tej točki, so vsekakor najbolj pogoste kršitve, ki se nanašajo 

na pravočasno izplačevanje plač. Te kršitve se nanašajo na delodajalce, ki 

izplačujejo plače s krajšim ali z daljšim časovnim zamikom. Pri nekaterih 

delodajalcih ti zamiki trajajo tudi po več mesecev. V primeru ugotovljene 

kršitve inšpektorji običajno že s svojimi ukrepi dosežejo, da delavcem 

izpolnijo obveznosti, v nasprotnem primeru pa napotijo delavce, da svoj 

tožbeni zahtevek podajo pred delovnim sodiščem. Ker so sodni postopki 

dragi in dolgotrajni, je v predlogu nove delovnopravne zakonodaje predviden 

poseben pomiritveni organ, ki naj bi deloval v okvim Inšpektorata RS za delo 

in naj bi skrbel za sporazumno reševanje nekaterih sporov med delavci in 

delodajalci. 

Kot poročajo inšpektorji, so kršitve v zvezi s tem problemskim sklopom med najpogostejšimi • 
skupno je bilo ugotovljenih 1295 kršitev, od tega največ na področju trgovine na drobno, 
gradbeništva, posredništva in trgovine na debelo, gostinstva In drugih poslovnih dejavnosti. 

Za lažjo predstavo smo Izdelali še tabelo In sliko, iz katerih je razvidna primerjava 
ugotovljenih kršitev v letu 2000 in v letu 2001. 

Število ugotovljenih kršitev v zvezi z/s: leto 2000 leto 2001 

določitvijo v tarifni razred 258 160 
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pisnim obračunom plače 110 88 

izplačilom plače 455 451 

višino plače 177 112 

regresom za letni dopust 156 138 

odpravnino ob upokojitvi 0 3 

dodatki in nagradami iz del.razmerja 481 343 

SKUPAJ: 1637 1295 

Slika 13: Struktura kršitev iz leta 2001 v zvezi s plačami in drugimi prejemki iz delovnega razmerja: 
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V zvezi s problematiko, ki jo obravnavamo v tej točki, ugotavljamo, da se vse več podjetnikov in 
družb glede pravic iz naslova plač in drugih prejemkov namenoma spušča v delovne spore. 
Zavedajo se namreč, da bo glede na dolgotrajnost postopkov pred sodišči minilo kar nekaj časa, 
preden bo sodišče začelo obravnavati zadevo in še nadaljnje leto ali dlje, preden bo zadeva rešena. 
V tem obdobju se družba običajno statusno spremeni, pravnega naslednika nima, tako da je situacija 
za delavca zelo neprijetna, saj ga je družba izigrala. Prav v tem se vidi nemoč delavca, saj ostanejo 
njegova prizadevanja za uveljavljanje pravic, ki mu jih zagotavlja zakon, jalova. Ker so sodni 
postopki dragi in dolgotrajni, je v predlogu nove delovnopravne zakonodaje predviden poseben 
pomiritveni organ, ki naj bi deloval v okviru Inšpektorata RS za delo in naj bi skrbel za sporazumno 
reševanje nekaterih sporov med delavci in delodajalci. 

Sicer pa ugotavljamo, da običajno delodajalci po inšpektorjevem ukrepanju delavcem izpolnijo 
obveznosti, v nasprotnem primeru pa inšpektorji napotijo delavce, da svoj tožbeni zahtevek podajo 
pred delovnim sodiščem, 

Razvrščanje v tarifni razred 

Ugotovljenih kršitev v zvezi razvrščanjem v tarifne razrede je bilo v tem poročevalskem obdobju v 
primerjavi z letom 2000 manj. 

V poročevalskem letu 2001 smo ugotovili, da je še vedno veliko delavcev, ki niso razporejeni v 
ustrezne tarifne razrede v skladu s tarifnim delom kolektivnih pogodb, ki veljajo za posamezne 
dejavnosti. Ponavadi delodajalci razvrstijo delavce v nižje tarifne razrede in jim obračunajo in 
izplačajo minimalne plače, in to ne glede na zahtevnost delovnega mesta. 
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Pri samostojnih podjetnikih teh kršitev zaradi obvezne registracije pogodbe o zaposlitvi skorajda ni 
več zaslediti, še vedno pa so pogoste pri družbah, ki nimajo splošnega akta o sistemizaciji delovnih 
mest ali ki tarifnih skupin nimajo zapisanih v pogodbah o zaposlitvi. Prav zaradi tega razloga ni 
možno preverjati, ali delodajalec izplačuje delavcem plačo v skladu z višino tarifnega razreda. V 
takšnih primerih inšpektorji najprej odredijo ustrezno razvrstitev v tarifni razred in šele nato 
izplačevanje osnovne plače v skladu z višino tarifnih razredov. 

Pri ugotavljanju kršitev so inšpektorji ugotovili tudi številna nepravilna tolmačenja o upoštevanju 
zneska 1. tarifnega razreda po kolektivnih pogodbah in o znesku minimalne plače po Zakonu o 
minimalni plači. Delodajalci pogostokrat ne vedo. da morajo delavcem za svoje delo plačati vsaj 
minimalno plačo, tako da se nemalokrat zgodi, da so plačani še pod zneskom minimalne plače (vsaj 
uradno). 

V poročevalskem obdobju je bilo v zvezi z razvrstitvijo delavcev v tarifne razrede ugotovljenih 160 
kršitev, od tega največ v trgovini na drobno in gostinstvu. 

Slika 14: Kršitve v zvezi z tarifnimi razredi v obdobju 1998 - 2001 
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Izplačevanje plač 

• Kršitve v zvezi z pravočasnim izplačevanjem plač 

Kršitve v zvezi z izplačevanjem plač so bile tudi v tem poročevalskem obdobju pogoste. Te kršitve se 
nanašajo na delodajalce, ki izplačujejo plače s krajšim ali z daljšim časovnim zamikom. Pri nekaterih 
delodajalcih ti zamiki trajajo tudi po več mesecev Razlog nepravočasnega izplačila plač, kot 
navajajo delodajalci, je pogostokrat zaprl žiro račun ali slabše finančno poslovanje. 

V primeru da delavec na Inšpektorat RS za delo prijavi, da delodajalec z izplačilom plače zamuja več 
kot tri mesece, inšpektor postopa v skladu z 19.a členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti. Inšpektorji poročajo, da je teh postopkov veliko in da se njihov število iz 
meseca v mesec povečuje. Prav zaradi enostavnosti tega postopka so začeli celo ugotavljati, da se 
dogajajo primeri, ko delodajalci, ki želijo odpustiti delavce, prav namenoma ne izplačajo zadnjih treh 
plač. Iz ene izmed enot celo poročajo, da so se pri nekaterih delodajalcih za tovrstno prenehanje 
delovnega razmerja odločili kar vsi delavci. Inšpektorji so tako od enega delodajalca obravnavali od 
20 do 160 prijav. S tem postopkom delavcem preneha delovno razmerje in imajo pravico, da na 
Zavodu za zaposlovanje uveljavljajo pravico do denarnega nadomestila. Prav tako pa tudi 
ugotavljamo, da delodajalec navkljub navodilu inšpektorja neizplačanih plač običajno po redni poti ne 
izplača. Pri tovrstnih kršitvah ugotavljamo, da je inšpektorjev ukrep - prijava sodniku za prekrške • 
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premila sankcija za tovrstne kršitve, saj večinoma prekrški zastarajo oziroma je višina izrečene kazni 
v nesorazmerju s pridobljeno koristjo. 

V zvezi z izplačilom plače enkrat mesečno, najkasneje do osemnajstega v mesecu, je bili v letu 
2001 ugotovljenih 451 kršitev. Največ kršitev je bilo ugotovljenih v trgovini na drobno, v 
gradbeništvu ter v posredništvu in trgovini na debelo. 

Slika 15:Kršitve v zvezi s pravočasnim izplačevanjem plač v obdobju 1998-2001 
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• Kršitve v zvezi z višino plače 

Sodeč po poročilih inšpektorjev je kršitev v zvezi z višino plač sorazmerno malo v primerjavi s 
preostalimi kršitvami na področju plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. Kršitve v zvezi z 
izplačevanjem plač, manjših od minimalnih plač po Zakonu o minimalni plači, ugotavljajo inšpektorji v 
okviru rednih in izrednih pregledov ter na podlagi podatkov Agencije za plačilni promet. 

Inšpektorji navajajo, da delodajalci plač pogosto ne izplačujejo v višini, ki bi bila skladna z izhodiščno 
plačo tarifnega razreda ali z (običajno ustno) dogovorjeno plačo, ampak le v višini minimalne plače, 
in pri tem ne upoštevajo, da delavcem pripadajo tudi različni dodatki. Takšnim delavcem razliko do 
ustreznega plačila izplačajo na roke, v bonih, preko študentskih napotnic znancev, preko avtorskih 
honorarjev ali v drugih ugodnostih. Delavci tako pogostokrat prejemajo višjo plačo, kot jo delodajalec 
izkazuje Davčnemu uradu RS. Na ta način se delodajalec izogne plačilu obveznosti do države in 
škoduje delavcu, ko le-ta uveljavlja svoje pravice iz dela Preverjanje izplačevanja v gotovini je 
dejansko neizvedljivo, še posebno, če gre za delodajalca, ki opravlja dejavnost z gotovinskim 
poslovanjem (npr. gostinstvo), če inšpektor izve za takšen primer od delavca ali če je prijava celo 
dokumentirana, plača pa je izplačana v skladu s pogodbo o zaposlitvi (izhodiščna), dokument in 
prijavo odstopimo v pristojno reševanje na Davčni urad RS. 

Inšpektorji ugotavijajo, da so tudi v tem poročevalskem obdobju ugotovili pnmere. da so bili delavci 
plačani manj, kot je določeno z Zakonom o minimalni plači. Ob ugotovitvi te kršitve inšpektorji 
ukrepajo z odločbo po 15. členu Zakona o inšpekciji dela. Veliko kršitev v zvezi z višino plače se 
pojavlja pri plačilih pripravnikov, z odvzemom dela plače zaradi nedoseganja norme, z neplačilom 
nočnega dela, dela ob nedeljah in praznikih in podobno. 

Inšpektorji poročajo tudi o primerih, da delodajalci delavcem ne izplačajo nadomestila za čas čakanja 
na delo doma. 

Pogoste so tudi kršitve v zvezi z nepravilnim obračunavanjem nadomestila za bolniški stalež. 
Delodajalci ga delavcem, ki prejemajo minimalno plačo, pogosto obračunavajo v odstotku od 
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izhodiščne plače za 1. tarifni razred, ki pa je nižja od zakonsko določene minimalne plače, zaradi 
česar je tudi nadomestilo bistveno nižje, kot bi bilo, če bi bilo obračunano od minimalne plače. 

V zvezi z višino plače je bilo ugotovljenih 112 kršitev, od tega največ v trgovini na drobno, gostinstvu 
in gradbeništvu. 

Slika 16 :Kršitve v zvezi z višino plač v obdobju 1998-2001 
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Pisni obračun plače 

• Kršitve v zvezi z obstojem pisnega obračuna plač 

Inšpektorji ugotavljajo, da so kršitve v zvezi z obstojem pisnega obračuna plač dokaj pogoste. Te 
kršitve so pogostejše pri delodajalcih, ki imajo ekonomske težave in delavcem ne plačujejo 
prispevkov za socialno varnost, plačo pa jim izplačujejo v gotovini - »na roke«. 

• Kršitve v zvezi z vračanjem pisnega obračuna plač 

V zvezi s pisnim obračunom plač je problematično tudi vročanje plačilnih listov delavcem, saj je 
nadzor nad tem težaven. Inšpektorji ugotavljajo, da običajno delavci prejema plačilnih list ne 
podpisujejo, tako da delodajalci nimajo dokazil o vročenih plačilnih listih. 

Včasih se pri nadzorstvu pokaže, da ima delodajalec pisni obračun plače, ki pa ga ne izroči delavcu, 
iz česar izhaja, da nekaten delavci pisne obračune pripravijo le za Davčni urad RS oziroma za 
Agencijo za plačilni promet. 

• Kršitve v zvezi z vsebino pisnega obračuna plač 
I 

Obračuni plač, na katere ni nobenih pripomb, so redkost, poročajo inšpektorji. Pisni obračuni plač so 
večkrat pomanjkljivi, ker ne zajemajo vseh podatkov, ki vplivajo na višino plače, kar pa je največkrat 
posledica tega, da se ti podatki dejansko sploh ne upoštevajo in se ustrezni dodatki k plači dejansko 
ne izplačujejo. Ugotovili smo tudi primer, kjer je delodajalec v pisni obračun plač navedel samo 
končni znesek, v katerega so bili zajeti tudi vsi pripadajoči dodatki. V zvezi z vsebino pisnega 
obračuna plač Inšpektorat RS za delo zagovarja stališče, da mora biti iz pisnega obračuna plače 
razvidno, koliko prispevkov je bilo odvedenih oziroma plačanih. 

Delavci tožijo, da so obračuni plač, ki jih prejmejo, pogosto nejasni, pri delodajalcu pa ne morejo 
dobiti nobenega pojasnila. Največkrat ugotovljena kršitev pri obračunih plač je v neobračunavanju in 
neizplačevanju dodatkov na osnovno plačo. 
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Inšpektorji tudi ugotavljajo, da delavci v mnogih primerih dejansko prejemajo višjo plato (del plačila 
prejmejo v gotovini oz. »na roko*), kot pa jo delodajalec izkazuje Davčnemu uradu RS in od 
katerega plačuje prispevke. V teh primerih gre največkrat za ustni dogovor med delavcem in 
delodajalcem in je višino dejanske plače težko ugotavljati in dokazati. 

V zvezi s pisnim obračunom plače je bilo ugotovljenih 88 kršitev, od tega 14 kršitev v trgovini na 
drobno, 12 kršitev v gostinstvu ter 11 kršitev v gradbeništvu. 

Regres za letni dopust 

Skoraj tako pogoste kot pritožbe zaradi plač so bile v tem poročevalskem letu pritožbe zaradi 
neizplačita regresa za letni dopust. Iz ene izmed enot poročajo, da imajo v zvezi z neizplačanimi 
regresi za letni dopust v mesecu juliju in novembru od 5 do 10 prijav na teden. Prijavitelji so običajno 
delavci, pogosto pa so to tudi sindikati. 

V primerih, ko pa je prijava podana v času delovnega razmerja, inšpektorji, žal, v zvezi z izplačilom 
regresa za letni dopust nimajo velikih pristojnosti. Inšpektorji ob prijavi opravijo inšpekcijski pregled in 
ustno opozorijo delodajalca na zakonodajo v zvezi z izplačevanjem regresa za letni dopust ali izdajo 
odločbo po 15. členu zakona o inšpekciji dela. Pogostokrat delodajalci ukrepajo v skladu z 
inšpektorjevimi navodili. 

Najpogostejše kršitve v zvezi z regresom za letni dopust so, da delodajalci 

§ regresa pogosto sploh ne izplačajo (nekateri celo izdelajo pisne obračune, ki pa jih seveda 
delavcem ne izročijo), 

§ ne izplačajo celotnega regresa ali 

§ ga izplačajo v več kot dveh delih. 
i 

Pri tem se večkrat zgodi, da precejšnji del regresa ne izplačajo. Navkljub jasni zakonodaji delodajalci 
pravico do regresa še vedno pogosto zmotno povezujejo z dejansko izrabo letnega dopusta. 

V poročevalskem obdobju je bilo v zvezi z regresom ugotovljenih 138 kršitev, od tega največ v 
gostinstvu in v trgovini na drobno ter v gradbeništvu. 

Razni dodatki, jubilejne nagrade in odpravnine 

Veliko število ugotovljenih kršitev se je nanašalo na neizplačevanje dodatka za delovno dobo in 
stroškov prevoza na delo in z dela. Več tovrstnih kršitev je bilo zaznati pri samostojnih podjetnikih. 
Delodajalci na splošno pogosto ne izplačujejo dodatkov za posebne obremenitve oz. dodatkov za 
delo v manj ugodnem delovnem času. kot so dodatek za izmensko delo, za deljen delovni čas, za 
delo preko polnega delovnega časa, za nočno delo in za delo ob nedeljah ali praznikih. V zvezi s 
temi kršitvami se pojavlja problem njihovega ugotavljanja zaradi nevodenja ustreznih evidenc 
delovnega časa. V primeru, da Inšpektor evidence o delovnem času vidi, izda odločbo, da je 
potrebno te dodatke izplačati. 

Pojavljajo se tudi primeri kršitev v zvezi z nagrajevanjem iz naslova delovne uspešnosti. Pri teh 
kršitvah ugotavljajo inšpektorji, da delodajalci običajno delovno uspešnost ocenjujejo po lastni presoji 
in da v zvezi z nagrajevanjem v splošnih aktih nimajo določenih konkretnih meril za skupinsko ali 
individualno delovno uspešnost V kolikor imajo nagrajevanje v splošnem aktu določeno, gre to 
običajno le za načelna merila, ki pa niso konkretneje določena. 

Pogoste so tudi kršitve 111. člena ZDR, ko delodajalci učencem na obvezni praksi ne izplačujejo 
nagrad za delo. Pri tem se delodajalci največkrat izgovarjajo, da se delavci sami strinjajo, da bodo 
delali zastonj, saj sicer dela tem učencem ne bi omogočili. 

Zelo pogoste so tudi kršitve v zvezi s povračilom stroškov za prehrano in povračilom stroškov 
prevoza na delo in z dela. Inšpektorji ugotavljajo, da nekateri delodajalci na povračilo teh stroškov 
pozabljajo, spet drugi pa delavcem izplačajo te stroške po lastni presoji (vsem enako, ne glede na 
oddaljenost). 
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Inšpektorji poročajo tudi o kršitvah v zvezi s plačilom nadurnega dela, manj pa je bilo ugotovljenih 
kršitev v zvezi z odpravninami ob upokojitvi (le 3 kršitve). 

V letu 2001 je bilo ugotovljenih v zvezi z izplačilom dodatkov in nagrad k plači 343 kršitev, kar je 
nekoliko manj kot v letu 2000. Največ kršitev za leto 2001 je bilo ugotovljenih v gostinstvu, 
trgovini na drobno in v gradbeništvu. 

3.17. Refundiranje prispevkov 

Kršitev v zvezi z refundiranjem prispevkov v poročevalskem letu 2001 ni bilo. 

Iz poročil inšpektorjev izhaja, da v letu 2001 niso ugotovili niti enega primera kršitve določil v zvezi z 
refundiranjem prispevkov, prav tako ugotavljamo, da ni bila v zvezi s to kršitvijo podana nobena 
prijava. 

3.18. Sodelovanje delavcev pri upravljanju 

Kršitve v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju se, v kolikor so bile 

ugotovljene, nanašajo predvsem na spremembe plačnega sistema, 

organiziranost podjetja, na nepravilno razporeditev članov sveta delavcev, 

neobveščanje sveta delavcev, na neizvajanje skupnih posvetovanj, da ne 

zahtevajo soglasja od sveta delavcev in podobno. Prav tako inšpektorji 

ugotavljajo, da delavci pri mnogih delodajalcih še vedno nimajo svojega 

delavskega predstavnika, s pomočjo katerega bi lahko bolje uresničevali 

svoje pravice. V poročevalskem obdobju 2001 je bilo v zvezi z izvajanjem 

Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju ugotovljenih 5 kršitev. 

V primerjavi z lanskim letom smo v poročevalskem letu 2001 ugotovili porast kršitev v zvezi z 
izvajanjem Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. 

Kljub temu da smo v zadnjih letih v okviru inšpekcijskega nadzorstva zaznali dvig osveščenosti 
delavcev v zvezi s pravicami organiziranja znotraj delodajalcev v skladu z Zakonom o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju, ugotavljamo, da delavci pri mnogih delodajalcih še vedno nimajo svojega 
delavskega predstavnika, s pomočjo katerega bi lahko bolje uresničevali svoje pravice. 

Kršitve v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju se, v kolikor so bile ugotovljene, nanašajo 
predvsem na spremembe plačnega sistema, organiziranost podjetja, na nepravilno razporeditev 
članov sveta delavcev, neobveščanje sveta delavcev, neizvajanje skupnih posvetovanj, ne zahtevajo 
soglasja od sveta delavcev in podobno. 

Inšpektorji so pri nadzoru delodajalcev naleteli na kritike zoper Zakon o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju. Delodajalci menijo, da daje zakon delavskim zaupnikom številne pravice in obveznosti, 
po drugi strani pa delodajalci nimajo nobenih sredstev, s katerimi bi lahko od sindikalnih zaupnikov 
zahtevali, da se sindikati organizirajo izključno samo na način, ki ga predvideva ta zakon. 

V poročevalskem obdobju je bilo v zvezi z Izvajanjem Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
ugotovljenih 5 kršitev. Te kršitve so bile ugotovljene pri delodajalcih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 
hrane, pijač oz. krmil, proizvodnjo usnja, proizvodnjo kovinskih izdelkov, proizvodnjo strojev in 
naprav ter proizvodnjo električnih strojev oz. aparatov. 
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3.19. Stavke 

V poročevalskem letu 2001 so inšpektorji ugotovili 2 kršitvi v zvezi z 

nadzorom Zakona o stavki in nobene kršitve v zvezi nadzorom kolektivnih 

pogodb in splošnih aktov, ki urejajo pravice in obveznosti v zvezi s stavko. 

Inšpektorji poročajo, da so pogostokrat obveščeni o stavkah, pri opravljanju 

inšpekcijskega nadzora v zvezi s stavkami pa ugotavljajo, da je delavcem 

mnogokrat kratena ustavna pravica do stavke. Tako je inšpektor pri svojem 

delu v letu 2001 naletel na primer, da je neposredno nadrejeni delavec z 

namenom, da bi delavce odvrnil od stavke, stavkajočim grozil osebno ali po 

telefonu, v enem primeru pa se je ugotovil spor med delodajalcem in 

stavkajočimi glede razlage o v stavki porabljenem času. Inšpektorji tudi 

ugotavljajo, da se pogostokrat dogaja, da je stavka organizirana v nasprotju 

s prvim členom Zakona o stavki, v katerem je navedeno, v katerih primerih 

se lahko stavka sploh organizira. 

V letu 2001 so bili inšpektorji pogostokrat obveščeni o stavkah, pogostokrat pa so se tudi odzvali na 
prijave delodajalcev ali stavkajočih. Stavke so bile običajno napovedane in so se izvršile v skladu z 
določbami Zakona o stavki, sicer pa inšpektorji o številčnejših kršitvah v zvezi s stavkami ne 
poročajo. 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora v zvezi s stavkami inšpektorji pogosto naletijo na kršitve 
ustavne norme v zvezi s pravico do stavke. Tako je inšpektor pri svojem delu v letu 2001 naletel na 
primer, da je neposredno nadrejeni delavec z namenom, da bi delavce odvrnil od stavke, 
stavkajočim grozil osebno ali po telefonu. 

Prav tako je inšpektor v enem primeru ugotovil spor med delodajalcem in stavkajočimi glede razlage 
0 v stavki porabljenem času. Kljub temu, da so vzroke za stavko opravili sporazumno, je delodajalec 
želel, da delavci ta čas oddelajo. Stavkajoči tega niso želeli narediti, zato jim je delodajalec plačilo za 
delovne dni. ko so stavkali, odtrgal od plače. Ob inšpekcijskem pregledu je inšpektor izdal odločbo, s 
katero je naložil delodajalcu, da vsakemu delavcu izda ustrezen sklep o odgovornosti delavca za 
kršitev, zaradi katere mu ni izplačal vsega osebnega dogodka. Z izdajo teh sklepov je bila delavcem 
omogočena vložitev ugovora in kasneje nadaljnja pot na delovno sodišče. Ob tem velja dodati, da 
Zakon o stavki inšpektorju za delo ne daje veliko možnosti za ukrepanje oziroma možnosti za 
presojanje ravnanja stavkajočih in delodajalcev, saj sodi to v pristojnost delovnega sodišča. 

Na isto težavo smo naleteli tudi v primeru stavke, ki se je nanašala na dolgotrajno opravljanje 
nadurnega dela. V tem primem je inšpektor izdal odločbo o zagotavljanju dela v okviru zakonsko 
predpisanega delovnega časa in podal predlog za uvedbo postopka pri sodniku za prekrške. 
Navkljub izdanim ukrepom se spor ni rešil, saj je glede na določbe Zakona o delovnih in socialnih 
sodiščih v sporih o zakonitosti stavk pristojno le delovno sodišče. Pri reševanju spora je inšpektor 
ravnal v skladu s pooblastili po Zakonu o inšpekciji dela, drugih bolj učinkovitih pooblastil pa v 
konkretnem primeru ni imel. 

V letu 2001 so inšpektorji navkljub jasni določbi prvega odstavka 13. člena Zakona o stavki ugotovili 
1 tovrstno kršitev. Prvi odstavek določa, da organiziranje stavke oziroma udeležba v njej pod pogoji, 
določenimi s tem zakonom, ne pomeni kršitve delovne obveznosti, ne sme biti podlaga za začetek 
postopka za ugotavljanje disciplinske in materialne odgovornosti delavca in ne sme imeti za 
posledico prenehanja delovnega razmerja delavca. V primeru ugotovljene kršitve je delodajalec 
neupoštevajoč, da so delavci takrat stavkali in bi moral za to upoštevati določbe zakona o stavki, 
menil, da so delavci z nedelom kršili delovnopravno zakonodajo. Inšpektor je takemu delodajalcu 
pojasnil, da se v času stavke uporabljajo določbe Zakona o stavki, in da bi v primem dejanskih 
kršitev delovnopravne zakonodaje moral zoper delavce v roku, ki ga določa ZTPDR, uvesti ustrezne 
postopke. V nasprotnem primeru uvedba postopkov oziroma kršitev zastara in postopki zoper tisle 
kršitve niso več mogoči. 
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V poročevalskem letu 2001 so inšpektorji ugotovili 2 kršitvi v zvezi z nadzorom zakona o stavki in 
nobene kršitve v zvezi nadzorom kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo pravice in 
obveznosti v zvezi s stavko. 

3.20. Posredovanje zaposlitve oz. dela 

V tem poročevalskem obdobju so inšpektorji opazili, da vse vet študentov in 

dijakov dela preko napotnic študentskih oz. mladinskih servisov in drugih 

družb, ki imajo od MDDSZ koncesijo za posredovanje del. Navkljub dobro 

urejeni zakonodaji pa so inšpektorji ugotovili, da nekateri študentje delajo 

preko napotnic vse leto, in to poln delovni čas, kar pomeni, da gre dejansko 

za redno delovno razmerje, takim dijakom oz. študentom pa posredovalci 

dela izdap t.i. permanentne oz. stalne napotnice. Inšpektorji navajajo celo 

primere, ko delodajalci zaposlujejo vso svojo delovno silo izključno samo 

preko napotnic, najpogosteje se to dogaja v gostinstvu. Kršitev, ko namesto 

dijaka oz. študenta opravlja delo druga oseba, je malo. Ocenjujemo pa, da 

so te zlorabe zelo pogoste, vendar so za inšpektorje težko ugotovljive. Dijaki 

oziroma študenti takih delavcev oz. delodajalcev v primeru, da ni nič narobe, 

ne prijavijap. Pogoste pa so prijave v primeru, ko jim delodajalec 

opravljenega dela noče plačati. Inšpektorat RS za delo v teh primerih nima 

za ukrepanje nobenih pristojnosti, zato inšpektorji takega dijaka oz. študenta 

napotijo na organizacijo, ki mu je izdala napotnico. V poročevalskem letu 

2001 so inšpektorji v zvezi z zakonitostjo opravljanja dela organizacij, ki 

opravljajo dejavnost posredovanja zaposlitve oz. dela, ugotovili le 3 kršitve. 

Kršitve v zvezi z zakonitostjo opravljanja dela organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja 
zaposlitve oz. dela, se dogajajo v praksi zelo pogosto, vendar so težje ugotovljive. 

Pri organizacijah, ki opravljajo dejavnost posredovanja zaposlitve oz. dela na podlagi koncesije, 
inšpektorji ugotavljajo, da nekatere organizacije to počno v nasprotju z določbami Pravilnika o 
pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 48/99 in 79/00), in sicer: 
• nekatere organizacije ne opravljajo posredovanja del na lokacijah, ki so navedene v koncesijski 

pogodbi, 

• osebe, ki so navedene v koncesijski pogodbi, so v takšni organizaciji zaposlene samo formalno, 
dejansko pa delajo v drugi družbi, 

• pri izvajanju koncesijske dejavnosti ni bila prisotna oseba z ustrezno izobrazbo in 

• pojavljajo se nepravilno izpolnjene napotnice. 

V tem poročevalskem obdobju so inšpektorji opazili, da vse več študentov in dijakov dela preko 
napotnic študentskih oz. mladinskih servisov in drugih družb, ki pridobijo od Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve koncesijo za posredovanje del. Navkljub dobro urejeni zakonodaji so 
inšpektorji ugotovili, da nekateri študente delajo preko napotnic vse leto m to poln delovni čas, kar 
pomeni, da gre dejansko za redno delovno razmerje, takim dijakom oz. pogosteje študentom, ki 
opravljajo dela dlje časa, pa posredovalci dela izdajo ti. permanentne oz. stalne napotnice, 
inšpektorji ugotavljajo, da nekateri delodajalci zaposlujejo vso svojo delovno silo izključno samo 
preko teh napotnic, najpogosteje so te kršitve v gostinstvu. 
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Ugotovljenih je bilo nekaj primerov, ko namesto študenta opravlja delo druga oseba. Ocenjujejo, da 
so te zlorabe zelo pogoste, vendar so za inšpektorje težko ugotovljive. 

Pred leti so bile pogoste kršitve, ki so se nanašale na izdajo napotnic »za nazaj«. V letu 2001 so bile 
te kršitve redke. 

Dijaki oz. študentje se pogostokrat zaradi neplačanega opravljenega dela obrnejo na pomoč na 
inšpektorate za delo. Inšpektorat RS za delo nima pristojnosti za ukrepanje, zato dijaka oz. študenta 
napoti na organizacijo, ki mu je izdala napotnico. Plačilo del, opravljenih po napotnici, morajo namreč 
zagotoviti študentski oz. mladinski servisi oz. gospodarske družbe, ki so posredovale to delo, denar 
pa le-te kasneje izterjajo od delodajalcev, kjer je bilo delo opravljeno. 

V poročevalskem letu 2001 so inšpektorji v zvezi z zakonitostjo opravljanja dela organizacij, ki 
opravljajo dejavnost posredovanja zaposlitve oz. dela, ugotovili le 3 kršitve. 

3.21. Sindikalni zaupnik 

V poročevalskem letu 2001 so inšpektorji v zvezi z delovanjem sindikalnega 

zaupnika ugotovili 3 kršitve. 

Z zvezi z delovanjem sindikalnega zaupnika so inšpektorji v poročevalskem letu 2001 ugotovili 3 
kršitve, vse pa so se nanašale na nezakonito uvedene disciplinske postopke zoper sindikalne 
zaupnike. Delodajalci so v vseh treh primerih svoja dejanja utemeljevali s tem, da se ugotovljene 
kršitve niso nanašale na sindikalno dejavnost. V vseh treh primerih delodajalec predhodno ni pridobil 
mnenja sindikata. Eden izmed inšpektorjev je pri ugotovitvi te kršitve ukrepal v skladu s 15.b členom 
Zakona o inšpekciji dela in s tem zadržal izvršitev dokončnega sklepa. 

3.22. Zaključek 

Splošna ocena stanja v poročevalskem obdobju kaže na trend izboljšanja 

stanja na področju delovnih razmerij, saj je bilo opravljenih več inšpekcfjskih 

pregledov kot preteklo leto in ugotovljenih manj kršitev. Vendar pa navedeno 

ne pomeni, da smo lahko s takšnim stanjem zadovoljni, saj število kršitev še 

vedno kaže na močno poseganje v pravice delavcev. Precejšnje izboljšanje 

stanja je zaznati zlasti na področju zaposlovanja tujcev, plač ter ugotavljanja 

trajno presežnih delavcev, medtem ko predstavlja zaposlovanje na črno 

navkljub poostrenemu nadzoru Inšpektorjev še vedno zelo pereče področje 

delovnopravne zakonodaje, inšpektorji z nestrpnostjo pričakujejo nov Zakon 

o delovnih razmeijih, ki bo celostno urejal obravnavano področje ter odpravil 

neustrezne in nejasne predpise. Pra v tako je v pripravi nov Zakon o 

prekrških, ki bo predvidel daljši zastaralni rok, na prvi stopnji pa bodo 

namesto sodnikov za prekrške v večini primerov odločale pooblaščene 

osebe ti. prekrškovnih organov, med katere bo predvidoma sodil tudi 

Inšpektorat RS za delo. 

Splošno 
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Splošna ocena stanja v poročevalskem obdobju kaže na trend izboljšanja stanja na področju 
delovnih razmerij, saj je bilo opravljanih več inšpekcijskih pregledov kot preteklo leto in ugotovljenih 
manj kršitev. Precejšnje izboljšanje stanja je zaznati zlasti na področju zaposlovanja tujcev, plač ter 
ugotavljanja trajno presežnih delavcev. 

Vendar pa navedeno ne pomeni, da smo lahko s takšnim stanjem zadovoljni, saj število kršitev še 
vedno kaže na močno poseganje v pravice delavcev. Nivo socialne varnosti delavcev je še daleč od 
zadovoljivega. Ob nadzoru je bilo ugotovljenih 4.667 kršitev delovnopravne zakonodaje, od tega jih 
je bilo največ, in sicer 578, ugotovljenih v zvezi z zaposlitvami v nasprotju z 12. členom ZDR 
(opravljanje dela brez pogodbe o zaposlitvi, največ v gostinstvu, in to kar 206), 451 kršitev v zvezi z 
izplačilom plače do roka (pravočasno plačilo) in 427 v zvezi z aktom o sistemizaciji. Glede na 
opravljene preglede inšpektorji ugotavljajo največ nepravilnosti v zvezi z določbami Zakona o 
delovnih razmerjih, Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, Zakona o zaposlovanju in 
delu tujcev, Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Splošne kolektivne pogodbe za 
gospodarske dejavnosti, Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci ter Pravilnika o 
delovni knjižici. 

Zaposlovanje na črno še vedno predstavlja zelo pereče področje delovnopravne zakonodaje kljub 
dejstvu, da je bilo v letu 2001 ugotovljenih nekoliko manj kršitev. Ocenjujemo, da je zaposlovanje na 
čmo še vedno treba poostreno nadzirati ter ga preprečevati, zaradi česar se bomo tudi v prihodnje 
vključevali v skupne akcije odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na čmo. 

Inšpektorji poročajo, da je med vsemi ukrepi, ki jih imajo inšpektorji na voljo, ko odkrijejo kršitev, 
najbolj učinkovit ukrep izrek mandatne kazni (na področju delovnih razmerij 1.268 primerov), najbolj 
pogost pa ureditvena odločba (na področju delovnih razmerij 1.615 odločb). V zvezi z mandatnimi 
kaznimi inšpektorji predlagajo, da bi se le-te povišale, prav tako pa bito smiselno, da bi se z novim 
ZOR možnost mandatnega kaznovanja razširila še na nekatere druge kršitve, za katere sedanji 
sistem mandatnega kaznovanja ne predvideva (to se nanaša predvsem na delovni čas, nadure, 
zadrževanje delovne knjižice, nezakonito prenehanje delovnega razmerja, neizplačilo plač, itd). 

Inšpektorji tudi opozarjajo na 89. člen ZTPDR, v katerem so navedene sankcije za kršitev 49. člena 
istega zakona, saj je v 89. členu zaradi preštevilčenja izpadla odgovornost odgovorne osebe pravne 
osebe. Sicer pa inšpektorji z nestrpnostjo pričakujejo nov Zakon o delovnih razmerjih, ki bo celostno 
urejal obravnavano področje ter odpravil neustrezne in nejasne predpise, od katerih je bilo pogosto 
odvisno preživetje delavcev in njihovih družin. Kljub dejstvu, da gre za zelo zahtevno materijo, s 
katero se bodo morali delodajalci temeljito seznaniti, menimo, da bo nov zakon rešil številna odprta 
vprašanja in bistveno prispeval k izboljšanju stanja na področju delovnega prava. Uvedel pa bo tudi 
»pomiritven organ«, katerega naloge naj bi opravljati Inšpektorji za delo. Gre za postopek pomirjanja 
med delavci in delodajalci, predlagal pa ga bo lahko tako delavec kakor tudi delodajalec. Inšpektor 
za delo bi lahko posredoval v sporu med delavcem in delodajalcem vse do izvršljive arbitražne 
odločitve o spornem vprašanju, oziroma do odločitve sodišča o spornem vprašanju. Menimo, da bi 
lahko s takšnim delovanjem marsikateremu delavcu prihranili dolgotrajni in drag postopek pred 
delovnim sodiščem. 

Sodelovanje z drugimi organi 

Sodelovanje z drugimi inšpekcijskimi službami je, predvsem v okviru akcij zelo dobro, tako da si 
bomo prizadevali, da bomo tako sodelovanje ohranili tudi v prihodnje. 

Inšpektorji predlagajo, da bi lahko dosedanje sodelovanje še okrepili, in sicer tako, da bi imeli 
inšpektorji neposreden dostop do določenih zbirk podatkov, v katere imajo že sedaj pravico do 
vpogleda. Med drugim predlagajo, da bi okrepili sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje predvsem 
tako, da bi imeli možnost neposrednega vpogleda v njihove evidence, iz katerih je razvidno, koliko 
delavcev ima delodajalec prijavljenih v zavarovanje, kako so potekale prijave in odjave, prav tako pa 
bi lahko preverili podatke v zvezi z delovnimi dovoljenji ter prijavami del tujcev. 

Sodniki za prekrške 

Inšpektorji tudi v tem letu opozarjajo na problem počasnega odločanja sodnikov za prekrške. V zvezi 
s predlogi sodnikom za prekrške, v letu 2001 jih je bito podanih kar 566, ugotavljamo, da vsaj velika 
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večina podanih zadev zastara oziroma, če je sodnik za prekrške izrekel kazen, je bila le-ta premila in 
v nesorazmerju s pridobljeno koristjo. Predlog novega Zakona o prekrških bo to stanje popravil, saj 
bo zastaralni rok daljši, na prvi stopnji pa bodo namesto sodnikov za prekrške v večini primerov 
odločale pooblaščene osebe t.i. prekrškovnih organov, med katere bo predvidoma sodil tudi 
Inšpektorat RS za delo. 
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USMERJENE AKCIJE V LETU 2001 

4.1. Splošno 

V letu 2001 je bilo na Inšpektoratu RS za delo izvedenih skupno 9 usmerjenih akcij 

nadzora. Od tega so 3 akcije potekale tako na področju delovnih razmerij, kakor 

tudi na področju varnosti in zdravja pri delu; 3 akcije so potekale samo na področju 

delovnih razmerij in 3 akcije samo na področju varnosti in zdravja pri delu. 

Ocenjujemo, da so usmerjene akcije zelo koristne, na nekaterih področjih pa tudi zelo potrebne. Pri 
izvajanju akcije odkrijemo nepravilnosti ter ukrepamo z namenom njihove odprave, obenem pa 
pridobimo sliko stanja izvajanja delovnopravne zakonodaje v določeni dejavnosti. 

V letu 2001 je bilo na Inšpektoratu RS za delo izvedenih skupno 9 usmerjenih akcij nadzora. Od 
tega so 3 akcije potekale tako na področju delovnih razmerij kakor tudi na področju varnosti in 
zdravja pri delu; 3 akcije so potekale samo na področju delovnih razmerij in 3 akcije samo na 
področju varnosti in zdravja pri delu. 

4.2. Akcija nadzora nad izvrševanjem predpisov v dejavnosti 

poslovanja z nepremičninami 

Akcija je potekala na področju delovnih razmerij od 05. 03. 2001 do 31.05. 2001. V 

okviru akcije je bilo izvedenih 79 pregledov ter ugotovljenih 44 nepravilnosti. Odkrili 

smo precej površno izvajanje določb, ki urejajo plače, ter določb, ki urejajo obličnost 

pogodbe o zaposlitvi. Menimo, da smo z izvedbo akcije prispevali k izboljšanju 

stanja v obravnavani dejavnosti, saj so delodajalci po posredovanja inšpektorjev za 

delo nepravilnosti običajno odpravili. 

Trajanje in namen akcije 

Akcija je potekala od 05.03.2001 do 31.05.2001. 

Namen usmerjene akcije je bil pridobiti sliko stanja na področju poslovanja z nepremičninami, saj se 
je število registriranih subjektov za opravljanje te dejavnosti v zadnjem času dodobra okrepilo. Pri 
izvajanju akcije je bil dan poudarek na ugotavljanje spoštovanja predpisov v zvezi z zaposlovanjem 
in delovnim časom. 

* 
Nadzor se je izvajal pri delodajalcih, ki Imajo registrirano dejavnost poslovanja z nepremičninami. 

Nosilci nadzora so bili inšpektorji za delo s področja delovnih razmerij. 

V okviru akcije je bilo izvedenih 79 pregledov ter ugotovljenih 44 nepravilnosti. 
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UGOTOVITVE' 

1. Zaposlovanje 

Kot predhodno omenjeno, je splošna ugotovitev, da v številnih primerih subjekti nadzora nimajo 
zaposlenih delavcev, če pa že imajo zaposlene delavce, gre za manj delavcev, pogosto samo 
enega. Redki so tudi primeri zaposlovanja za določen čas in sklepanja pogodb o delu. Zaposlovanja 
tujcev v tej dejavnosti nismo zasledili. Pri obličnosti pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas so 
inšpektorji naleteli na veliko kršitev. Pogodbe so bile neusklajene z določbami kolektivnih pogodb, 
saj niso vsebovale vseh potrebnih elementov. Tako delodajalci s pogodbami najpogosteje niso 
uredili vprašanj, ki se nanašajo na: osnovno plačo, količnik, tarifno skupino, pripadajoče dodatke, 
delovno uspešnost, dopust, odpovedni rok. Pri obličnosti pogodb o zaposlitvi za določen čas je bilo v 
dveh primerih ugotovljeno, da je manjkal razlog sklenitve delovnega razmerja po 17. členu ZDR. V 
zvezi s pogodbami o delu je bilo v enem primeru ugotovljeno, da pogodba o delu ni sklenjena v 
skladu s predpisi Prav tako v enem primeru o sklenjeni pogodbi o delu ni bil obveščen Zavod za 
zaposlovanje, delodajalec pa je opustil tudi dolžnost obvezne prijave delavca v zavarovanje za 
primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Ugotovljeno je bik) tudi, da niso vodene evidence o 
številu opravljenih ur preko polnega delovnega časa in o tem ni bil obveščen Zavod za zaposlovanje. 
V okviru nadzorstva izvajanja določb, ki urejajo zaposlovanje, je bilo ugotovljenih skupno 13 kršitev. 

2. Delovni čas 

Na področju nadzora nad določbami delovnopravne zakonodaje, ki ureja delovni čas, ni bilo 
ugotovljenih hujših nepravilnosti. Delodajalci imajo uveden 40 umi delovni teden. V zvezi z delom 
preko polnega delovnega časa ni bilo ugotovljenih veliko kršitev, kar pa je lahko posledica 
nedoslednega vodenja evidenc o delovnem času. V posamičnih primerih so bile ugotovljene kršitve 
določb, ki urejajo pravico do odmora in dnevnega počitka, številne nepravilnosti so bile ugotovljene v 
zvezi z letnim dopustom. Nekateri delodajalci so delavcem nepravilno določili dolžino le-tega. 
Pogosto pa delavcem niso Izdani sklepi o določitvi letnega dopusta. Skupno je bilo ugotovljenih 11 
nepravilnosti. 

Primerov dela s krajšim delovnim časom od polnega inšpektorji niso zasledili. 

3. Plače 

Pri izvajanju akcije so inšpektorji ugotovili največ kršitev pri izvajanju določb, ki urejajo plače in druge 
prejemke iz delovnega razmerja, In sicer skupno 12 kršitev. Delavci pogosto niso pravilno 
razporejeni v tarifne skupine. Inšpektorji so odkrili številne nepravilnosti pri obračunavanju plač, saj 
delodajalci pogosto ne izplačujejo dodatka za posebne obremenitve, regresa za prehrano ter 
delavcem ne povrnejo stroškov prevoza. Poleg navedenega izplačujejo plačo, nižjo od zneska 
zakonsko določene minimalne plače. Manj pogost pa je pojav izplačevanja plač brez plačilne liste. 

4. Druge ugotovitve 

Kot omenjeno, številni delodajalci nimajo sprejetega akta o sistemizaciji delovnih mest V zvezi s 
tem je bik) ugotovljenih 8 kršitev. V enem primeru je bilo zaslediti nezakonito prenehanje delovnega 
razmerja zaradi opustitve izvedbe postopka ugotavljanja presežne delavke. 

Ukrepi 

Na podlagi ugotovtjenih nepravilnosti so inšpektorji izdali 22 ureditvenih odločb ter izrekli dve 
mandatni kazni. 

poročevalec, št. 80 102 2. avgust 2002 



Zaključek 

Ocenjujemo, da je bila akcija zelo koristna, saj smo na podlagi ugotovitev inšpektorjev dobili sliko 
stanja spoštovanja delovnopravne zakonodaje na področju poslovanja z nepremičninami. Odkrili 
smo precej površno izvajanje določb, ki urejajo plače, ter določb, ki urejajo obličnost pogodbe o 
zaposlitvi Menimo, da smo z izvedbo akcije prispevali k izboljšanju stanja v obravnavani dejavnosti, 
saj so delodajalci po posredovanju inšpektorjev za delo nepravilnosti običajno odpravili. 

4.3. Akcija nadzora nad zaposlovanjem In delovnim časom v dejavnosti 

zavarovalnic, bank in hranilnic 

Akcija je potekala na področju delovnih razmerij od 01. 04.2001 do 31. 07. 

2001. V okviru akcije je bilo izvedenih 50 pregledov pri 48 delodajalcih. 

Skupno je bilo ugotovljenih 21 nepravilnosti. Splošna ocena stanja pa kaže 

na zadovoljive razmere v zavarovalnicah, bankah in hranilnicah, saj je glede 

na število opravljenih pregledov ugotovljenih relativno malo nepravilnosti, 

največ v zvezi z delovnim časom. 

Trajanje in namen akcije 

Akcija je potekala od 01.04.2001 do 31.07.2001. 

Namen usmerjene akcije je bil ugotoviti spoštovanje delovnopravne zakonodaje glede oblike 
zaposlovanja, delovnega časa ter spoštovanje določb, ki urejajo regres za letni dopust Akcija je bila 
zasnovana s posebnim poudarkom na delovnem času delavcev, ki opravljajo delo na terenu ter 
izvajanje določb delovnopravnih predpisov, ki urejajo pripadajoče dodatke na delo na terenu ter 
način plačevanja teh delavcev. 

Nadzor se je izvajal v zavarovalnicah, bankah in hranilnicah. 

Nosilci nadzora so bili inšpektorji za delo s področja delovnih razmerij. 

V okviru akcije je bilo Izvedenih 50 pregledov pri 48 delodajalcih, od tega je bilo 11 pregledov 
opravljenih v zavarovalnicah. Skupno je bilo ugotovljenih 21 nepravilnosti. 

UGOTOVITVE 

1. Oblike zaposlovanja 

Delodajalci z delavci sklepajo pretežno pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, vendar pa pogosto 
sklepajo tudi delovno razmerje za določen čas. Inšpektorji so v manjšem obsegu zasledili pojav 
opravljanja dela na podlagi civilnopravnega razmerja, torej na podlagi pogodbe o delu. Kot 
predhodno omenjeno, pri subjektih nadzora ni bilo zaznati zaposlovanja tujcev. Inšpektor je zasledil 
pojav sklepanja pogodb o opravljanju zavarovalniških poslov z zavarovalnimi zastopniki na podlagi 
Zakona o obligacijskih razmerjih. V obravnavanem primeru je inšpektor delodajalcu izdal ureditveno 
odločbo, vendar je druga stopnja vloženi pritožbi delodajalca ugodila. Prav tako so v enem primeru 
delavci opravljali delo po pogodbi o delu, čeprav bi bilo mogoče skleniti delovno razmerje, kar pa 
predstavlja kršitev 107. člena zakona o delovnih razmerjih. 

V posamičnih primerih so inšpektorji ugotovili zaposlovanje na črno, saj so delavci opravljali delo 
brez sklenjene pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe o delu. 

V zvezi z obličnostjo pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas je bilo ugotovljenih malo kršitev. V 
posamičnih primerih v pogodbi o zaposlitvi niso bila urejena vsa vprašanja, določena s kolektivno 
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pogodbo. Nekatere pogodbe niso bile usklajene s splošnimi akti delodajalcev. Pri obravnavanju 
zavarovalnice je inšpektor v pogodbah o zaposlitvi, sklenjenih z zavarovalnimi zastopniki, zasledil 
določilo, po katerem lahko družba prekliče pooblastilo in odstopi od pogodbe v primeru nepravilnosti 
z zavarovalno polico, kar pa za delavca pomeni prenehanje delovnega razmerja. 

Znatno več kršitev pa je bilo ugotovljenih v zvezi s pogodbo o zaposlitvi za določen čas, saj v 
številnih primerih ni bil naveden razlog sklenitve tovrstnega delovnega razmerja. 

V zvezi s podanim je bilo ugotovljenih 6 nepravilnosti. 

2. Delovni čas 

Delodajalci imajo uveden 40 umi delovni teden. Delodajalci vodijo evidenco o delovnem času na 
različne načine, in sicer ročno na kartice, z elektronsko uro, računalniško, evidence na seznamu. V 
posamičnih primerih je bito ugotovljeno, da delodajalci opuščajo navedeno obveznost. Številni 
delodajalci uvajajo delo preko polnega delovnega časa. V zvezi s slednjim je bilo ugotovljenih največ 
kršitev. Delodajalci ne spoštujejo zakonske omejitve števila opravljenih ur preko polnega delovnega 
časa in ne vodijo evidenc o delavcih, ki opravljajo delo, ter o številu opravljenih ur. V enem primeru je 
bilo ugotovljeno, da čas obvezne priprave na delo in zaključek dela nista všteta v delovni čas. V 
zvezi z zagotavljanjem dnevnega in tedenskega počitka so bile ugotovljene minimalne kršitve. V 
zvezi s pravico do letnega dopusta in s tem tudi do regresa za letni dopust ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti. Primerov dela s krajšim delovnim časom od polnega inšpektorji niso zasledili. 

V zvezi z delovnim časom je bito ugotovljenih skupno 7 nepravilnosti. 

3. Delovni čas zavarovalnih zastopnikov 

V enem primeru je bilo ugotovljeno, da delovni čas zavarovalnih zastopnikov ni posebej določen. 
Vsak mesec jim obračunajo le mesečno obvezo ur, sami pa si prosto oblikujejo oz razporejajo 
delovni čas in način dela, doseči pa morajo osnovni mesečni plan. Za preseganje plana pripada 
delavcem stimulacija v skladu s Pravilnikom o nagrajevanju zavarovalnih zastopnikov. 

Pri enem delodajalcu pa je bilo ugotovljeno, da je sprejel Pravilnik o premakljivem delovnem času za 
zavarovalne zastopnike. 

4. Druge ugotovitve 

Nekateri delodajalci še vedno nimajo sprejetega akta o sistemizaciji delovnih mest V dveh 
primerih je bilo ugotovljeno, da v postopku sprememb in dopolnitev imenovanega akta niso 
posredovali sindikatu, da bi le ta lahko podal svoje mnenje. V posamičnih primerih pa so bile 
ugotovljene tudi sledeče kršitve: 

• v zvezi z obveznim zavarovanjem za vse primere zavarovanj; 

• v zvezi z določitvijo tarifnega razreda; 

• v zvezi s plačilom dodatkov; 

• v zvezi s konkurenčno klavzulo; 

• v zvezi z varstvom pravic delavcev mlajših pod 18 let. 

Ukrepi 

Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti so inšpektorji izdali 12 ureditvenih odločb, ter podali 3 
predloge sodniku za prekrške. 

Zaključek 

Poseben poudarek akcije je bil dan na ureditev delovnega časa zavarovalnih zastopnikov ter način 
plačevanja teh delavcev, saj gre za specifično obliko dela. V zvezi s tem ne moremo podati ocene 
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stanja, saj so ugotovitve zelo skope. Splošna ocena stanja pa kaže na zadovoljive razmere v 
zavarovalnicah, bankah in hranilnicah, saj je glede na število opravljenih pregledov ugotovljenih 
relativno malo nepravilnosti. 

4.4. Akcija nadzora nad varnim delom v živilsko predelovalni industriji 

Akcija je potekala na področju varnosti in zdravja pri delu od 02.04. 2001 do 

30.11.2001. Pregledanih je bilo skupno 358 subjektov, od tega 91 vmesni 

industriji, 99 v pekarski industriji, 16 mlinov žita, 27 slaščičarn, 17 

proizvajalcev brezalkoholnih in alkoholnih pijač, 5 mlekarn, 12 oljarn, 

preostali pa so bili predelovalci sadja, kmetijske zadmge, gobarstva, 

ribogojnice, proizvajalci krmil in še nekateri drugi. Glavne ugotovljene 

pomanjkljivosti in nepravilnosti so se nanašale na neustrezno izvajanje 

periodičnih pregledov in preiskav kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti 

ter mikroklime, na neustrezno izvajanje pregledov in preizkusov delovne 

opreme ter na nedosledno uporabo osebne varovalne opreme, predvsem v 

mesni industriji. 

Trajanje in namen akcije 

V skladu z programskimi usmeritvami Inšpektorata RS za delo je za leto 2001 potekala akcija 
nadzora nad izvajanjem predpisov v dejavnosti proizvodnje hrane, pijač in krmil od 02.04.2001 do 
30.11.2001. V dejavnosti proizvodnje hrane, pijač in krmil delajo delavci v težkih delovnih pogojih 
(vlaga, mraz, toplota, hrup, dvigovanje težkih bremen...), veliko nezgod je posledica nevarne delovne 
opreme, vprašljiva pa je tudi ustreznost osebne varovalne opreme. Namen akcije je torej ugotoviti 
spoštovanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu glede delovnih pogojev, varnosti strojev 
in osebne varovalne opreme. 

V zvezi z opravljeno akcijo nadzora nad Izvajanjem predpisov v dejavnosti živilske industrije so 
inšpektorji pregledali približno 358 subjektov, od tega slabo tretjino v mesni industriji in dobro 
tretjino v pekarski in slaščičarski industriji. Od ostalih subjektov so inšpektorji opravili največ 
pregledov na področju mlinarstva, oljarstva in proizvodnje pijač. V okviru akcije so bile pregledane 
tudi kmetijske zadruge, gostinski obrati in samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo s predelavo sadja, 
gobarstvom, zelišči, ribogojstvom in proizvodnjo krmil. 

UGOTOVITVE 

V mesni industriji je stanje precej dobro urejeno. Pristojni inšpektorji so pregledali 91 subjektov v 
mesni industriji. Več kot polovica pregledanih subjektov s tega področja ima manj kot 10 zaposlenih 
delavcev. Delodajalci z manj kot 10 zaposlenimi delavci zagotavljajo osebno varovalno opremo in 
večina delavcev to opremo tudi uporablja pri svojem delu. Zagotovljena osebna varovalna oprema 
pri navedenih delodajalcih v šestini primerov ne ustreza dejanskim razmeram na delovnem mestu, 
podobno stanje pa je tudi pri teoretičnem in praktičnem usposabljanju delavcev za pravilno uporabo 
osebne varovalne opreme. Pri subjektih z več kot 10 zaposlenimi je stanje pri zagotovitvi namenske 
osebne varovalne opreme in primernem poučevanju o nošenju le-te boljše, žal pa pri teh večjih 
subjektih delavci osebne varovalne opreme ne uporabljajo kar pri četrtini delodajalcev. Pristojni 
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inšpektorji so preverjali tudi izvajanje preiskav kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti v mesni 
industriji v zakonsko določenih rokih in ugotovili kršitve pri dobri polovici delodajalcev z manj kot 10 
zaposlenimi ter kršitve pri dobri tretjini delodajalcev z več kot 10 delavci. Zelo podobno stanje je tudi 
pri izvajanju pregledov delovne opreme. Prezračevalne naprave delodajalci vzdržujejo primerno, 
večina delodajalcev pa ima tudi napravo za lokalno prezračevanje na mestih, kjer nastajajo zdravju 
škodljive koncentracije. Pristojni inšpektorji so pri pregledih delovne opreme ugotovili, da skoraj vsi 
pregledani delodajalci zagotavljajo pomožno ročno orodje ali mehanične naprave za prijemanje in 
vlaganje v nevarno območje delovne opreme. Vsi večji delodajalci imajo delovno opremo opremljeno 
s krmilno napravo za izklop v sili, kar 13 % manjših delodajalcev pa navedene naprave nima. Večina 
delodajalcev ima delovno opremo zavarovano z varovali ali varnostnimi napravami, ki preprečujejo 
dostop do nevarnih območij. 

V pekarski Industriji so pristojni inšpektorji pregledali 99 subjektov, od tega ima skoraj dve tretjini 
subjektov manj kot 10 zaposlenih delavcev. Večina delodajalcev zagotavlja namensko osebno 
varovalno opremo. Petina vseh delodajalcev ne izvaja teoretičnega in praktičnega usposabljanja za 
pravilno uporabo osebne varovalne opreme, saj menijo, da ni potrebno, ker je v tej dejavnosti 
navedena oprema zelo enostavna za uporabo. Dobra tretjina delodajalcev z manj kot 10 zaposlenimi 
v pekarski industriji ne izvaja v zakonsko predpisanih rokih preiskave kemičnih, fizikalnih in bioloških 
škodljivosti, pri večjih delodajalcih pa je neizvajanje navedenih preiskav zgolj izjema. Zelo podobno 
stanje je tudi pri izvajanju pregledov delovne opreme. Pri večjih delodajalcih so pristojni inšpektorji 
ugotovili le dve podjetji, pri katerih delovna oprema nI bila opremljena s krmilno napravo za izklop v 
sili. Navedeno napravo ima na delovni opremi tudi večina manjših delodajalcev. Delovno opremo 
imajo zavarovano z varovali ali varnostnimi napravami skoraj vsi delodajalci. 

Pristojni inšpektorji pri 16 pregledanih družbah, ki se ukvarjajo z mletjem žita, niso ugotovili večjih 
nepravilnosti. 

Pristojni inšpektorji so pregledali tudi 27 slaščičarn, od tega ima 6 slaščičarn več kot 10 delavcev. V 
slaščičarnah ni kršitev glede zagotovitve namenske osebne varovalne opreme in njene uporabe. 
Polovica slaščičarn nima izvedenih v zakonsko predpisanih rokih preiskav kemičnih, fizikalnih in 
bioloških škodljivosti, preglede delovne opreme pa ne četrtina slaščičarn. Slaščičarne redno čistijo 
prezračevalne naprave na delovnih mestih. Večina slaščičarn zagotavlja pomožno ročno orodje ali 
mehanične naprave za vlaganje ali prijemanje v nevarno območje delovne opreme. Skoraj vsa 
delovna oprema v slaščičarnah je opremljena s krmilno napravo za izklop v sili In zavarovana z 
varovali. Podobno stanje je tudi v štirih pregledanih keksarnah. 

Na področju proizvodnje brezalkoholnih in alkoholnih pijač so pristojni inšpektorji pregledali 17 
subjektov, od tega kar 9 subjektov z več kot 15 zaposlenimi delavci. Vsi delodajalci delavcem 
priskrbijo namensko osebno varovalno opremo in delavci jo tudi uporabljajo. Trezna pregledanih 
delodajalcev nima v predpisanih rokih opravljenih preiskav kemičnih, fizikalnih In bioloških 
škodljivosti ter pregledov delovne opreme. 

Na področju mlekarske industrije so inšpektorji pregledali 5 mlekarn, od tega kar tri z več kot 100 
zaposlenimi delavci in 4 manjše sirarne. Delodajalci ustrezno skrbijo tako za osebno varovalno 
opremo kot tudi za delovno opremo. 

Pristojni inšpektorji so pregledali tudi 12 oljarn, od tega 11 oljarn z manj kot 12 zaposlenimi. Oljarne 
dobro skrbijo za varno delovno in osebno varovalno opremo, skoraj polovica pa jih v zakonsko 
predpisanih rokih nima izvedenih preiskav kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti. 

Delovna oprema je po ugotovitvah pristojnih inšpektorjev pri kmetijskih zadrugah, gostinskih 
obratih in navedenih samostojnih podjetnikih varna, uporabljajo pa tudi namensko osebno varovalno 
opremo. Večje kršitve na delovnih mestih niso bile ugotovljene. 

106 



Stanje varnosti in zdravja pri delu je precej dobro urejeno tudi v 13 pregledanih družbah, ki 
proizvajajo oz. predelujejo ali pakirajo dodatke za različne vrste živilske industrije, saj so v teh 
družbah večinski lastniki tujci. 

Ukrepi 

Pristojni inšpektorji so izdali 219 ureditvenih odločb in 2 odločbi o prepovedi dela. Delodajalcem 
so bile v 10 primerih izrečene mandatne kazni. 

Zaključek 

Rezultati akcije so pokazali, da je stanje na področju varnosti in zdravja pri delu v živilsko 
predelovalni industriji zadovoljivo. Glede osnovnih ciljev akcije je bilo ugotovljeno sledeči: delovni 
pogoji so bili v večini primerov vizualno dobri, vendar pa je bilo največ ugotovljenih pomanjkljivosti 
ravno v neustreznem izvajanju preiskav kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti ter mikroklime. 
Delovna oprema je bila v glavnem ustrezno urejena in opremljena, so pa bile ugotovljene 
pomanjkljivosti glede izvajanja periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme. Zagotavljanje 
osebne varovalne opreme je dobro, delno pomanjkljiva pa je bila uporaba te opreme. V celoti 
gledano je stanje boljše pri večjih delodajalcih kot pri malih. 

4.5. Akcija nadzora nad izvajanjem predpisov v dejavnosti proizvodnje 

kovin in kovinskih izdelkov 

Akcija je potekala na področju varnosti in zdravja pri delu v dejavnosti 

proizvodnje kovin in kovinskih izdelkov v obdobju od 05. 03.2001 do 30.04. 

2001. Skupno je bilo pregledanih 186 subjektov ter za odpravo ugotovljenih 

pomanjkljivosti in nepravilnosti izdanih 141 ureditvenih odločb s skupno 786 

naloženimi ureditvenimi ukrepi. Najpogostejše kršitve ter s tem v zvezi 

največ naloženih ureditvenih ukrepov se nanaša na neustrezno izvajanje 

periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme, na neustrezno 

izvajanje usposabljanja delavcev, predvsem glede praktičnega usposabljanja 

na delovnem mestu, na pomanjkljivosti glede opravljanja periodičnih 

zdravstvenih pregledov delavcev ter na neustrezno organiziranost izvajanja 

teh obveznosti. * - • .V \ •'? 

Namen In trajanje akcije 

Akcija nadzora nad izvajanjem predpisov v dejavnosti proizvodnje kovin in kovinskih izdelkov je 
potekala v skladu s programskimi usmeritvami Inšpektorata RS za delo, in sicer v obdobju od 05.03. 
2001 do 30.04.2001. 

Namen akcije je bilo ugotoviti spoštovanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu v tej 
dejavnosti. Zaradi poškodb, ki so se pojavile v preteklem obdobju, se je akcija ciljno usmerila 
predvsem na obstoj in ustreznost spoštovanja navodil in postopkov pri delu, kot tudi na ustrezno 
usposobljenost delavcev za opravljanje varnega dela. Istočasno se je ob akciji ugotavljalo morebitne 
izstopajoče pomanjkljivosti, ki so bile v nasprotju s predpisi. 
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UGOTOVITVE 

V akciji je bilo na celotnem področju Slovenije pregledano 186 subjektov ter ugotovljeno sledeče: 
slabo se izvaja obveznost delodajalcev, da morajo zagotoviti, da strokovne naloge s področja 
varnosti in zdravja opravlja ustrezna strokovna oseba. Posebno pri malih delodajalcih ni ustrezno 
organiziranega sodelovanja med delodajalcem in delavci glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri 
delu. To pomeni, da delavci v mnogih primerih ne uveljavljajo svoje zakonite pravice, da izvolijo svet 
delavcev ali delavskega zaupnika. 

Ugotovljenih je bilo tudi precej pomanjkljivosti glede ustreznosti delovne opreme ter pripadajoče 
dokumentacije, pomanjkljiva je opremljenost z varnostnimi označbami, slabo pa so urejene tudi 
transportne poti. 

Glede gradbenih objektov, ki se uporabljajo za delovne in pomožne prostore, je bilo ugotovljeno, da 
so pogosto stari, slabo urejeni in pogosto tudi prenatrpani. Starost objektov v večini primerov pomeni 
tudi slabe in dotrajane električne instalacije ter tudi problematičnost glede požarnega varstva. 

Delodajalci so že pričeli z aktivnostmi za izdelavo izjave o varnosti ter pripadajoče ocene tveganja, 
vendar so v sredini leta te aktivnosti zaradi podaljšanja roka popolne uveljavitve zakona nekoliko 
zamrle, ter potem proti koncu leta ponovno oživele, četudi se ocenjuje, da bo oz. je imelo ob koncu 
leta izdelano in sprejeto izjavo o varnosti vsaj 70% delodajalcev, je glede tega pri delodajalcih še 
vedno precej nejasnosti. 

Ugotovljeno je bilo tudi pomanjkljivo vodenje predpisanih evidenc ter precej problemov glede dela 
preko študentskih servisov. 

Za učinkovitost izdanih ukrepov in izvajanja predpisov se je kot smiselno v določenih primerih 
izkazalo tudi izvajanje kontrolnih pregledov. 

Ukrepi 

Na podlagi strokovnih ugotovitev je bilo s strani posameznih inšpektorjev izdano 141 ureditvenih 
odločb. V ureditvenih odločbah je bilo podanih 786 zahtevkov za ureditev ali izboljšanje stanja pri 
posameznih kontroliranih subjektih. Pristojni inšpektorji so izdali največ zahtevanih ureditev za 
Izvedbo periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme (90) in izvedbo teoretičnega In 
praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo. Veliko število zahtevanih ureditev se je 
nanašala tudi na izvajanje zdravniških pregledov (78), izvajanje ukrepov varnosti pri delu (strokovne 
naloge, oseba...) (58) in izjave o varnosti (56) ter tudi na preiskave delovnega okolja (46) in 
pregledov ter meritev električnih inštalacij (41). Ostale pomanjkljivosti so bile ugotovljene v manjšem 
številu. 

Zaključek 

Ugotovitve akcije lahko ocenimo kot take, ki odražajo splošno raven stanja varnosti in zdravja pri 
delu in odnos delodajalcev na tem področju dejavnosti. V večini primerov se stanje in kvaliteta 
odražata v sorazmerju z delodajalčevim poznavanjem varnosti in zdravja pri delu ter spremljajoče 
zakonodaje. Delodajalci pogosto občutijo vlaganje v varno delo samo kot finančno breme. 
Posamezne odgovornosti se delodajalci zavedajo šele takrat, ko jih obišče inšpektor. Vendar stanje 
kljub sorazmerno velikemu številu izrečenih ukrepov ni zaskrbljujoče, vsekakor pa je še veliko 
možnosti za izboljšanje tega stanja, k čemur bo zagotovo pripomogla tudi izjava o varnosti ter 
ocenjevanje tveganj, ki se bo pričelo izvajati v letu 2002. 
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4.6. Akcija nadzora nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje v 

dejavnosti trgovine 

Akcija je potekala na področju delovnih razmerij od 01. 06. 2001 do 31.10. 

2001. V okviru akcije je bilo izvedenih 295 pregledov in ugotovljenih 254 

kršitev. Ugotovitve inšpektorjev so zaskrbljujoče. Kljub dejstvu, da smo v 

dejavnosti trgovine usmerjen nadzor opravljali že drugo leto, smo ugotovili 

številne nepravilnosti predvsem v zvezi z zaposlovanjem, plačami, odmori, 

počitki in letnim dopustom. Glede na navedeno smo se odločili, da bomo z 

izvajanjem nadzora nadaljevali tudi v prihodnje. 

Trajanje in namen 

Akcija je potekala od 01.06.2001 do 31.10.2001. 

Akcija se je izvajala na področju delovnih razmerij. Poudarek akcije je bil na ugotavljanju spoštovanja 
določb delovnopravne zakonodaje, ki urejajo delovni čas, zlasti nadurno delo, odmore in počitke med 
delovnim časom, kakor tudi vodenje ustreznih evidenc v zvezi z delovnim časom ter oblikami 
zaposlovanja delavcev. 

Nadzor se je izvajal pri delodajalcih, ki imajo registrirano dejavnost trgovine. 

Nosilci nadzora so bili inšpektorji za delo s področja delovnih razmerij. 

V okviru akcije je bilo izvedenih 295 pregledov. 

UGOTOVITVE 

V dejavnosti trgovine kljub poostrenemu nadzoru v preteklih letih še vedno ugotavljamo nepravilnosti 
v zvezi s pogodbami o zaposlitvi, z delom preko polnega delovnega časa, z evidencami na področju 
dela, z dodatki k plačam zaradi neugodnih pogojev dela, s tedenskimi počitki in z letnim dopustom. 

Pri delodajalcih, pri katerih je v preteklosti že bil opravljen inšpekcijski pregled, je bilo ugotovljeno, da 
v večji meri spoštujejo določbe, ki regulirajo delovni čas, delo preko polnega delovnega časa, tudi 
evidence na področju dela in dodatke zaradi neugodnih pogojev dela. Nekoliko slabše je stanje pri 
manjših delodajalcih In delodajalcih, ki so bili prvič pregledani. Na sploh so opazne velike razlike v 
urejenosti med večjimi trgovskimi podjetji, ki so pod stalnim udarom javnosti in sindikatov, ter 
manjšimi trgovskimi družbami in samostojnimi podjetniki. 

V večjih nakupovalnih centrih, ki so nenehno pod drobnogledom, tako javnosti kakor tudi inšpekcije 
za delo, so glede na ugotovitve zadnjih inšpekcijskih pregledov, izvedenih v okviru akcije, delodajalci 
izboljšali stanje uresničevanja pravic delavcev. Kršitve so ugotovljene predvsem v zvezi z delovnim 
časom. 

Na določenih območjih v Sloveniji je glede spoštovanja delovnopravne zakonodaje v dejavnosti 
trgovine zaznati bistven napredek. Kljub vsemu navedenemu pa je splošna ocena stanja še vedno 
nezadovoljiva, saj je bilo v okviru Izvedene akcije ugotovljenih kar 254 kriitev delovnopravne 
zakonodaje. Številni delodajalci kršijo predpise tudi zaradi nepoznavanja normativne ureditve tega 
področja prava. 

1. Splošni akti 

Nekateri delodajalci še vedno ne izpolnjujejo obveznosti sprejema splošnih aktov s področja delovnih 
razmerij. V kolikor pa jih sprejmejo, so slednji pogosto neustrezni. Zaslediti je bilo primere, ko so 
pravice delavcev, določene s splošnimi akti, manj ugodne od pravic, urejenih s kolektivno pogodbo 
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dejavnosti. Prav tako niso osamljeni primeri, ko so delavci razporejeni na delovna mesta, ki jih 
delodajalec ni opredelil v aktu o sistemizaciji ali pa je opravil napačno opredelitev. 

2. Zaposlovanje 

V nekaterih primerih so bile ugotovljene kršitve v zvezi z obličnostjo pogodb o zaposlitvi. Ponavadi 
gre za neustrezno razvrstitev v tarifni razred. Manj pogoste so kršitve v zvezi s sklepanjem pogodb 
za določen čas v nasprotju s 17. členom ZDR Slednje se nanašajo predvsem na nezakonito 
podaljševanje pogodb o zaposlitvi za določen čas. 

Ugotovljenih je bilo 16 primerov nezakonitega zaposlovanja in 6 primerov dela v nasprotju s 
pogodbo o delu. Zaposlovanja tujcev ni bilo zaslediti, razen v enem primeru. 

Pogosto je pojav dela študentov preko napotnice študentskih servisov, pri čemer v številnih primerih 
študenti sploh ne dobijo plačila za opravljeno delo. V enem primeru je bilo ugotovljeno, da 
delodajalec trgovinsko dejavnost opravlja izključno z delavci, ki so delo opravljali preko napotnic, kar 
je v nasprotju z delovnopravno zakonodajo. 

V zvezi z zaposlovanjem je bilo skupno ugotovljenih 72 kriitev delovnopravne zakonodaje. 

3. Delovni čas in nadurno delo 

Glede tedenskega delovnega časa je bilo še vedno zaslediti primere, ko je slednji določen v trajanju 
42 ur na teden in ne štirideset kot to določa kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije. 

V zvezi s 40-umim delovnim tednom je bilo v dveh enotah ugotovljeno, da je delodajalec izdelal umik 
dela, ki je sestavljen tako, da delavci v enem tednu delajo 42 ur v naslednjem tednu pa 38 ur, 
oziroma v dragem primeru 47 ur en teden in 33 ur naslednji teden, s Smer se ure dela v dveh tednih 
uravnajo na dovoljenih 40 ur. Inšpektorji slednjega niso obravnavali kot kršitev. 

Pri nadurnem delu se opaža, da to pogosto ni odrejeno iz zakonsko dovoljenih razlogov in ni šteto 
kot poseben delovni pogoj. Ure dela preko polnega delovnega časa se največkrat kompenzirajo kot 
dela prosti dnevi. Pri nekaterih delodajalcih, ki so omogočili koriščenje ur dela preko polnega 
delovnega časa, je bilo ugotovljeno, da ni bilo omogočeno koriščenje letnega dopusta. V posamičnih 
primerih je bila ugotovljena prekoračitev zakonske omejitve nadurnega dela. 

Sicer pa je problematika delovnega časa izrazita v samopostrežnih trgovinah in marketih, ki pretežno 
prodajajo živila in ki so odprti ves dan, kakor tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, nekateri pa še v 
nočne ure. Delavke morajo praviloma prihajati na delo pred odprtjem trgovine in odhajati po zaprtju 
le - te. Ta čas, ki dnevno traja najmanj 1 uro, se ne šteje kot delo preko polnega delovnega časa in 
se pogosto tudi ne beleži. Tako je delovna obveza v tovrstnih trgovinah daljša. Vzrok je v tem, da 
delodajalci ne skušajo omiliti števila nadur z novimi zaposlitvami, temveč skušajo probleme reševati 
z notranjimi razporeditvami. 

Hkrati pa se omenjeni čas ne šteje kot čas priprave na delo v smislu določb 43. člena ZDR, kar bi 
pomenilo, da je vštet v delovni čas Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije žal nima 
nobenih določil o tem, vendar bi bila po našem mnenju takšna ureditev potrebna, saj gre za 
specifiko, ki je za to dejavnost značilna. 

V zvezi z delovnim časom je bilo skupno ugotovljenih 38 kriitev. 

4. Odmori, počitki, letni dopust 

Pri manjših delodajalcih z enim do dvema zaposlenima so bile ponovno ugotovljene zlasti kršitve v 
zvezi z omogočanjem odmora med delovnim časom, ki ga delavci najpogosteje preživijo kar na 
delovnem mestu. Podjetniki problem dela v sobotah In morebiti ob nedeljah rešujejo s tem, da v 
prodajalni delajo sami. 

številne kršitve so bile ugotovljene tudi v zvezi z zagotavljanjem tedenskega počitka. 

V zvezi s tedenskim počitko^ je izstopal primer v enoti Maribor. Delodajalec je delavcem sicer 
zagotavljal 24 nepretrganih ur počitka (npr. delavcu je bil tedenski počitek odrejen od 12 ure v 
nedeljo do 12 ure v ponedeljek, ko je bil ponovno razporejen za delo), ne pa dejanskega dneva. V 
zvezi s tem je delodajalec predložil tudi mnenje Inštituta za delo pri Pravni fakulteti, ki se strinja s 
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takšno odmero tedenskega počitka. Glede na to, da se na inšpektoratu nismo strinjali s takšno 
ureditvijo tedenskega počitka, smo pridobili mnenje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 
iz katerega izhaja, da je tedenski počitek potrebno obravnavati kot dan tedenskega počitka in ne kot 
seštevek 24. ur. Določbo o tedenskem počitku je potrebno obravnavati v povezavi z določbo o 
dnevnem počitku v trajanju najmanj 12 ur. Tudi iz mednarodnih dokumentov izhaja, da je delavec v 
vsakem sedemdnevnem obdobju upravičen do minimalnega neprekinjenega počitka 24 ur, čemur se 
dodajo ure dnevnega počitka. 

Večji delodajalci delavcem praviloma zagotavljajo povečanje letnega dopusta za 4 dni za delo 6 dni v 
tednu v skladu s kolektivno pogodbo. Pri drugih delodajalcih so bile kršitve v zvezi s tem pogosteje 
ugotovljene, nekateri od teh z določilom 25. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije 
sploh niso seznanjeni. Podjetniki s strani delavcev upravnega organa ob predložitvi pogodb o 
zaposlitvi v registracijo niso opozorjeni na to nepravilnost, ki je razvidna iz navedenih pogodb. V 
zvezi z dopusti je bilo v številnih primerih ugotovljeno, da delodajalci o slednji pravici delavcev ne 
odločijo s sklepi, kar so dolžni storiti po 23. členu Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega 
razmerja. 

Pri enem od večjih delodajalcev je bilo ugotovljeno, da odmore in počitke zagotavljajo tako, da v tem 
času delajo študentje preko napotnic študentskih servisov, redkeje pa delodajalci v ta namen 
zaposlijo več delavcev. 

V zvezi z odmori, počitki in letnim dopustom je bilo ugotovljenih 64 kršitev. 

5. Plače in dodatki 

V zvezi s plačami, dodatki in regresom za letni dopust je bilo ugotovljenih 66 kršitev delovnopravne 
zakonodaje. Najpogosteje delavcem niso izplačani pripadajoči dodatki, in sicer pri manjših 
delodajalcih. 

Primeroma je bilo ugotovljeno, da pisni obračun plače ni v skladu z določbami branžne kolektivne 
pogodbe, v nekaterih primerih pa je plača izplačana brez obveznega pisnega obračuna. V 
posamičnih primerih plača ni bila izplačana do roka, to je 18. v mesecu. V praksi se pojavljajo težave 
pri izplačilu nadomestil plače za čas praznikov, in sicer takrat, ko je trgovina na dan praznika odprta. 
Pri razporejanju delovnega časa namreč v nekaterih primerih poslovodje ne ločijo, ali je delavec 
prost zaradi praznika ali je prost zaradi samega razporeda delovnega časa. Od tega pa je odvisno, 
ali bo delavec prejel nadomestilo za čas praznika ali pa ne. Tako se v posameznih primerih zgodi, da 
nihče od delavcev ne dobi nadomestila za praznične dni. 

Manj kršitev je bilo ugotovljenih v zvezi z regresom za letni dopust, še vedno pa je zaslediti pojav 
izplačila regresa v bonih. 

V enem primeru je bilo ugotovljeno, da delodajalec delavcu ni povrnil stroškov prevoza na delo. 

6. Evidence delovnega časa 

Se vedno se ugotavlja, da delodajalci, predvsem manjši, ne vodijo ustreznih evidenc delovnega 
časa, kar bistveno otežuje nadzor na tem segmentu delovnopravne zakonodaje. Pri velikih 
delodajalcih je bilo ugotovljeno, da so pričeli dosledneje voditi ustrezno evidenco. 

7. Nočno delo 

Nočno delo je bilo ugotovljeno le v enem primeru, ko je delo potekalo tudi v nočni izmeni. Delo je bilo 
organizirano v treh izmenah. Delavci dopoldanske izmene so delali 6 dni v tednu, delavci 
popoldanske in nočne izmene pa 5 dni v tednu. 

Ukrepi 

V okviru akcije je bik) izdanih 115 ureditvenih odločb, podanih 17 predlogov za uvedbo postopka 
pri sodniku za prekrške ter izrečenih 19 mandatnih kazni. 
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Zaključek 

Ocenjujemo, da je bila akcija v tej dejavnosti koristna in potrebna, saj so ugotovitve inšpektorjev 
zaskrbljujoče. Kljub dejstvu, da smo v dejavnosti trgovine usmerjen nadzor opravljali že drugo leto, 
smo ugotovili številne nepravilnosti. Glede na navedeno, smo se odločili, da bomo z izvajanjem 
nadzora nadaljevali tudi v prihodnje. 

4.7. Akcija nadzora nad zaposlovanjem in varnim delom v dejavnosti 

veterine 

Akcija je potekala na področju delovnih razmerij in na področju varnosti in 

zdravja pri delu in sicer od 02.07.2001 do 28.09.2001. V okviru akcije je 

bilo opravljenih skupno 125 pregledov, od tega 59 pregledov na področju 

delovnih razmerij ter 66 na področju varnosti in zdravja pri delu. Na področju 

delovnih razmerij je bilo ugotovljenih 45 nepravilnosti. Splošna ocena stanja 

na področju delovnih razmerij je, da so razmere v tej dejavnosti zadovoljive. 

Največ nepravilnosti je bilo ugotovljenih v zvezi z aktom o sistemizaciji 

delovnih mest, vendar so jih delodajalci po posredovanju inšpektorjev v 

glavnem odpravili. 

Na področju varnosti in zdravja pri delu je bilo ugotovljenih 66 pomanjkljivosti 

in nepravilnosti ter za njihovo odpravo izdanih 49 ureditvenih odločb. Večina 

izrečenih ukrepov se je nanašala na zagotovitev strokovne osebe za varnost 

in zdravje pri delu, na izvajanje periodičnih pregledov in preiskav kemičnih, 

fizikalnih in bioloških škodljivost ter mikroklime, na izvajanje periodičnih 

pregledov in preizkusov delovne opreme ter na izvajanje usposabljanja 

delavcev za varno delo. Stanje v celoti se lahko oceni kot zadovoljivo, četudi 

ga bo v prihodnosti potrebno izboljšati. 

Trajanje in namen 

Akcija je potekala od 02.07.2001 do 28.09.2001. 

Namen akcije je bil ugotoviti spoštovanje določb delovno pravne zakonodaje, ki urejajo zaposlovanje 
ter varnost in zdravje pri delu pri delodajalcih, ki opravljajo veterinarsko dejavnost, predvsem v 
zasebnem sektorju. Gre za dejavnost, ki še ni bila zajeta v poostren nadzor, zaradi česar smo z 
izvajanjem akcije želeli med drugim ugotoviti, v kakšni meri so spoštovani predpisi v tej dejavnosti, 
predvsem zaradi implementacije predpisov Evropske unije. Inšpekcijski nadzor se je v skladu z 
namenom akcije v večjem obsegu vršil v zasebnem sektorju, sicer pa so bila nadzorstva opravljena 
tudi pri subjektih nadzora, ki sodijo v javni sektor. Pri izvajanju akcije se je pokazalo, da posebne 
problematike glede spoštovanja delovnopravne zakonodaje v tej dejavnosti ni zaznati. 

V obseg nadzora so bili zajeti predvsem zasebni delodajalci, ki so registrirani za opravljanje 
veterinarske dejavnosti. 

Nosilci nadzora so bili inšpektorji za delovna razmerja ter inšpektorji za varnost in zdravje pri delu. 

V okviru akcije je bilo izvedenih je bilo opravljenih skupno 125 pregledov, od tega 59 pregledov na 
področju delovnih razmerij ter 66 na področju varnosti in zdravja pri delu. 
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UGOTOVITVE 

I. Delovna razmerja 

Na področju delovnih razmerij je bilo ugotovljenih 45 nepravilnosti. 

1. Splošni akti 

Nekateri delodajalci ne izpolnjujejo obveznosti sprejema splošnih aktov s področja delovnih razmerij, 
predvsem akta o sistemizaciji delovnih mest. Bolj pogosti pa so primeri, ko so akti sicer sprejeti, so 
pa nepopolni ali neustrezni. V enem primeru so bile pravice delavcev, določene s splošnimi akti, 
manj ugodne od pravic, urejenih s kolektivno pogodbo dejavnosti (npr. določitev izhodiščne plače). V 
zvezi s splošnimi akti je bilo ugotovljenih največ nepravilnosti, in sicer 14. 

2. Oblike zaposlovanja 

Delodajalci z delavci sklepajo pretežno pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, vendar pa pogosto 
sklepajo tudi delovno razmerje za določen čas. Pri sklepanju slednjega je bilo v dveh primerih 
ugotovljeno, da so bile pogodbe sklenjene izven zakonsko dovoljenega razloga. V enem primeru je 
bilo ugotovljeno zaposlovanje tujca, in sicer v skladu s predpisi. V posamičnih primerih je bilo 
ugotovljeno, da delavci delajo po pogodbi o delu. Zaposlovanje na črno ni bilo ugotovljeno, razen v 
primeru, ko delodajalec z direktorjem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi, čeprav je šlo za delovno 
razmerje. 

Inšpektorji so v manjšem obsegu zasledili opravljanje pripravniške dobe. Pri tem se je pojavil 
problem v zvezi z zaključkom pripravništva, ker ni veljavnega pravilnika za to področje, strokovni izpit 
pa je potreben za pridobitev naziva dr. vet. med. in verifikacijo dejavnosti. Pri izvajanju akcije je bilo v 
enem primeru ugotovljeno, da se pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas s pripravnikom, ni 
spremenila po zaključku pripravniške dobe, čeprav je delavec ostal v delovnem razmerju pri 
delodajalcu. V enem primeru pa je bila pogodba o zaposlitvi, sklenjena s pripravnikom, pomanjkljiva. 

Votontersko pripravništvo je bilo ugotovljeno le v enem primeru. Pri tem je delodajalec sklenil z 
Zavodom za zaposlovanje pogodbo o sofinanciranju uvajanja v delo brez delovnega razmerja. 
Ugotovljeno je bilo, da delodajalec izpolnjuje vse obveznosti. 

V zvezi z obličnostjo pogodb o zaposlitvi je bilo ugotovljenih 9 kršitev. V posamičnih primerih je bila 
pogodba o zaposlitvi v nasprotju s predpisi. Pri tem je bila konkurenčna klavzula enostranska, 
nadurno delo je bilo v pogodbi o zaposlitvi določeno preko zakonsko dovoljenega števila ur. V 
številnih primerih pa so bile pogodbe o zaposlitvi pomanjkljive. Pri tem delodajalci v pogodbe o 
zaposlitvi niso vnesli delovnega mesta in tarifnih razredov ter zneska bruto plače v tolarjih. 

Glede opravljanja dela po pogodbi o delu je bila v nekaj primerih ugotovljena prekoračitev 
dovoljenega števila opravljenih ur ter opustitev vodenja evidenc o delu po pogodbi o delu ali pa so le- 
te pomanjkljive. V enem primeru je bila ugotovljena kršitev 109. člena ZDR. V zvezi z delom preko 
polnega delovnega časa je bilo ugotovljenih 5 nepravilnosti. 

3. Delovni čat 

Delovni čas je v tej dejavnosti zelo različno določen, po rednem delovnem času pa zagotavljajo 
dežurstvo, ki je z delovnopravnega področja organizirano kot pripravljenost na domu in nato po 
potrebi v ambulanti ali na terenu. V nekaterih primerih dva subjekta organizirata skupno dežurstvo. 
Delo izven rednega delovnega časa obravnavajo kot delo preko polnega delovnega časa, to pa 
pomeni za zasebne klinike predvsem nočno delo In delo v nedeljo. Tako številni delodajalci uvajajo 
delo preko polnega delovnega časa predvsem zaradi zagotavljanja 24-umega dežurstva ali kadar je 
potrebno opraviti cepljenje živali. V zvezi s tem je potrebno opozoriti na 4. odstavek 56. člena 
Zakona o veterini, kjer je določeno, da lahko veterinar, ne glede na predpise o delovnih razmerjih, 
izjemoma opravi 40 ur dela preko polnega delovnega časa. V 2 primerih je bilo ugotovljeno, da 
delodajalca nista spoštovala zakonske omejitve števila opravljenih ur preko polnega delovnega časa. 
Prav tako je bilo v 2 primerih ugotovljeno, da delodajalca nista vodila evidenc o delavcih, ki opravljajo 

113 poročevalec, št. 80 



delo, ter o številu opravljenih ur. Primeroma je bilo ugotovljeno, da opravljene nadure ne štejejo kot 
poseben delovni pogoj. 

4. Plače in dodatki 

V zvezi s plačami je bilo skupno ugotovljenih 7 kršitev delovnopravne zakonodaje. V treh primerih 
delodajalci delavcem niso izplačali pripadajočih dodatkov, predvsem za delo v manj ugodnem 
delovnem času. Primeroma je bilo ugotovljeno, da je pisni obračun plače pomanjkljiv. V enem 
primeru je bilo ugotovljeno, da je bila višina izplačane plače pod določeno izhodiščno plačo. V 
posamičnih primerih pa je bilo zaslediti, da delavci niso razvrščeni v tarifne razrede. 

5. Evidence delovnega časa 

Pri nekaterih delodajalcih je bilo ugotovljeno, da ne vodijo ustreznih evidenc delovnega časa, v več 
primerih pa so evidence nepopolne oz. pomanjkljive. 

6. Druge kršitve 

• nezagotavljanje dnevnega in tedenskega počitka, 

• neizpolnjevanje pogojev za delo na domu, 

• niso bili opravljeni predhodni zdravniški pregledi. 

II. Varnost in zdravje pri delu 

Na področju varnosti in zdravja pri delu je bilo ugotovljenih 165 kršitev. 

V okviru te akcije so inšpektorji za varnost in zdravje pri delu v veterinarski dejavnosti opravili nadzor 
predvsem pri delodajalcih v zasebnem sektorju. 

Pri tem so ugotovili, da imajo pregledani subjekti potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Tudi 
delovna mesta in delovni pogoji so ustrezno urejeni, saj so si delodajalci navedeno morali urediti že v 
postopku verifikacije. Veliko delodajalcev je registriranih kot d.o.o., nekateri med njimi pa so tudi 
samostojni podjetniki. Področje varnosti in zdravja pri delu je po privatizaciji veterinarskih ambulant 
nekoliko slabše organizirano in urejeno, saj so bile veterinarske ambulante pred privatiziranjem 
organizirane preko področnih zavodov, ki so centralno urejali navedeno področje. Večina 
delodajalcev nima sklenjene pogodbe s pooblaščeno osebo za opravljanje strokovnih nalog na 
področju varnosti in zdravja pri delu, zaposleni v družbi pa pogojev, ki se zahtevajo za strokovnega 
delavca na tem področju, nimajo. 

V dobro vzdrževanih lastnih poslovnih prostorih opravlja dejavnost zelo veliko delodajalcev, pa tudi 
najemniki delovne prostore ustrezno vzdržujejo. Pri inšpektorskem nadzoru so bili inšpektorji 
zadovoljni s primemo osvetljenostjo delovnih mest, ugotovili pa so tudi, da so roki periodičnih 
preiskav delovnega okolja pri večini delodajalcev potekli. Precej delodajalcev ima pretečene veljavne 
roke za vzdrževanje in pregledovanje delovne opreme, vendar pa je po oceni inšpektorjev delovna 
oprema ustrezno vama. Le redki skrbijo za redne preglede, preizkušanje in vzdrževanje električnih 
naprav in elektroinštalacij. Zdravila močnega učinka in strupi skupine 1 ima večina delodajalcev 
ustrezno shranjene, pa tudi delovne površine za delo z navedenimi zdravili so iz za to primernega 
materiala. Le manjše število delodajalcev nima za nevarne snovi ustreznih listin. 

Programi usposabljanja delavcev za varno delo se pri polovici delodajalcev ne izvajajo. Pri tistih 
redkih delodajalcih, ki delavce usposabljajo za vamo delo. pa so inšpektorji nad vsebino večine 
programov razočarani, saj programi niso v zadostni meri prilagojeni posebnostim delovnih mest 
Vzrok za takšne vsebine programov je verjetno v nezadostnem poznavanju nevarnosti in tveganj za 
posamezna delovna mesta, saj delavce usposabljajo za vamo delo strokovni delavci iz najetih 
pooblaščenih inštitucij. Delodajalci z nekvalitetnim programom so izrazili željo, da bi se pri izdelavi In 
izvedbi programov usposabljanja za varno delo bolj aktivno vključila stroka - veterinarska zbornica. 
Kar precej delodajalcev ima že izdelano izjavo o varnosti, ki pa je pri nekaterih delodajalcih 
pomanjkljiva. Delodajalci, ki še vedno pripravljajo oceno tveganja, zamujajo tudi z zdravniškimi 
pregledi, saj so zdravniški pregledi planirani skladno z oceno delovnih mest. 
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V veterinarski dejavnosti so najbolj ogroženi zaradi poškodb zaposleni v veterinarskih postajah in 
sicer tvegajo poškodbe zaradi ugrizov, udarcev večjih živali in zaradi prometnih nesreč. Hujših 
poškodb pri delu v letošnjem letu ni bilo, prav tako veterinarji niso prijavili poklicnih bolezni, ko so jim 
v bistvu zelo izpostavljeni. 

Ukrepi 

UKREP 
DELOVNA 

RAZMERJA: 

VARNOST IN 

ZDRAVJE 

PRI DELU: 

Ureditvena odločba 27 49 

Predlog sodniku za prekrške 1 - 

Skupaj: 28 49 

Zaključek 

Glede na dejstvo, da dejavnost veterine še nikoli ni bila zajeta v nadzor, ki ga opravljamo v okviru 
usmerjenih akcij, ugotavljamo, da je bila izvedba akcije zelo koristna. Splošna ocena stanja na 
področju delovnih razmerij je, da so razmere v tej dejavnosti žadovoljive. Največ nepravilnosti je bHo 
ugotovljenih v zvezi z aktom o sistemizaciji delovnih mest, vendar so jih delodajalci po posredovanju 
inšpektorjev v glavnem odpravili. 

Na področju varnosti in zdravja pri delu je bilo ugotovljenih največ pomanjkljivosti in nepravilnosti 
glede ustreznosti izvajanja pregledov in preiskav kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti ter 
mikroklime in tudi ustreznosti Izvajanja periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme. To 
predvsem v tem smislu, da so pretekli roki veljavnosti. Pri skoraj polovici pregledanih subjektov je 
bilo ugotovljeno, da se ne Izvaja usposabljanje delavcev za varno delo. četudi je pri izvajanju 
veterinarske dejavnosti velika izpostavljenost tveganju zaradi napadov, ugrizov ali udarcev živali, do 
težjih poškodb pri delu v letu 2002 ni prišlo. V tem letu tudi ni bilo uradno ugotovljene nobene 
poklicne bolezni. 

4.8. Akcija nadzora pri delodajalcih, ki opravljajo dejavnost kmetijstva 

in gozdarstva 

Akcija Je bila Izvedena na področju varnosti in zdravja pri delu v dejavnosti 

kmetijstva in gozdarstva, izvajala pa se je od 01.09.2001 do 30.11.2001. 

Pregledanih je bih skupno 131 subjektov od tega je bilo 87 delodajalcev - kmetov. 

Skupno je bilo ugotovljenih 377 pomanjkljivosti in nepravilnosti ter Izdanih 40 

ureditvenih odločb ter 2 predloga sodniku za prekrške. Stanje je občutno slabše pri 

delodajalcih ■ kmetih, saj se v preteklosti pri njih inšpekcijski nadzor s področja 

varnosti in zdravja pri delu še ni izvajal. Zato bo v bodoče potrebno posvetiti več 

pozornosti posebno tej kategoriji delodajalcev. 

Trajanje in namen akcije: 
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Namen akcije je bil ugotoviti spoštovanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu pri 
delodajalcih, ki opravljajo dejavnost kmetijstva in gozdarstva in kmetih ter ukrepanja na podlagi 
ugotovljenih pomanjkljivosti. 

Akcijo so izvajali inšpektorji za delo na področju varnosti in zdravja pri delu. 

Časovno je akcija je potekala od 01.09.2001 do 30.11.2001. 

Skupno je bilo opravljenih 131 inšpekcijskih pregledov in od tega 87 pregledov kjer je bil delodajalec 
kmet. 

UGOTOVITVE 

Pri delodajalcih kmetih je potekala akcija predvsem o osveščanju in svetovanju glede zahtev varnosti 
in zdravja pri delu. Na podlagi zapisnikov o pregledih in poročil se ugotavlja, da so kmetje zelo malo 
ali skoraj nič seznanjeni s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Pri pregledih so bile izbrane v 
glavnem večje kmetije, verjetno pa je stanje pri manjših kmetijah še slabše. Kmetje so opozorila 
sprejeli z razumevanjem in pokazali interes, kako naj obveznosti izpolnijo. V družbah je ugotovljeno 
stanje boljše. 

V večini primerov je bilo uqotovljeno, da delodajalec še ni pristopil k izdelavi izjave o varnosti in 
ocenjevanju tveganj. To v času poteka akcije zaradi podaljšanja roka popolne uveljavitve Zakona o 
varnosti In zdravju pri delu sicer še ni predstavljalo kršitve, je pa kazalo na to, da bodo vsi pričeli z 
izdelavo tega dokumenta tik pred potekom roka in imeli potem zaradi tega verjetno določene težave 
predvsem z zagotavljanjem ustrezne strokovnosti. Ugotovljen je bil en primer, da je imel kmet izjavo 
o varnosti že izdelano. 

Ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti pa so bile v glavnem sledeče: meritve električne 
inštalacije niso bile opravljene pri polovici pregledanih subjektov. Pri tistih, ki so meritve imeli 
opravljene, pa je bilo v 20 primerih iz rezultatov meritev razvidno, da so električne instalacije 
pomanjkljive in slabo vzdrževane. Zelo pomanjkljivo se opravljajo tudi meritve strelovodnih naprav, 
saj je bilo ugotovljenih kršitev kar 42. Glede na navedeno je verjetnost nezgod in požarov zelo velika, 
zato je zaskrbljujoče tudi dejstvo, da 18 delodajalcev z navedenimi pomanjkljivostmi nima sprejetih 
ukrepov požarnega varstva In zagotovljene prve pomoči. Periodični pregledi strojev se v 
organiziranih družbah ne opravljajo v skoraj polovici primerov, pri kmetih pa inšpektorji niso zasledili 
periodičnega pregleda strojev in edino traktorji, ki so registrirani, so pregledani na tehničnih 
pregledih. Prav tako je bila v 22 primerih ugotovljena neustrezna delovna oprema. Kmetje 
uporabljajo v gozdu kmetijske traktorje, in sicer tudi traktorje brez kabine ali samo z varnostnim 
lokom. Delovna oprema ni opremljena z navodili za varno delo pri 15 delodajalcih. 

Manj je bilo ugotovljenih kršitev pri delu z nevarnimi snovmi. V 8 primerih je bilo ugotovljeno, da 
delodajalec ni imel listine za nevarne snovi, v 9 primerih pa so bila skladišča za nevarne snovt 
neustrezna. Iz zapisnikov je razvidno, da kmetje večinoma kupujejo sredstva za varstvo rastlin le za 
takojšno uporabo in jih ne skladiščijo v večjih količinah. Bolj problematično je pri kmetih skladiščenje 
goriv in maziv v neustreznih skladiščih. 

Pri dobri tretjini delodajalcev usposabljanje delavcev za varno delo ne poteka. Zdravstveni pregledi 
delavcev na medicini dela se izvajajo le pri slabi tretjini delodajalcev. Pristojni inšpektorji so ugotovili, 
da 31 delodajalcev ne vodi zakonsko predpisanih evidenc in 14 delodajalcev ne zagotavlja 
predpisane osebne varovalne opreme, neustrezne hleve in skladišča pa so ugotovili pri 5 
delodajalcih. 

Ukrepi 

Za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti je bilo izdanih 40 ureditvenih odločb, 2 
predloga sodniku za prekrške in ena izvršba. 
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Zaključek 

Akcija je pokazala, da je stanje na področju varnosti in zdravja pri delu v dejavnosti kmetijstva in 
gozdarstva relativno slabo. Največje pomanjkljivosti in nepravilnosti se nanašajo na neurejeno in 
nevzdrlevano delovno opremo, na pomanjkljive električne instalacije in strelovodne naprave, na 
neustrezno usposabljanje za varno delo, na neuporabo osebne varovalne opreme ter na 
pomanjkljivo izvajanje predpisanih zdravstvenih pregledov. Manj kršitev je bili ugotovljenih glede 
nevarnih kemikalij in pripravkov. 

4.9. Akcija nadzora pri delodajalcih, ki opravljajo gradbeno dejavnost 

Akcija je tokrat prvič potekala po vsej državi v istem krajšem časovnem 

obdobju - 2 krat po en teden in sicer od 29. 05.2001 do 05. 06.2001 in od 

11.09. 2001 do 15. 09.2001. Potekala je na področju delovnih razmerij in 

na področju varnosti in zdravja pri delu. V okviru akcije je bilo skupno 

opravljenih 654 inšpekcijskih pregledov, od tega 387 inšpekcijskih pregledov 

na področju varnosti in zdravja pri delu ter 267 inšpekcijskih pregledov s 

področja delovnih razmerij. Splošna ocena oz. povzetek ugotovitev praktično 

vseh enot inšpektorata je, da se razmere v gradbeništvu izboljšujejo. 

Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti na področju delovnih razmerij se 

nanašajo na splošni akt o sistemizaciji delovnih mest, kršitve v zvezi z 

obličnostjo pogodbe o zaposlitvi, razvrstitvijo delovnih mest v ustrezne tarifne 

razrede, nepravilno določanje dopusta, razlog sklenitve delovnega razmerja 

za določen čas, neustrezno vodenje evidenc s področja dela, kršitve v zvezi 

s prijavo del oziroma neplačevanjem prispevkov za invalidsko in pokojninsko 

zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer 

brezposelnosti. Na področju varnosti in zdravja pri delu je bilo največ kršitev 

ugotovljenih glede zagotavljanja varnostnih ukrepov za varovanje delavcev 

pred padci z višine ali v globino ter nedosledne uporabe osebne varovalne 

opreme, predvsem zaščitnih čelad. Med pomembnejše ugotovljene 

pomanjkljivosti štejejo tudi nepopolna dokumentacija na gradbiščih, 

nedosledno prijavljanje pričetka del, pomanjkanje navodil za varno delo ter 
- r ■ • . ' • . ' . i 

tudi neustrezno usposabljanje delavcev, predvsem glede praktične 

usposobitve na delovnem mestu. Kljub izboljšanju stanja bomo z izvajanjem 

akcije nadaljevali tudi v prihodnje, saj stanje še ni zadovoljivo. 

Trajanje in namen akcije: 

Akcija je tokrat prvič potekala po vsej državi v istem krajšem časovnem obdobju • 2 krat po en teden 
in sicer od 29.05.2001 do 05.06.2001 in od 11.09.2001 do 15.09.2001. Za tako kratko obdobje 
smo se odločili zaradi številnih tudi kombiniranih akcij, ki so potekale skozi vse leto. 

Namen akcije je bil poleg nadzora nad spoštovanjem določb Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter 
podzakonskih aktov - Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu, Pravilnika o varstvu pred nevarnostjo 
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električnega toka in Pravilnika o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije 
ugotoviti tudi spoštovanje predpisov s področja delovnih razmerij. 

V okviru akcije je bilo skupno opravljenih 654 inšpekcijskih pregledov, od tega 387 Inšpekcijskih 
pregledov na področju varnosti in zdravja pri delu ter 267 inšpekcijskih pregledov s področja 
delovnih razmerij. 

UGOTOVITVE 

i. Varnost in zdravje pri delu 

Preverjanje predpisane dokumentacije je predvsem pri manjših delodajalcih zelo otežkočeno. 
Dokumentacije delodajalci običajno ne hranijo na gradbišču ali pa imajo na gradbišču le del 
dokumentacije, zaradi česar se inšpekcijski postopki raztegnejo na več dni. Nejasnosti so predvsem 
glede prijav pričetka del, saj naj bi po mnenju nekaterih, gradbišča prijavljal le »glavni izvajalec«. 
Elaborati o ureditvi gradbišč so ali tipski (in zato običajno slabi) ali pa jih ni. Prav tako ni ustreznih 
navodil za varno izvajanje del. Podpisovanje pisnih sporazumov in imenovanje odgovornih oseb 
običajno predstavlja zgolj papir, medtem ko koordinacije med izvajala predvsem v primerih, ko 
investitor sam izbira vse izvajalce, nihče ne izvaja. Z velikimi upanji se pričakuje prevzem zahtev 
Evropske direktive o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih, s katero 
bi prav te odgovornosti morale preiti na investitorja. 

Usposabljanje delavcev za varno delo ter preverjanje usposobljenosti je zgolj teoretično. Temelji na 
osnovi programov in testov, ki so premalo konkretni in ne temeljijo na navodilih za opravljanje 
posameznih del, ampak predvsem na poznavanju zakona in pravilnikov. 

Roki za opravljanje zdravstvenih pregledov so do prihoda inšpektorja običajno že pretečeni, 
delodajalci pa očitno zaradi lahkega dostopa do cenejše (tuje) delovne sile zagotavljajo zdravstvene 
preglede, kjer je ceneje (pogosto kar v tujini), saj še niso dojeli, da je pomembneje (od zgolj 
zadostitve zakonskim zahtevam) dejansko ugotoviti, kakšnega delavca so prejeli na delo oz kaj se z 
delavcem v času, ko je zaposlen pri njem, dogaja. 

Zgolj zaradi ostre konkurence na trgu se izboljšuje delovna oprema in zmanjšuje delež del, ki se jih 
opravlja ročno. Vse več delovnih odrov je kvalitetnih (tipskih), pomanjkljiva pa je še vedno njihova 
dokumentacija in reden nadzor. 

Nabavlja se tudi sodobna osebna varovalna oprema, vendar prepogosto nekompletna in brez 
dokumentacije v slovenskem jeziku. Ker se delavcev ne usposablja za njeno uporabo, je ti kljub vse 
številnejšim in visokim kaznim Še vedno ne uporabljajo dosledno. 

II. Delovna razmerja 

Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti se nanašajo na splošni akt o sistemizaciji delovnih mest, 
kršitve v zvezi z obličnostjo pogodbe o zaposlitvi, razvrstitvijo delovnih mest v ustrezne tarifne 
razrede, nepravilno določanje dopusta, razlog sklenitve delovnega razmerja za določen čas, 
neustrezno vodenje evidenc s področja dela, kršitve v zvezi s prijavo del oziroma neplačevanjem 
prispevkov za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za 
primer brezposelnosti. Posamezne nepravilnosti so bile ugotovljene tudi ob pregledu izplačilnih list, 
in sicer osnovne plače delodajalci niso obračunavali v višini izhodiščnih plač za tarifne razrede, v 
nekaterih primerih delodajalci niso obračunavali dodatkov na delovno dobo. 

V inšpekcijskih nadzorstvih predstavlja problem, da delodajalci in delavci na gradbiščih ne hranijo 
delovnih dovoljenj. Ob tem so jih inšpektorji tudi opozarjali na 47. in 48. člen Zakona o zaposlovanju 
in delu tujcev, ki predpisujeta kazni za nespoštovanje predpisa. 

Inšpektorji na splošno ocenjujejo, da se razmere na gradbiščih tudi na področju delovnih razmerij v 
primerjavi s preteklostjo izboljšujejo, predvsem v zvezi z zaposlovanjem na črno. Kršitve predpisov o 
zaposlovanju pri nadzorstvu niso bile Izstopajoče glede na število nadziranih delodajalcev ter 
upoštevaje znane podatke o obsegu ugotovljenih kršitev teh predpisov v dejavnosti gradbeništva. 
Zaradi nevednosti in nepoznavanja Zakona o zaposlovanju in delu tujcev marsikateremu delodajalcu 
ni znano, da morajo prijaviti začetek in konec dela tujca na Zavodu RS za zaposlovanje. V prvi 
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polovici leta so inšpektorji za delo na to predvsem opozarjali, med tem ko v drugi polovici leta že 
ukrepali s predlogom sodniku za prekrške. 

Na območju ene organizacijske enote Inšpektorata RS za delo je bilo tudi zaslediti, da delodajalci 
zahtevajo od tujcev, da delajo preko polnega delovnega časa. Delovni čas je daljši od delovnega 
časa, po katerem delajo naši delavci, četudi je začasno prerazporejen. Ostali sicer ugotavljajo, da 
delavci v sezoni pogosto delajo preko 8 ur na dan, vendar imajo zagotovljen minimalni počitek med 
dvema delovnima dnevoma, višek ur pa koristijo izven sezone. 

Inšpektorji so bili pozorni tudi na morebitno nezakonito prepuščanje delavcev - tujcev drugim 
delodajalcem, vendar prepuščanja v okviru akcije praktično ni bilo ugotovljenega. 

Ukrepi 

UKREP 
DELOVNA 

RAZMERJA: 

VARNOST IN 

ZDRAVJE 

PRI DELU: 

Ureditvena odločba 33 130 

Prepoved opravljanja delovnega procesa 

do odprave nepravilnosti 
9 13 

Predlog sodniku za prekrške 10 23 

Mandatna kazen 21 137 

Skupaj: 73 303 

Zaključek: 

Splošna ocena oz. povzetek ugotovitev praktično vseh enot inšpektorata je, da se razmere v 
gradbeništvu Izboljšujejo. Sicer pa je obremenjenost delavcev velika, gradbeništvo pa izgublja 
značaj sezonskega dela Kljub temu je največ nezgod spomladi (pomladanska utrujenost ). V tem 
obdobju so bile tudi najtežje poškodbe in smrtni primeri. Kljub izboljšanju stanja bomo z izvajanjem 
akcije nadaljevali tudi v prihodnje, saj stanje še ni zadovoljivo. 

4.10. Akcija nadzora nad zaposlovanjem, pogodbenimi storitvami tujih 

estradnlh umetnikov in varnim delom v prireditveni dejavnosti 

Akcija je potekala na področju delovnih razmerij in na področju varnosti in 

zdravja pri delu, in sicer od 19.10.2001 do 31.12.2001. V okviru akcije je 

bilo na področju delovnih razmerij opravljenih 44 pregledov pri 39 

delodajalcih, na področju varnosti in zdravja pri delu pa 36 pregledov pri 31 

delodajalcih. Inšpektorji za varnost in zdravje pri delu so se, kot izhaja iz 

poročil, osredotočili predvsem na električne inštalacije in strelovode. Pri tem 
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so inšpektorji poročali, da je največji problem, neustrezno vrednotenje 

nevarnosti električnega toka, kar potrjujejo tudi ugotovljene kršitve in 

nepravilnosti, ki jih je največ prav s tega področja. Inšpektorji s področja 

delovnih razmerjih so v poročevalskem obdobju ugotovili kršitve v zvezi z 

zaposlovanjem na črno, opravljanjem dela na podlagi pogodbe o delu (v 

nasprotju z 107. členom ZDR) in z nevodenjem evidenc delovnega časa. Pri 

izvajanju akcije so ti inšpektorji izvajali še poostren nadzor nad delom tujih 

estradnih umetnikov. Pri tem so naleteli na 2 subjekta, organizatorja 

prireditev, ki za opravljanje storitve svojih tujih estradnih umetnikov nista 

opravila zakonsko določene prijave dela na Zavodu za zaposlovanju, saj sta 

se pri tem sklicevala na pridobljeno mnenje Ministrstva za kulturo. Pri tem so 

naleteli na dva subjekta, organizatorja prireditev, ki za opravljanje storitve 

svojih tujih estradnih umetnikov nista opravila zakonsko določene prijave 

dela na Zavodu za zaposlovanje, pri tem pa sta se sklicevala na pridobljeno 

mnenje Ministrstva za kulturo, v katerem je bilo v obeh primerih določeno, da 

gre za izjemo po 13. točki dmgega odstavka 3. člena Zakona o zaposlovanju 

in delu tujcev in da del ni potrebno prijavljati na Zavodu za zaposlovanje. V 

zvezi s prijavo dela tujih estradnih umetnikov, so inšpektorji v tej akciji 

ugotovili kar 10 kršitev. 

Trajanje in namen akcije: 

Namen te akcije je bil ugotoviti spoštovanje delovnopravne zakonodaje s poudarkom na: 
• zaposlovanju ter opravljanju dela po pogodbi o delu, 

• izvajanju Zakona o zaposlovanju in delu tujcev v praksi 

(ker se je akcija nanašala na primere, ko je šlo za nastope tujih estradnih umetnikov v Sloveniji, 
smo nadzor usmerili predvsem na spoštovanje zakonske omejitve v zvezi z izvajanjem storitev 
na podlagi potrdila o prijavi dela na Zavodu za zaposlovanje (24. člen ZZDT)) in 

• varnim delom v prireditveni dejavnosti. 

Akcijo smo zaradi številčnejših prireditev ob koncu leta izvajali zadnje tri mesece v letu 2001 - in 
sicer od 19.10.2001 do 31.12.2001. 

Nosilci nadzora so biti inšpektorji za delovna razmerja! ter inšpektorji za varnost in zdravje pri delu. 

V okviru akcije je bilo opravljenih skupno 80 pregledov, od tega je bilo na področju delovnih 
razmerij opravljenih 44 pregledov pri 39 delodajalcih, na področju varnosti In zdravja pri delu 
pa 36 pregledov pri 31 delodajalcih. 

UGOTOVITVE 

1. Nadzor nad zaposlovanjem ter opravljanjem dela po pogodbi o delu v prireditveni 
dejavnosti 

Inšpektorji pri Izvajanju akcije nadzora nad zaposlovanjem ter opravljanjem dela po pogodbi o delu, 
in to v prireditveni dejavnosti, niso ugotovili veliko kršitev. 
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Ugotovitve inšpektorjev kažejo, da so organizatorji prireditev predvsem družbe, ki z delavci 
praviloma sklepajo delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, ali pa razna 
društva, ki nimajo niti enega redno zaposlenega delavca. Pri enem delodajalcu, ki se ukvarja s 
prireditveno dejavnostjo, so inšpektorji ugotovili zaposlovanje za določen čas v nasprotju z 17. 
členom ZDR, saj ni bil podan noben razlog za sklenitev delovnega razmerja za določen čas. 
Inšpektorji so na podlagi pregledov ugotovili, da en delodajalec ni imel sprejetega akta o 
sistemizaciji delovnih mest, v 2 primerih pa je ugotovil kršitve v zvezi z obličnostjo pogodbe o 
zaposlitvi. 

Iz poročil inšpektorjev izhaja, da so v teku akcije ugotovili 4 primere »črne zaposlitve«, kjer je 
delavec delal brez pogodbe o zaposlitvi, kar je v nasprolju z 12. členom ZDR. Največ kršitev so 
inšpektorji ugotovili v zvezi z opravljanjem dela na podlagi pogodbe o delu, predvsem glede 
sklenitve pogodbe o delu v nasprotju z 107. členom ZDR. V zvezi s pogodbo o delu smo ugotovili 
tudi kršitve, ko je delodajalec pozabil obvestiti Zavod za zaposlovanje o potrebi po sklenitvi pogodbe 
o delu in o sklenjeni pogodbi o delu. Ugotovljeno je bilo, da ti kršitelji prav tako niso vodili evidenc o 
delavcih, ki delajo pri njih po pogodbi o delu, in številu ur, ki so jih le-ti opravili, posledično pa je bilo 
tudi ugotovljeno, da ti delodajalci tudi niso izpolnjevali dolžnosti po 2. odstavku 110. člena ZDR, ki 
določa, da morajo delodajalci te evidence enkrat letno pošiljati Zavodu za zaposlovanje. 

Pri enem delodajalcu so inšpektorji ugotovili tudi nepravilnost v zvezi z vodenjem evidenc 
delovnega časa, saj le-teh niso vodili. Kršitev v zvezi z delom preko polnega delovnega časa niso 
ugotovili. 

2. Nadzor nad izvajanjem Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, In sicer tujih estradnih 
umetnikov, ki nastopajo na prireditvah po Sloveniji 

Pri Izvedeni akciji so inšpektorji ugotovili, da je večina subjektov, ki se ukvarja z nastopi tujih 
estradnih umetnikov na raznih prireditvah, seznanjenih z določili Zakona o zaposlovanju in delu 
tujcev (Ur.l. RS, št.66/00). 

24. člen Zakona o zaposlovanju in delu tujcev določa, da lahko tuji estradni umetniki izvajajo svoje 
storitve brez delovnega dovoljenja, če ne trajajo več kot 7 dni oz. če se izvajajo večkrat in če to traja 
skupno največ 30 dni v koledarskem letu. Zakon v drugem odstavku izvajanje storitev brez 
potrebnega delovnega dovoljenja pogojuje le s predhodno prijavo takega dela na Zavodu za 
zaposlovanje. 

V zvezi z opustitvijo prijave dela tujih estradnih umetnikov na Zavodu za zaposlovanje so 
inšpektorji ugotovili v 10 kršitev. Ob ugotovitvi teh kršitev so inšpektorji izdali ustrezne ureditvene 
odločbe, v nekaterih primerih pa so podali tudi predloge sodnikom za prekrške. 

Kot zanimivost navajamo, da smo ob izvajanju akcije naleteli tudi na 2 subjekta - organizatorja 
prireditev, ki za opravljanje storitve svojih tujih estradnih umetnikov nista opravila prijave dela na 
Zavodu za zaposlovanju. V enem primeru je šlo za družbo, katere dejavnost je organiziranje 
nastopov tujih estradnih umetnikov v tujih prostorih (lokalih, dvoranah, diskotekah...), v drugem 
primeru pa je šlo za družbo, ki organizira prireditve v lastnih prostorih In je to tudi njihova glavna 
dejavnost (koncerti resnejše glasbe). Oba subjekta sta se sklicevala na pridobljeno mnenje 
Ministrstva za kulturo, iz katerega je bilo razvidno, da gre v obeh primerih za izjemo po 13. točki 
drugega odstavka 3. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, ki določa, da se določbe tega 
zakona ne uporabljajo za tujce, ki osebno opravljajo storitve ustvarjanja s področja kulture kot 
ustvarjalci In poustvarjala s področja glasbene in drugih umetnosti, ter tako njihovih del ni potrebno 
prijavljati na Zavodu za zaposlovanje. Obe mnenji sta bili inšpektorjem predočeni. V kolikor se bo 
med estradnimi izvajalci razvedelo za tovrstna mnenja, predvidevamo, da bo večina uveljavljenih 
izvajalcev poskušala pridobiti to mnenje in se s tem izogniti prijavam na Zavodu za zaposlovanje. 
Glede na predvidoma čedalje pogostejšo uporabo 13. točke drugega odstavka 3. člena Zakona o 
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zaposlovanju in delu tujcev ugotavljamo, da bi moralo Ministrstvo za kulturo podati natančnejša 
merila, v katerih primerih so tuji estradni umetniki obravnavani po tej 13. točki 3. člena in kdaj po 24. 
členu istega zakona. 

Kot zanimivost navajamo še to, da so ob inšpekcijskem pregledu v nekem hotelu, kjer se je odvijala 
prireditev s tujimi estradnimi umetniki, inšpektorji popisali vse izvajalce, niso pa mogli ugotoviti, da 
delajo za drugega delodajalca. Izvajalci naj bi po besedah hotelskih uslužbencev imeli sklenjeno 
pogodbeno razmerje z organizatorjem prireditve in ne s hotelom. Izvajalci sklenjenih pogodb in 
drugih dokazil niso imeli pri sebi. Kasneje je bil inšpektor za delo obveščen s strani tržnega 
inšpektorja, ki je bil prav tako prisoten na inšpekcijskem pregledu, da so prireditelje obravnavali kot 
»delo na črnot, zato inšpektor za delo s postopkom ni nadaljeval. 

Inšpektorji so pri opravljenih nadzorih ugotavljali, da se v zvezi s prireditvami pogostokrat pojavlja 
dilema, kdo je v primeru nastopov tujih estradnih umetnikov sploh zavezan podati prijavo dela na 
Zavodu za zaposlovanje. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev v 24. členu določa, da je zavezanec za 
prijavo prireditelj oziroma naročnik storitev. Prijava se opravi v kraju izvajanja storitve, če pa se dela 
izvajajo na več lokacijah, pa v kraju, kjer je sedež prireditelja oz. naročnika storitev. 

Iz tega izhaja, da je zavezanec za prijavo dela: 

• v primeru, da je tuji estradni umetnik sklenil pogodbeno razmerje direktno s prirediteljem 
prireditve, zavezan prireditelj prireditve sam, 

• v primeru, da pa je tuji estradni umetnik sklenil pogodbo o nastopanju s kakšno organizacijo, ki 
se ukvarja ž organiziranjem nastopov, ta organizacija pa ima sklenjeno pogodbo s prirediteljem 
prireditve, pa je zavezanec organizacija, ki se ukvarja z organiziranjem nastopov. Ti primeri 
so značilni za tuje estradne umetnike, ki imajo po Sloveniji turneje z več nastopi. 

Inšpektorji so pri izvedbi organiziranih prireditev na prostem pogostokrat ugotovili, da organizatorji 
prireditev dokumentacije o prireditvi na kraju prireditve nimajo, tako da inšpektorji 
inšpektorskega pregleda v tem smislu niso mogli opraviti, dokumentacija pa jim je bila (če jim je bila) 
predložena kasneje. 

3. Nadzor nad izvajanjem predpisov v zvezi z varnim delom 

Inšpekcijski nadzor nad varnim delom v prireditveni dejavnosti naj bi se v okviru akcije osredotočil na 
naslednje: 
• pregledi električnih inštalacij (stalnih in začasno nameščenih), 

• pregledi stretovodnih naprav, 

• način priključevanja električnih porabnikov na električno inštalacijo, 

• ustrezna nameščenost začasnih električnih inštalacij, 

• ustrezna nameščenost svetil, ki se priključujejo na omrežno napetost, 

• ustreznost električnih podaljškov, 

• usposobljenost urejevalcev prireditvenih prostorov z vidika varnega dela in njihova zdravstvena 

sposobnost, 

• pravilno izvajanje del na višini pri postavljanju prireditvenega prostora, 

• obstajanje dokumentacije prireditvenega objekta in njegova izvedba, 

• ustrezno varovanje prireditvenega objekta pred padci z višine. 

Iz poročil inšpektorjev varnosti in zdravja pri delu je razvidno, da so bili v akcijo vključeni predvsem 
stalni prireditveni objekti v sklopu obstoječih zgradb. Z vidika varnega dela so inšpektorji največ 
pozornosti namenili zaščiti In izvajanju ukrepov pred nevarnostjo električnega toka. 

Nadziranih je bilo 31 delodajalcev, pri katerih so bile ugotovljene sledeče kršitve. 
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Največ nepravilnosti, in sicer 12 primerov, je bilo ugotovljenih zaradi neizvajanja meritev električnih 
inštalacij ter strelovodnih naprav. V 5 primerih so bile ugotovljene nepravilno izvedene električne 
inštalacije. Poleg omenjenih "električnih nepravilnosti" so inšpektorji ugotavljali tudi posamezne 
neustreznosti pri izvajanju usposabljanja za varno delo (2 kršitvi), opuščanju zdravstvenih pregledov 
(3 kršitve), neizvajanju pregledov delovne opreme (2 kršitvi) in neoznačevanje smeri evakuacije (1 
kršitev). 

Ukrepi 

UKREP 
DELOVNA 

RAZMERJA: 

VARNOST IN 
ZDRAVJE PRI 

DELU: 

Ureditvena odločba 13 12 

Prepoved opravljanja delovnega procesa 

do odprave nepravilnosti 
3 - 

Predlog sodniku za prekrške 5 - 

Mandatna kazen 7 - 

Skupaj: 28 12 

Zaključek: 

Inšpektorji so v okviru akcije uspeli opraviti nadzor pri 70 subjektih, zaradi česar je težko podati 
splošno oceno o stanju v prireditveni dejavnosti. 

V zvezi s prijavo del za tuje estradne umetnike po 24. členu ZZDT so inšpektorji za delo ugotovili, da 
so bile nepravilnosti običajno izključno posledica nepoznavanja zakonodaje, ki ureja zaposlovanje 
in delo tujcev, kar pa je razumljivo, saj je zakon nov in se uporablja (razen 3. člena) šele od 01.01. 
2001. Inšpektorji poročajo, da so organizatorji prireditev po opravljenih inšpekcijskih pregledih 
nepravilnosti takoj odpravili. 

Na področju varnost' in zdravja pri delu so se inšpektorji osredotočili na električne Inštalacije in 
strelovode. Pri tem inšpektorji poročajo, da je največji problem, ki se pojavlja v prireditveni 
dejavnosti s področja varnosti in zdravja pri delu, neustrezno vrednotenje nevarnosti električnega 
toka, kar potrjujejo tudi ugotovljene kršitve in nepravilnosti, ki jih je največ prav s tega področja. 
Problematika predstavlja predvsem neizvajanje periodičnih meritev električnih inštalacij, kar zahteva 
tudi veljavna zakonodaja, prav tako pa so problematične tudi začasno izvedene električne inštalacije, 
za katere se uporablja neustrezen, velikokrat tudi poškodovan material. To je gotovo tudi posledica 
nujnosti hitrega postavljanja inštalacij in istočasnega reševanja pojavljajočih se problemov, kar 
napeljuje na improvizacijo in s tem na opuščanje varnostnih zahtev, ki bi varovale nastopajoče, 
spremljajoče osebje in tudi gledalce. 
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5 - AKTIVNOSTI NA PODROČJU PREPREČEVANJA IN ODKRIVANJA DELA IN 

ZAPOSLOVANJA NA ČRNO V LETU 2001 (skupne koordinirane akcije) 

5.1. Aktivnosti-splošno 

V Sloveniji že od leta 1997 dalje v okviru Programa odkrivanja in 

preprečevanja dela in zaposlovanja na črno tečejo aktivnosti na tem 

področju. 

Sprejeti Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, 

št. 36/00) se od sredine maja leta 2001 uporablja v celoti. 

Inšpektor]! za delo na podlagi 5. člena Zakona o preprečevanju dela in 

zaposlovanja na čmo ukrepajo proti delodajalcu, ki z delavcem ne sklene 

pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o delu v skladu s predpisi in delavca 

ne prijavi Zavodu za zdravstveno zavarovanje in Zavodu za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje oziroma zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v 

nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev. 

Za koordinacijo aktivnosti skrbi posebna Komisija za odkrivanje in 

preprečevanje dela in zaposlovanja na čmo. 

Na Inšpektoratu RS za delo je vzpostavljen tudi telefon za anonimno 

prijavljanje dela in zaposlovanja na čmo. 
■ '.''S - 
Pomembna aktivnost pri uresničevanju Programa odkrivanja in r 

preprečevanja dela in zaposlovanja na čmo so skupne koordinirane akcije 

poostrenega nadzora, ki so predstavljene v nadaljevanju poglavja. 

Bistvo prikrite gospodarske dejavnosti, ki jo označujemo s širokim pojmom »Iva ekonomija oziroma 
delo in zaposlovanje na črno, je v tem, da se udeleženci izogibajo davčnim bremenom in visokim 
cenam legalne delovne sile, togi organiziranosti in najbrž tudi počasnemu reševanju potrebnih 
dovoljenj ter predpisanim omejitvam za legalno opravljanje neke dejavnosti. To ima seveda 
negativne posledice za državo, ki ima manj prihodkov od davkov in prispevkov za socialno 
zavarovanje, kakor tudi za legalne delodajalce, ki jim pomeni nelojalno konkurenco zaradi nižjih 
cen blaga in storitev. 

V Sloveniji že od leta 1997 dalje v okviru Programa odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja 
na čmo tečejo aktivnosti na tem področju. 

poročevalec, št. 80 



Sprejeti Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št 36/00) se od sredine 
maja leta 2001 uporablja v celoti. 

Zakon je razmejil legalno in nelegalno opravljanje dejavnosti ali dela, določil, v katerih primerih se 
opravljanje dejavnosti oziroma dela šteje kot delo na črno, v katerih primerih je šteti zaposlovanje 
delavcev kot zaposlovanje na črno. kdo je soudeleženec dela na črno in kaj je nedovoljeno 
reklamiranje in kaj so izjeme, ki jih ni šteti za delo na črno. 

Inšpektorji za delo na podlagi 5. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
ukrepajo proti delodajalcu, ki z delavcem ne sklene pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o delu v 
skladu s predpisi in delavca ne prijavi Zavodu za zdravstveno zavarovanje in Zavodu za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje oziroma zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s predpisi o 
zaposlovanju tujcev. 

V primeru, da delodajalec z delavcem ne sklene pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o delu v 
skladu s predpisi in delavca ne prijavi Zavodu za zdravstveno zavarovanje (18 člen) je za 
delodajalca zagrožena denarna kazen od 1.000.000 do 5.000.000 tolarjev ter tudi od 100.000 
tolarjev do 500.000 tolarjev za odgovorno osebo pravne osebe. Z denarno kaznijo od 100.000 do 
450.000 tolarjev pa se kaznuje posameznik, ki zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju 
s predpisi o zaposlovanju tujcev. 

Navedeni zakon tudi omogoča inšpektorju dela, da lahko takoj na kraju ugotovljenega prekrška 
kaznuje z denarno kaznijo 100.000 tolarjev pravno osebo, zasebnika ali posameznika za navedeni 
prekršek. Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se lahko kaznuje takoj na kraju prekrška tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 

Inšpektorji se glede na to, da je za isti prekršek predvideno mandatno kaznovanje kakor tudi 
možnost podaje predloga za uvedbo postopka pri sodniku za prekrške, v večini primerov odločijo za 
mandatno kaznovanje, ki je bolj učinkovit ukrep, verjetno tudi zaradi velike možnosti zastaranja 
postopkov pri sodnikih za prekrške. Res pa je, da je velika razlika v višini predvidenih kazni. 

Omeniti je potrebno tudi določbo, da se posamezniku tujcu za storjeni prekršek po tem zakonu lahko 
izreče varstveni ukrep odstranitve iz države s prepovedjo vstopa za čas od šestih mesecev do dveh 
let. 

Na Inšpektoratu RS za delo je vzpostavljen telefon za anonimno prijavljanje dela in zaposlovanja 
na črno. Na telefonski odzivnik je bilo v letu 2001 posredovanih 251 prijav, od tega je bilo 63 prijav 
nepopolnih. Največ prijav se nanaša na kršitve delovno pravne zakonodaje, nekatere prijave se 
hkrati nanašajo na več pojavnih oblik kršitev. Prijavlja se predvsem nezakonito zaposlovanje in 
nezakonito opravljanje dejavnosti oziroma delo na črno, ki po vsebini sodi v pristojnost Tržnega 
inšpektorata RS . Manj je ostalih kršitev. Inšpektorat RS za delo prijave, ki ne sodijo v njegovo 
pristojnost v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku odstopi pristojnim organom. V 
poročevalskem obdobju je zaslediti večji obseg nepopolnih in nerazumljivih prijav, ki jih ni mogoče 
obravnavati, glede na to da so anonimne, pa prijaviteljev tudi ni mogoče pozvati k dopolnitvi prijave. 

Uspešnost skupnih aktivnosti odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno je poleg 
prizadevanj posameznih sodelujočih vseskozi pogojena z delom posebne koordinacijske 
komisije. Pod vodstvom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve jo sestavljajo predstavniki 
Inšpektorata RS za delo, Tržnega inšpektorata RS, Davčne uprave RS in Ministrstva za notranje 
zadeve oziroma Policije, Prometnega inšpektorata RS, Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo, Zdravstvenega inšpektorata RS, Carinske uprave RS, Inšpektorata RS za okolje 
In prostor, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za gospodarstvo. 

Ena od pomembnih aktivnosti pri uresničevanju Programa odkrivanja in preprečevanja dela in 
zaposlovanja na črno so tudi skupne akcije poostrenega nadzora. V letu 2001 so se Izvajale na 
področjih oziroma v dejavnostih kot sledi v nadaljevanju. 
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5.2. Skupne akcije nadzora v gostinski dejavnosti - barske plesalke 

Skupni nadzor je potekal 23. 02. 2001 v večernih urah oziroma ponoči pri 

subjektih, ki zaposlujejo specifično tujo delovno silo - barske plesalke. 

Opravljenih je bilo 14 inšpekcijskih pregledov, ugotovljenih šest sklenjenih 

pogodb o zaposlitvi oziroma pogodb o delu s tujcem, ki ni imel delovnega 

dovoljenja. 

Na podlagi dogovora Komisije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno so se 
opravili posamezni nadzori na področju gostinske dejavnosti, In sicer pri subjektih, ki 
zaposlujejo tujo specifično delovno silo - barske plesalke. Povsod je nadzor potekal dne 23.02. 
2001 v večernih urah oziroma ponoči. 

Pri nadzoru je sodelovala Policija, Davčna uprava RS, Zdravstveni inšpektorat RS, Tržni inšpektorat 
RS m Inšpektorat RS za delo. Koordinator akcije je bilo Ministrstvo za notranje zadeve - Policija. 

Nadzor je bil izveden na območju naslednjih enot inšpektorata za delo: Celje, Kranj, Murska Sobota, 
Nova Gorica, Koper in Krtko. 

Opravljenih je bilo 14 Inšpekcijskih pregledov. Izdanih je bilo šest mandatnih kazni na podlagi 3. 
točke 40. člena zakona o zaposlovanju in delu tujcev (sklenjena pogodba o zaposlitvi ali 
pogodba o delu s tujcem, ki nima delovnega dovoljenja). 

Izdani sta bili 2 odločbi o prepovedi opravljanja dejavnosti do odprave nepravilnosti in 2 ureditveni 
odločbi, ker delodajalec ni imel sprejetega akta o sistemizaciji delovnih mest in za ugotovljene kršitve 
v zvezi z zagotavljanjem dnevnega in tedenskega počitka. 

5.3. Skupne akcije nadzora na področju prevozov 

Skupne akcije na področju prevozov so potekale od 20.02. 2001 do 09. 03. 

2001. V nadzor so bili vključeni delodajalci, ki opravljajo taxi prevoze. 

Nadzor v navedeni dejavnosti v zvezi z nezakonitim zaposlovanjem smo 

izvajali tako, da je bilo s pomočjo policije na cesti ustavljeno konkretno taxi 

vozilo in je inšpektor popisal voznika. Kontrola dokumentacije je bila 

opravljena naknadno na sedežu družbe.; ; r •• 
• ' 'V*. . Vi':: ' '.VVl-V'• .• •' ■ • • 
Skupaj je bilo opravljenih 20 inšpekcijskih pregledov. V treh primerih je bilo 

ugotovljeno nezakonito zaposlovanje. 

Akdje so potekale v času od 20. 02. 2001 do 09. 03. 2001, in sicer so se izvajale v naslednjih 
območnih enotah: Velenje, Koper, Kranj, Ljubljana in Maribor. V nadzor so bili vključeni delodajalci, 
ki opravljajo taxi prevoze. 

Pri nadzoru so sodelovali policija, davčna, delovna in tržna inšpekcija. 

Koordinator akdje je bit Tržni inšpektorat RS. 

Nadzor v navedeni dejavnosti v zvezi z nezakonitim zaposlovanjem smo izvajali tako, da je bilo s 
pomočjo policije na cesti ustavljeno konkretno taxi vozilo in popisan je bil voznik. Kontrola 
dokumentadje je bila opravljena naknadno na sedežu družbe. Dogaja se namreč tudi to, da 
delodajalci sicer ne priznajo posameznih delavcev, da delajo za njih. 
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Skupaj je bilo opravljenih 20 inšpekcijskih pregledov. V treh primerih je bilo ugotovljeno nezakonito 
zaposlovanje, delodajalcem pa so bile izrečene mandatne kazni. 

Enota Maribor je inšpekcijske preglede opravila tudi s področja varnosti in zdravja pri delu, pri vseh 
petih nadziranih delodajalcih so bile ugotovljene nepravilnosti, ki so se nanašale na nespoštovanje 
določb v zvezi z imenovanjem strokovnega delavca za to področje, neopravljanje zdravniških 
pregledov in neusposobljenost delavcev za varno delo. izdanih je bilo 5 ureditvenih odločb. 

Enota Kranj pa je v enem primeru ugotovila nepravilno obračunavanje dodatka za delovno dobo in 
nepravilnosti, ki se nanašajo na evidenco delavcev, ki delajo po pogodbi o delu, ter zavarovanje za 
primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Delodajalcu je bila izdana ureditvena odločba in podan 
je bil predlog sodniku za prekrške. 

5.4. Skupne akcije nadzora v okviru delovanja mobilnih skupin 

Skupne akcije preprečevanja dela in zaposlovanja na črno v okviru delovanja 

mobilnih skupin inšpektorjev so potekale skozi celo leto 2001, v različnih 

dejavnostih. Praviloma so se akcije izvajale izven delovnega časa. Pogosto 

se opravljajo na osnovi prijav Tržnemu inšpektoratu RS s sumom opravljanja 

dela na črno. 

Inšpektorji za delo so v okvim te akcije opravili 246 inšpekcijskih pregledov s 

področja delovnih razmerij in 146 pregledov tudi s področja varnosti in 

zdravja pri delu. Največ pregledov je bilo opravljeno v dejavnostih gostinstva 

in gradbeništva ter trgovine. 

Za ugotovljeno nezakonito zaposlovanje je bilo izrečenih 83 mandatnih 

kazni, za ugotovljene nepravilnosti s področja delovnih razmerij je bilo 

izrečenih 38 ureditvenih odločb po 15. členu Zakona o inšpekciji dela, za 

ugotovljene nepravilnosti s področja varnosti in zdravja pri delu pa 48 

ureditvenih odločb. Izrečenih je bilo tudi 16 mandatnih kazni s področja 

varnosti in zdravja pri delu. 

V statističnem poročilu so zajeti samo inšpekcijski pregledi pri legitimnih 

delodajalcih, kjer imajo inšpektorji za delo motnost ukrepanja. 

Skupne akcije preprečevanja dela in zaposlovanja na črno v okviru delovanja mobilnih skupin 
inšpektorjev so bile uvedene konec leta 2000, njihove aktivnosti pa so potekale tudi skozi celo leto 
2001. 

V navedenih akcijah sodeluje Tržni Inšpektorat RS kot koordinator akcije, Inšpektorat RS za delo in 
Davčna uprava RS, včasih tudi Policija. 

Skupne akcije se izvajajo v različnih dejavnostih . Pogosto se opravljajo na osnovi prijav Tržnemu 
inšpektoratu RS s sumom opravljanja dela na črno. 

Inšpektorji za dek> so v okviru te akcije letos opravili 246 inšpekcijskih pregledov s področja 
delovnih razmerij in 146 pregledov tudi s področja varnosti In zdravja pri delu. Največ 
pregledov je bilo opravljeno v dejavnostih gostinstva In gradbeništva ter trgovine. 
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Izrečenih je bilo 48 mandatnih kazni na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o inšpekciji dela, od tega 22 v dejavnosti gostinstva, ter izrečenih 36 mandatnih kazni na 
podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. 

Za ugotovljene nepravilnosti s področja delovnih razmerij je bilo izrečenih 40 ureditvenih odločb po 
15. Senu Zakona o inšpekciji dela . Največ ugotovljenih kršitev se poleg zaposlitev v nasprotju z 12. 
členom ZDR (51 kršitev od skupaj ugotovljenih 186) nanaša na sklenitev pogodbe o zaposlitvi v 
nasprotju s 107. členom ZDR, na splošni akt o sistemizaciji delovnih mest, na kršitve v zvezi z 
dodatki in nagradami iz delovnega razmerja, na obličnost pogodbe o zaposlitvi ter na obveščanje o 
potrebi po sklenitvi pogodbe o delu zavodu za zaposlovanje. Ostale kršitve se ugotavljajo le 
primeroma. 

Inšpektorji za delo so v 35. primerih izdali odločbo, s katero so delodajalcu prepovedali opravljanje 
delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti. Podanih je bilo tudi 
19 predlogov sodniku za prekrške. 

Kot že rečeno je bilo opravljeno 146 inšpekcijskih pregledov tudi s področja varnosti in zdravja pri 
delu. Predvsem je te preglede opravljala enota Inšpektorata Celje. Izdanih je bilo 49 ureditvenih 
odločb za odpravo nepravilnosti na podlagi 15. člena Zakona o inšpekciji dela in 3 prepovedi 
opravljanja delovnega procesa oziroma uporabe sredstev za delo do odprave nepravilnosti. 
Izrečenih je bilo 16 mandatnih kazni. Ugotovljene kršitve se nanašajo na neizvajanje teoretičnega in 
praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo, določitev del s povečano nevarnostjo poškodb in 
zdravstvenih okvar, na sredstva in opremo za nudenje prve pomoči in reševanja, Izvajanje ukrepov 
varnosti pri delu, interne akte v zvezi z varnostjo ter predpisane evidence. 

Pripomniti je potrebno tudi to, da so se predmetne skupne akcije pogosto izvajale izven delovnega 
časa, popoldan oziroma tudi ob dela prostih dnevih in posamezne tudi ponoči. 

V statističnem poročilu so zajeti samo inšpekcijski pregledi pri legitimnih delodajalcih, kjer imajo 
inšpektorji za delo možnost ukrepanja. Ni bilo malo primerov, kjer se je izkazalo, da gre za 
opravljanje dela na črno in je lahko zadevo obravnaval in ukrepal samo tržni inšpektor. Pogosto pa 
se zgodi tudi, da na naslovih, kjer naj bi se šušmarjenje opravljalo, ni nikogar. 

Največ izvedenih akcij je bik) na področju naše enote v Celju, iz česar izhaja, da delo zelo dobro 
koordinirajo. Iz poročil z območja enote v Kranju in Velenju izhaja, da so bili izbrani predvsem 
»šušmarji« in naši inšpektorji niso imeli pristojnosti, ali pa na naslovu ni bilo nikogar oziroma ni bilo 
zaznati znakov opravljanja dejavnosti. S podobnimi težavami so se srečevali tudi inšpektorji na 
območju enote Ljubljana. Tovrstnih akcij ni bilo na območju enote Koper in enote Postojna. 

5.5. Skupne akcije nadzora v videotekah 

Na pobudo Glavnega davčnega urada, Generalnega carinskega urada, 

Jržnega inšpektorata RS in Inšpektorata RS za delo je bil dogovorjen skupni 

nadzor v nekaterih videotekah in v posameznih podjetjih, ki so poslovno 

povezana z njimi. Nadzor se je izvajal v zadnjih treh mesecih v letu 2001. 

Inšpekcijski nadzor inšpektorjev dela je vseboval zakonitost zaposlovanja ter 

osnovno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 

Opravljenih je bilo 21 inšpekcijskih pregledov z obeh področij nadzora. V 

dveh primerih je bilo ugotovljeno nezakonito zaposlovanje. 

Na pobudo Glavnega davčnega urada, Generalnega carinskega urada, Tržnega inšpektorata RS in 
Inšpektorata RS za delo je bil dogovorjen skupni nadzor v nekaterih videotekah in v posameznih 
podjetjih, ki so poslovno povezana z njimi. Nadzor se je izvajal v zadnjih treh mesecih v letu 2001. 
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Inšpekcijski nadzor inšpektorjev dela je bil opravljen z obeh področij nadzora: zakonitost 
zaposlovanja ter osnovno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 

Akcijo je izvajalo sedem enot Inšpektorata RS za delo: Trbovlje, Postojna, Maribor, Ljubljana, 
Velenje, Kranj in Litija. 

Opravljenih je bilo 16 inšpekcijskih pregledov s področja delovnih razmerij. V 2 primerih je bilo 
ugotovljeno zaposlovanje v nasprotju s 5. členom Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na 
črno, skratka, delodajalec z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o delu v 
skladu s predpisi in delavca ni prijavil Zavodu za zdravstveno zavarovanje in Zavodu za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, za kar sta bili izrečeni mandatni kazni. Ugotovljene so bile posamezne 
nepravilnosti, ki so se nanašale na razporeditve delavcev, letne dopuste, plače, zagotavljanje 
počitkov, nepopolne pogodbe o zaposlitvi in akt o sistemizaciji delovnih mest. štirim delodajalcem so 
bile za odpravo nepravilnosti izdane ureditvene odločbe. S področja nadzora varnosti in zdravja pri 
delu pa so inšpektorji v 5 inšpekcijskih pregledih ugotovili, da vsi delodajalci še niso pristopili k 
izdelavi izjave o varnosti z oceno tveganja, da nimajo izkazanega, da so delavci usposobljeni za 
varno in zdravo delo, niso opravili preizkusov iz varnosti in zdravja pri delu in da delavci nimajo 
opravljenih zdravstvenih pregledov. Dvema delodajalcema sta bili izdani ureditveni odločbi. 

5.6. Skupne akcije nadzora na področju prireditvene dejavnosti in 

organiziranja novoletnih sejmov 

Izvajanje skupnih aktivnosti na področju prireditvene dejavnosti in 

organiziranja novoletnih sejmov je bilo dogovorjeno za mesec december. 

Opravljeno je bilo 43 inšpekcijskih pregledov s področja delovnih razmerij. V 

sedmih primerih so bile izrečene mandatne kazni za nezakonito y - 

zaposlovanje. V devetih primerih se ugotovljene kršitve nanašajo na 

pogodbene storitve tujih umetnikov in poklicnih ustvarjalcev, ki lahko svoje 

storitve izvajajo brez delovnega dovoljenja, če te skupaj ne trajajo več kot 

sedem dni. • '• 

Pri izvajanju nadzora na posameznih prireditvah oziroma sejmih so 

inšpektorji večkrat ugotavljali, da organizatorji prireditev dokumentacije o 

prireditvi na kraju nimajo, kar otežuje inšpekcijski nadzor. J: 

Poleg preverjanja zakonitosti zaposlovanja so inšpektorji dela opravili tudi 27 

inšpekcijskih pregledov s področja varnosti in zdravja pri delu, kjer odstopajo 

ugotovljene nepravilnosti v zvezi s postavitvami začasno izvedenih 

električnih inštalacij. ~ 

Izvajanje skupnih aktivnosti na področju prireditvene dejavnosti in organiziranja novoletnih 
sejmov je bilo dogovorjeno za mesec december 2001. Skupne akcije v prireditveni dejavnosti je 
koordiniral Tržni inšpektorat RS, skupne aktivnosti na novoletnih sejmih pa Davčna uprava RS. 

Opravljeno je bilo 43 inšpekcijskih pregledov * področja delovnih razmerij. V 7 primerih so bile 
izrečene mandatne kazni na podlagi 4. odstavka 18. člena Zakona o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno. Za ugotovljene nepravilnosti s področja delovnih razmerij je bilo izrečenih 11 
ureditvenih odločb. Podana sta bila 2 predloga k sodniku za prekrške, oba v zvezi z zaposlovanjem 
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tujcev (eden zaradi neprijave začetka dela tujca in eden zaradi zaposlovanja na črno). V 9 primerih 
se ugotovljene kršitve nanašajo na pogodbene storitve tujih umetnikov in poklicnih ustvarjalcev, ki 
lahko svoje storitve izvajajo brez delovnega dovoljenja, če te skupaj ne trajajo več kot sedem dni. Pri 
izvajanju nadzora na posameznih prireditvah oziroma sejmih so inšpektorji večkrat ugotavljali, da 
organizatorji prireditev dokumentacije o prireditvi na kraju nimajo, kar otežuje inšpekcijski nadzor. 
Večkrat je bila izpostavljena tudi dilema, kdo je v primeru nastopov tujih estradnih umetnikov 
zavezan podati prijavo dela na Zavodu za zaposlovanje. 

Poleg preverjanja zakonitosti zaposlovanja so inšpektorji dela opravili tudi 27 inšpekcijskih 
pregledov s področja varnosti In zdravja pri delu. Ugotovljenih je bilo 35 kršitev. Največ 
ugotovljenih nepravilnosti se nanaša na preglede in meritve električnih instalacij in strelovodni sistem 
(12), stalna delovna mesta na prostem - neprimeren način ogrevanja, na vodenje različnih evidenc s 
področja varnosti in zdravja pri deiu. Inšpektorji ugotavljajo, da so problematične začasno izvedene 
električne instalacije, za katere se uporablja neustrezen, velikokrat poškodovan material. Tudi s 
področja varnosti in zdravja je bilo 11 delodajalcem izrečena ureditvena odločba. 

5.7. Skupne akcije nadzora v dejavnosti gostinstva 

V mesecu decembru se je izvajal poostren nadzor tudi nad izvajanjem 

predpisov v dejavnosti gostinstva. 

Inšpektorji za delo so opravili 143 inšpekcijskih pregledov s področja 

delovnih razmerij in 11 inšpekcijskih pregledov tudi s področja varnosti in 

zdravja pri delu. Za ugotovljene nepravilnosti s področja delovnih razmerij je 

bilo izrečenih 21 ureditvenih odločb, 10 prepovednih odločb na podlagi 17. 

člena ZID, izrečenih je bilo 37 mandatnih kazni za ugotovljeno nezakonito 

zaposlovanje. •" 
-•'.-s- . •• ' 

S področja varnosti in zdravja pri delu je bilo izdanih 7 ureditvenih odločb po 

15. členu ZID in izrečene so bile 4 mandatne kazni. 

V primerjavi s potekom ostalih skupnih akcij je bilo glede na kratko časovno 

trajanje akcije največ inšpekcijskih pregledov opravljenih prav v dejavnosti 

gostinstva. Skupna ugotovitev je, da je bila akcija upravičena. Praktično so 

vse enote pri svojem delu ugotavljale kršitve in nezakonito zaposlovanje in 

tudi ostali sodelujoči organi so ugotovili precej nepravilnosti. 

Na osnovi dogovora Komisije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno je bilo dogovorjeno 
tudi, da se je v mesecu decembru Izvajal poostren nadzor nad lzva|anjem predpisov tudi v 
dejavnosti gostinstva. Koordinator akcije je bil Inšpektorat RS za delo. 

Sodelovala je tudi Davčna uprava RS in Tržni inšpektorat RS. V posameznih nadzorih je bila 
vključena tudi Policija. V predmetni akciji so sodelovale vse naše enote 

InSpektorji so skupaj opravili 143 inšpekcijskih pregledov s področja delovnih razmerij In 11 
inšpekcijskih pregledov tudi s področja varnosti in zdravja pri delu. Za ugotovljene 
nepravilnosti s področja delovnih razmerij je bilo Izrečenih 21 ureditvenih odločb in 10 prepovednih 
odločb na podlagi 17. člena ZID. Za ugotovljeno nezakonito zaposlovanje je bilo izrečenih 37 
mandatnih kazni na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. 
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Inšpektorji so 20 krat ugotovili zaposlitev v nasprotju z 12. členom ZDR, v 6 primerih so bile 
sklenjene pogodbe o delu v nasprotju s 107. členom ZDR. 

Inšpektorji ugotavljajo, da se mnogi delodajalci v zameno za redno zaposlitev raje poslužujejo 
pogodbenega dela in dela preko napotnic študentskega servisa. V institut pogodbenega dela uvrstijo 
vsa mogoča dela, tudi dela, opredeljena v sistemizaciji delovnih mest in za katera bi delodajalci 
morali skleniti delovno razmerje. 

Druge pogosteje ugotovljene kršitve se nanašajo na delo preko polnega delovnega časa, določitev 
tarifnega razreda, obličnost pogodbe o zaposlitvi, splošni akt, zaposlitev za določen čas v nasprotju z 
17. členom ZDR, kršitve v zvezi z nagradami in dodatki iz delovnega razmerja. V enem primeru seje 
kršitev nanašala tudi na izdano dovoljenje za zaposlitev, v enem primeru pa na pogodbene storitve 
tujih umetnikov in poklicnih ustvarjalcev (brez delovnega dovoljenja do 7 dni). 

S področja varnosti in zdravja pri delu je bilo na podlagi 11 opravljenih inšpekcijskih pregledov 
izdanih 7 ureditvenih odločb po 15. členu ZID. Izrečene so bile 4 mandatne kazni. Največ 
ugotovljenih kršitev se nanaša na nevodenje evidenc s področja varnosti in zdravja pri delu . 

Inšpekcijski pregledi so se opravljali tudi izven delovnega časa. 

V primerjavi s potekom ostalih skupnih akcij in glede na kratko časovno trajanje (praktično en 
mesec) je bilo največ inšpekcijskih pregledov opravljenih prav v dejavnosti gostinstva. Skupna 
ugotovitev je, da je bila akcija upravičena. Praktično so vse enote pri svojem delu ugotavljale kršitve 
in nezakonito zaposlovanje in tudi ostali sodelujoči organi so ugotovili precej nepravilnosti. 

5.8. Skupne akcije v okviru mednarodne akcije v dejavnosti prometa 

tovornih vozil »Morska deklica« 

Slovenija se je že v letu 2000 pridružila k izvajanju mednarodno usklajene 

akcije z imenom »Morska deklica ». Akcija poteka usklajeno na območju 

celotne Evrope. Glavni namen akcije je povečati varnost v cestnem prometu, 

s poudarkom na tovornem prevozu. 

V skladu z Evropsko direktivo 88/599 EEC je bil predmetni nadzor v vseh 

sodelujočih državah izveden 15.03.2001, 26. 04. 2001 in 07.09.2001, 

izvajal se je na različnih točkah na območju RS. Potekal je neposredno ob 

cestnih komunikacijah, kontrolirana so bila naključno izbrana vozila. 

Inšpektorji dela so opravili 52 inšpekcijskih pregledov. Od tega je bilo 

opravljenih 45 inšpekcijskih pregledov s področja delovnih razmerij in 7 . 

inšpekcijskih pregledov tudi s področja varnosti in zdravja pri delu. 

Večino inšpekcijskih pregledov inšpektorji dela opravijo naknadno oziroma 

predmetne zadeve odstopijo v pristojno reševanje, kajti na kraju samem 

največkrat ni bilo mogoče vpogledati v verodostojna dokazila o statusu 

zaposlene osebe oziroma prijave v zavarovanje. 

Slovenija se je že v letu 2000 pridružila k izvajanju mednarodno usklajene akcije z imenom »Morska 
deklica ». Akcija poteka usklajeno na območju celotne Evrope, In sicer pod okriljem organizacije 
T1SPOL - Evropske mreže prometnih policij. Glavni namen akcije je povečati varnost v cestnem 
prometu, s poudarkom na tovornem prevozu. Operacija zajema kontrolo kombiniranih vozil, 
tovornih vozil in avtobusov. Glavna značilnost operacije je, da se izvede kontrola v istih datumskih 
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terminih po celotni Evropi, kar voznikom onemogoča izogibanje kontroli. V skladu z Evropsko 
direktivo 88/599 EEC je bil predmetni nadzor v vseh sodelujočih državah izveden 15. 03. 2001,26. 
04.2001 in 07.09.2001. 

Evropa se zaveda, da lahko le skupne načrtovane in organizirane aktivnosti za kontrolo tovornega 
prometa prinesejo določene učinke. 

Pri nadzoru so sodelovali Policija (prometna in kriminalistična), Prometni inšpektorat RS, 
Carinska uprava RS, Tržni inšpektorat RS in inšpektorat RS za delo. Nadzor se je izvajal na 
različnih točkah na območju RS. Potekal je neposredno ob cestnih komunikacijah, kontrolirana so 
bila naključno izbrana vozila. Koordinator akcije je Policija, Sektor za cestni promet. 

Mednarodna akcija »Morska deklica« se je v letu 2001 torej izvajala trikrat: 15. 03. 2001, 26. 04. 
2001 (prisotni tudi evropski opazovalci) in 07. 09. 2001. V predmetni akciji je sodelovalo pet enot 
Inšpektorata RS za delo: Murska Sobota, Koper, Maribor, Novo mesto in Celje. Na podlagi 
ugotovitev nadzorov neposredno ob cestnih kontrolah je Inšpektorat RS za delo izvedel več 
naknadnih nadzorov na sedežih podjetjih. 

V mednarodni akciji » Morska deklica« so inšpektorji dela skupaj opravili 52 inšpekcijskih 
pregledov. Od tega je bilo opravljenih 45 inšpekcijskih pregledov s področja delovnih 
razmerij in 7 inšpekcijskih pregledov tudi s področja varnosti in zdravja pri delu. 

Izdane so bile 4 ureditvene odločbe po 15. členu ZID in 2 prepovedni odločbi po 17. členu ZID. 
Izrečene so bile 3 mandatne kazni po 12. členu ZID ter 3 mandatne kazni po 18. členu Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Podani so bili tudi 3 predlogi sodniku za prekrške. 

V 5 primerih so se kršitve nanašale na sklenitev pogodbe v nasprotju z 107. členom, 2 kršitvi sta bili 
ugotovljeni v zvezi z aktom o sistemizaciji delovnih mest, 2 kršitvi v zvezi s 121. oz.122. členom 
ZDR, 2 kršitvi v zvezi z zaposlitvijo za določen čas, 2 v zvezi z obveznim zavarovanjem in 2 v zvezi z 
obličnostjo (6. člen SKPgd). 

Kot že rečeno je bilo sedem inšpekcijskih pregledov opravljenih tudi s področja varnosti in zdravja pri 
delu. šestim delodajalcem je bila izdana ureditvena odločba. Izrečena je bila tudi 1 mandatna kazen 
na podlagi 58. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Največ kršitev se nanaša na pomankljivo 
vodenje različnih evidenc, predpisanih po predmetnem zakonu. 

Večino Inšpekcijskih pregledov inšpektorji dela opravijo naknadno oziroma predmetne zadeve 
odstopijo v pristojno reševanje, kajti na kraju samem največkrat ni bilo mogoče vpogledati v 
verodostojna dokazila o statusu zaposlene osebe oziroma prijave v zavarovanje. 

Potrebno je poudariti, da so posamezni primeri cestne kontrole zajemali tudi tuja vozila s tujimi 
vozniki, kjer inšpektorat RS za delo nima nobenih pristojnosti. 

Statistični pregled ugotovljenih nepravilnosti in izrečenih ukrepov vseh sodelujočih kaže, da je akcija 
uspešna in učinkovita. Pri kontroli so bila ugotovljena tudi nekatera kazniva dejanja povezana s 
tihotapljenem blaga, nedovoljeno trgovino z mamili, ilegalnimi migracijami in drugimi oblikami 
kaznivih dejanj v zvezi s tovornim prometom. Tovrstne evropsko usklajene nadzore se bo izvajalo 
tudi v bodoče. 

5.9. Zaključek 

Skupne koordinirane akcije predstavljajo dobršen del opravljenih izrednih 

inšpekcijskih pregledov. Ugotavlja se, da je izvajanje skupnih akcij danes že 

utečena praksa, akcije so v večini primerov izvedene brez težav in 
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posebnosti, za sodelovanje z ostalimi udeleženci skupnih akcij pa lahko 

rečemo, da je uspešno. 

Iz poročila o dosedanjih aktivnostih in ukrepih za preprečevanje 

zaposlovanja in dela na črno izhaja, da so vsi sodelujoči inšpektorji v minulih 

štirih letih v skupnih akcijah opravili preko 3500 inšpekcijskih pregledov. 

Kot najučinkovitejši se je izkazal ukrep mandatnega kaznovanja, še posebej 

zaradi tega, ker večina izdanih predlogov za uvedbo postopka zaradi 

prekrška zastara. 

Področje dela zahteva vedno bolj kompleksno pripravo na posamezne 

aktivnosti, boljšo tehnično-tehnološko opremljenost inšpekcijskih služb, 

njihovo boljšo kadrovsko zasedenost in motiviranost ter še večje medsebojno 

sodelovanje tudi drugih organov nadzora, ki lahko posredno vplivajo na 

odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. Dodatna sredstva 

in kadrovsko povečanje organov, ki v projektu sodelujejo, pa predstavljajo 

problem, ki ga bo potrebno v bodoče rešiti. 

V okviru Programa za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanje na 

črno se bo z aktivnostmi pri omejevanju oz. zmanjšanju sive ekonomije 

nadaljevalo tudi v prihodnje. 

Tudi v letu 2001 so bile izvedene posamezne koordinirane akcije na področju različnih dejavnosti, 
predvsem s policijo, kjer so sodelujoči na iokalnem nivoju ocenili, da se je nadzora dobro lotiti 
usklajeno (npr. obiranje hmelja, nadzor posameznih gradbišč ipd.). Statistično so zajete pri izrednih 
inšpekcijskih pregledih. 

Skupne koordinirane akcije predstavljajo dobršen del opravljenih izrednih inšpekcijskih pregledov. 
Ugotavlja se, da je izvajanje skupnih akcij danes 2e utečena praksa, akcije so v večini primerov 
izvedene brez težav in posebnosti, za sodelovanje z ostalimi udeleženci skupnih akcij pa lahko 
rečemo, da je uspešno. Iz poročil izhaja, da je večino zaposlovanja na črno in kršitev Zakona o 
zaposlovanju in delu tujcev odkritega ravno pri teh skupnih akcijah. 

Posamezne akcije so bile zastavljene tako, da je bilo preverjeno tudi osnovno zagotavljanje varnosti 
in zdravja pri delu. Nekatere enote ugotavljajo, da je navedena vključitev področja varnosti in zdravja 
pri delu sicer podaljšala postopek, vendar se je odločitev Izkazala za koristno. Še vedno se tudi 
ugotavlja, da je na področju posameznih enot opravljeno zelo različno število skupnih akcij, kar kaže, 
da je sama izvedba odvisna od določenega koordinatorja. Ni pa tudi zanemarljivo, da sodelovanje 
med posameznimi organi na območju nekaterih enot odstopa. 

Iz poročila o dosedanjih aktivnostih In ukrepih za preprečevanje zaposlovanja in dela na črno izhaja, 
da so vsi sodelujoči inšpektorji v minulih štirih letih v skupnih akcijah opravili preko 3500 
Inšpekcijskih pregledov. Največ kršitev je ugotovljenih zaradi opravljanja dejavnosti brez odločbe 
upravnega organa o izpolnjevanju pogojev, kar pri 23 % opravljenih inšpekcijskih pregledih je bila 
ugotovljena tovrstna kršitev, pri petini so se ugotavljale kršitve zakonodaje o prometnem davku in 
pravil o vodenju evidenc o nakupu in prodaji blaga, pri 13% pregledanih gospodarskih subjektov pa 
so inšpektorji naleteli na kršitve delovno pravne zakonodaje (zaposlovanje brez pogodb o zaposlitvi 
oziroma o delu, zaposlovanje tujcev brez delovnih dovoljenj, idr.). 

Pri vseh ugotovljenih kršitvah je približno v polovici primerov sprožen postopek pri sodniku za 
prekrške, v Četrtini primerov je bila izdana odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti, v drugi četrtini 
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primerov pa so bile izrečene mandatne kazni. Kot najučinkovitejši se je izkazal ukrep mandatnega 
kaznovanja pravne osebe in tudi posameznikov, še posebej zaradi tega, ker večina izdanih 
predlogov za uvedbo postopka zaradi prekrška zastara. 

Iz primerjalnih podatkov po posameznih obdobjih vodenja skupnih aktivnosti je zaznati upad števila 
ugotovljenih kršitev na število pregledanih subjektov, tam kjer pa so odkrite, pa so po svoji »teži« 
večinoma večje. Povečane aktivnosti pri odkrivanju in poostrenem nadzoru nad delom in 
zaposlovanjem na črno so vplivale na zmanjšanje števila udeležencev (predvsem manjših) v sivi 
ekonomiji na eni strani, na drugi pa so povzročile večjo prilagodljivost tistih, ki se v velikem obsegu 
ukvarjajo s sivo ekonomijo. Splošno veljavno dejstvo, da se siva ekonomija hitro prilagaja ukrepom 
države, zahteva vedno bolj kompleksno pripravo na posamezne aktivnosti, kar zahteva tudi boljšo 
tehnično - tehnološko opremljenost inšpekcijskih služb, njihovo boljšo kadrovsko zasedenost in 
motiviranost ter še večje medsebojno sodelovanje tudi drugih organov nadzora, ki lahko posredno 
vplivajo na odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. 

Celoten obseg dela ob poostrenem nadzoru nad delom in zaposlovanjem na črno so namreč 
sodelujoči organi izvedli ob obstoječem kadrovskem sestavu in ob rednih dejavnostih po svojih 
programih dela ter ob skromnih tehnično tehnoloških sredstvih. Za to področje, ki zahteva 
maksimalno angažiranost vseh inšpekcijskih služb, (večina dela je bilo opravljeno izven delovnega 
časa, pogosto tudi ponoči), niso bila namenjena dodatna sredstva ali kadrovsko povečanje, kar 
predstavlja problem, ki ga bo potrebno v bodoče rešiti. 

Dodaten obseg sredstev in števila kadrov ter izboljšanje tehnično - tehnološke opremljenosti za 
potrebe poostrenih aktivnosti na področju odkrivanja in preprečevanja dela In zaposlovanja na črno 
je prav gotovo opravičljiv, tako z vidika nujnosti dela na tem področju kol tudi z vidika racionalnosti. 

V okviru Programa za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno se bo z aktivnostmi' 
pri omejevanju oz. zmanjšanju sive ekonomije nadaljevalo tudi v prihodnje. 

2. 



6 ■ PROGRAMSKE USMERITVE ZA DELO V LETU 2002 

6.1. Splošno 

Inšpektorat RS za delo bo v letu 2002 opravljal redne naloge inšpekcijskega 

nadzorstva nad izvajanjem predpisov iz svoje pristojnosti. Nadaljevale se 

bodo aktivnosti v zvezi s koordiniranimi vladnimi akcijami odkrivanja in 

preprečevanja dela in zaposlovanja na črno in izvajale se bodo usmerjene 

akcije nadzora s področja delovnih razmerij In varnosti in zdravja pri delu. 

Inšpektorat RS za delo bo sodeloval pri pripravi novih predpisov in dajal 

delodajalcem in delavcem strokovno pomoč v zvezi z uresničevanjem 

predpisov iz svoje pristojnosti. Pri svojem delu bo tudi sodeloval z drugimi 

institucijami in strokovnjaki s svojega področja dela. 

Inšpektorat RS za delo bo v letu 2002 opravljal redne naloge Inšpekcijskega nadzorstva nad 
izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna 
razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, 
sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu. 

Tudi v letu 2002 se bodo nadaljevale vse aktivnosti v zvezi s koordiniranimi vladnimi akcijami 
odkrivanja in preprečevanja dela In zaposlovanja na črno skupaj z drugimi pristojnimi 
inšpekcijskimi organi in policijo na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. 
Komisija Vlade RS za odkrivanje In preprečevanje dela in zaposlovanja na črno bo v okviru svojih 
nalog določala, koordinirala in spremljala aktivnosti za preprečevanje dela in zaposlovanja na čmo. 

Usmerjeni Inšpekcijski nadzor - akcije t področja delovnopravne In zakonodaje s področja 
varnosti In zdravja pri delu bodo z ugotovitvami inšpektorjev primerna ocena trenutnega stanja na 
posameznih področjih, istočasno pa so lahko pomemben prispevek pri pripravi novih predpisov. Z 
nadzorom se bo pokazala tudi stopnja implementacije Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ki je s 
01. 01. 2002 stopil v polno veljavo, razen določb, ki se nanašajo na samozaposlene in kmete. Na 
tem področju bodo imeli inšpektorji pomembno vlogo osveščanja. 

V letošnjem letu se predvideva sprejem nove delovnopravne zakonodaje. Inšpektorat RS za delo bo 
vključen v pripravo podzakonskih predpisov. Sodelovali bomo v raznih resornih komisijah in delovnih 
skupinah, saj menimo, da strokovnjaki inšpektorata lahko s svojimi izkušnjami pomembno prispevajo 
k oblikovanju končnih določb nove zakonodaje. 

Inšpektorat bo dajal delodajalcem in delavcem strokovno pomoč v zvezi z uresničevanjem zakonov 
in drugih predpisov, kolektivnih pogodb ter splošnih aktov iz svoje pristojnosti. Pri svojem delu bo 
sodeloval z drugimi inšpekcijami, z zavodi, pristojnimi za zaposlovanje, za zdravstveno zavarovanje 
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ter za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot tudi s sindikalnimi oziroma strokovnimi združenji 
delavcev in združenji delodajalcev ter ostalimi strokovnjaki s svojega področja dela. 

6.2. Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 

2001 

Inšpektorat RS za delo vsako leto pripravi poročilo o svojem delu za preteklo 

koledarsko leto. 

Inšpektorat RS za delo bo na podlagi 5. člena Zakona o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94 in 
32/97 in 36/00) do konca prvega trimesečja predložil resornemu ministrstvu poročilo o svojem delu 
za preteklo koledarsko leto. 

6.3. Sodelovanje pri pripravi nove zakonodaje in priprava osnutkov 

podzakonskih predpisov 

Pri pripravi novih predpisov se Inšpektorat RS za delo aktivno vključuje in 

sodeluje v komisijah in delovnih skupinah pri različnih ministrstvih. 

Kot že rečeno se letos predvideva sprejem Zakona o delovnih razmerjih. Inšpektorat RS za delo se 
bo vključil v pripravo podzakonskih predpisov preko raznih resornih komisij in drugih oblik 
sodelovanja. 

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64 /01) se še naprej 
sprejemajo številni podzakonski akti. Uveljavitev zakona je bila podaljšana za samozaposlene in 
kmete, ki morajo področje varnosti in zdravja pri delu v skladu z novostmi zakona urediti do konca 
leta 2002. Na tem področju bo pomembno vlogo osveščanja navedenih delodajalcev opravili prav 
inšpektorji, ki jim bodo pomagali k pravilnim in ustreznim odločitvam ob upoštevanju dejavnosti, s 
katero se ukvarjajo. Pojasnjevali jim bodo pomen zdravega in varnega dela, njihovo vlogo in 
odgovornost kakor to določa zakon. 

Inšpektorat RS za delo bo zato sodeloval z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, 
Uradom za zdravje in varnost pri delu ter drugimi ministrstvi pri pripravi podzakonskih predpisov. 

6.4. Usmerjene akcije nadzora s področja delovnih razmerij in varnosti 

in zdravja pri delu 

V letu 2002 bodo inšpektorji opravili 12 usmerjenih akcij nad izvajanjem 

predpisov s področja delovnih razmerij in s področja varnosti in zdravja pri 

delu v različnih dejavnostih. 

Akcije nadzora se bodo tako izvajale pri delodajalcih v zvezi z izdelanimi 

izjavami o varnosti z oceno tveganja, nad izvajanjem predpisov o varnosti in 

zdravju pri delu ter delovnopravne zakonodaje v gradbeni dejavnosti, v 

avtomehaničnih delavnicah in računovodskih servisih, nad varnim in zdravim 

delom v kmetijski dejavnosti, pri delodajalcih, ki opravljajo prodajo in/ali 

skladiščenje pirotehničnih izdelkov, na področju predelave, skladiščenja ter 
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distribucije naftnih derivatov, nad izvajanjem delovno pravne zakonodaje v 

dejavnosti trgovine, nad izvajanjem predpisov o zaposlovanju in delu tujcev, 

nad izvajanjem delovno pravnih predpisov v invalidskih organizacijah in nad 

izvajanjem predpisov o varnem in zdravem delu in delovno pravnimi predpisi 

v odvetniških pisarnah in jezikovnih šolah. 

Inšpektorji dela bodo v letu 2002 opravili 12 usmerjenih akcij nad izvajanjem predpisov s področja 
delovnih razmerij in s področja varnosti in zdravja pri delu v različnih dejavnostih: 

• Akcija nadzora pri delodajalcih v zvezi z izdelano Izjavo o varnosti z oceno tveganja 

Rezultati akcije bodo povratna informacija o stopnji implementacije novega Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu, ki je s 01. 01. 2002 stopil v polno veljavo. Nadzor se bo nanašal predvsem na 
obveznost delodajalcev glede izdelave in sprejetja izjave o varnosti z oceno tveganja. Akcija bo 
imela namen ugotoviti predvsem: koliko delodajalcev je to obveznost izpolnilo, ustreznost izdelane 
dokumentacije, kdo jo je izdelal ter osveščenost delodajalca glede namenov in ciljev nove 
zakonodaje na tem področju. 

Akciia bo potekala v vseh dejavnostih in pri vseh vrstah delodajalcev intenzivno od januarja do aprila 
2002. Kasneie pa bo predmetni nadzor vključen v izvajanje posameznih drugih akcii. 

Nosilci akcije bodo inšpektorji s področja varnosti in zdravja pri delu. 

• Akcija nadzora nad izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter deiovnopravne 
zakonodaje v dejavnosti gradbeništva 

Ker je gradbeništvo dejavnost, v kateri se zgodi relativno največ nezgod pri delu glede na število 
zaposlenih, se je poostren nadzor v tej dejavnosti izvajal tudi že v preteklih letih. Zaradi tega so bili 
ugotovljeni določeni premiki na boljše, vendar stanje še vedno ni zadovoljivo, predvsem pri malih 
delodajalcih. Dodaten razlog za izvajanje poostrenega nadzora je tudi nova "Uredba o zagotavljanju 
varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih", ki uvaja na področje varnosti in 
zdravja pri delu pri izvajanju teh dejavnosti določene novosti. 

Akciia se bo izvajala v nekai tedenskih intervalih s prekinitvami preko vseoa leta. 

Nosilci akcije bodo inšpektorji s področja varnosti in zdravja pri delu in inšpektorji s področja delovnih 
lazmsiiL 

• Akcija nadzora nad izvajanjem predpisov o varnem in zdravem delu na področju predelave, 
skladiščenja ter distribucije naftnih derivatov 

Poseben poudarek bo dan zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na bencinskih servisih. 

Akciia bo predvidoma izvedena v drugi polovici leta 2002. od meseca septembra do novembra 2002. 

Nosilci akciie bodo inšpektorji s področja varnosti in zdravja pri delu. 

• Akcija nadzora nad lzva|anjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter deiovnopravne 
zakonodaje v avtomehanlčnih delavnicah 

Namen akcije je ugotoviti spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu in delovno pravne 
zakonodaje s posebnim poudarkom na spoštovanju določb, ki urejajo delovni čas, posebno varstvo 
mladine ter evidence dela v avtomehaničnih delavnicah. Pri opravljanju nadzora nad varnim in 
zdravim delom bo potrebno opraviti nadzor v zvezi z izjavo o varnosti z oceno tveganja (če ta nadzor 
ni bil opravljen že v okviru prve akcije). 

Akciia bo traiala dva meseca in se bo izvajala, v mesecu aprilu in maiu 3X?2, 
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Nosilci akcije bodo inžpektorii s področja varnosti in zdravja pri delu in inšpektorji s oodročia delovnih 
razmeru. 

• Akcija nadzora nad izvajanjem predpisov o varnem in zdravem delu pri delodajalcih, ki 
opravljajo prodajo in/ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov 

Poostren nadzor je že bil izveden v preteklosti in je pokazal precej pomanjkljivosti in nepravilnosti. 

Glede na to. da ie to tipična sezonska dejavnost, bo ponovni poostren nadzor izveden ob koncu leta 
2002. 

Nosilci akcije bodo inšpektorji s področja varnosti in zdravia pri delu. 

• Akcija nadzora nad varnostjo In zdravjem pri delu v kmetijski dejavnosti 

Na področju kmetijstva bo izveden nadzor pri kmetih, ki do sedaj s strani inšpekcije za delo praktično 
niso bili nadzirani. Za njih je bil sicer rok polne uveljavitve ZVZD prestavljen na 01.01.2003, vendar 
pa to ne pomeni, da v tem času zahtev in ukrepov s tega področja v celoti ni potrebno izvajati. Glede 
na to, da se bo nadzor pri kmetih v tem letu šele pričel izvajati in da ZVZD za njih v celoti še ne velja, 
bo imel nadzor predvsem svetovalni značaj v smislu osveščanja te kategorije delodajalcev ter 
seznanjanja s predpisanimi zahtevami in ukrepi s tega področja. Akcija je bila sicer predvidena že za 
preteklo leto, vendar zaradi preložitve veljavnosti novega ZVZD, ni bila izvedena. 

Akciia se bo izvajala predvidoma v mesecu iuniiu. iuliiu in avgustu. 

Nosilci akciie bodo inšpektorji s oodročia varnosti in zdravia pri delu. 

• Akcija nadzora nad Izvajanjem predpisov s področja delovnopravne zakonodaje v 
dejavnosti trgovine 

Usmerjeno akcijo bo Inšpektorat RS za delo izvajal že tretjo leto. Glede na ugotovitve ter odmevnost 
problematike se nam zdi primerno, da nadzor poteka tudi letos. Poudarek bo dan zlasti spoštovanju 
predpisov v zvezi nadurnim delom, vodenjem evidenc na področju dela ter sklepanjem pogodb za 
zaposlitev za določen čas oziroma spremembam predpisov s tega področja. 

Nosilci akciie bodo inšpektorji s oodročia delovnih razmerij 

• Akcija nadzora nad izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter delovnopravne 
zakonodaje v računovodskih servisih 

Ponavlja se ugotovitev, da računovodski servisi opravljajo tudi zadeve iz delovno pravnega področja, 
čeprav za to niso niti registrirani niti nimajo za ta opravila primemo usposobljenih delavcev. Ker pri 
tovrstnih subjektih nadzora akcija še ni bila Izvedena, je namen akcije predvsem ugotoviti 
spoštovanje delovno pravne zakonodaje in zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu 
nasploh . Na področju varnosti je namen akcije predvsem pregledati ustreznost delovnih pogojev 
delavcev in ugotoviti, ali delodajalci izpolnjujejo zahteve za zagotavljanje varnega in zdravega dela 
na delovnem mestu s slikovnim zaslonom. 

Akcija bo potekate v mesecu aprilu in malu. 

• Akcija nadzora v zvezi z izvajanjem predpisov o zaposlovanju in delu tujcev 

Zavod za zaposlovanje nam bo na podlagi 5. člena Pravilnika o postopku prijave in odjave dela 
tujcev posredoval podatke o vseh delodajalcih, ki v roku 90 dni od pridobitve delovnih dovoljenj niso 
prijavili dela tujcev. Na podlagi pridobljenih podatkov bo organizirana posebna akcija nadzora 

razmerij. 
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predvidoma v mesecu maju, septembru in novembru pri vzorčno izbranih delodajalcih. Po koncu 
akcije bo pripravljeno posebno poročilo, ki bo posredovano Zavodu za zaposlovanje in Policiji, da 
bodo kršiteljem odvzeta delovna dovoljenja in bodo uvrščeni na seznam kršiteljev. 

Nosilci akcije bodo inšpektorji s področja delovnih razmerij. 

• Akcija nadzora v zvezi z Izvajanjem delovnopravne zakonodaje v Invalidskih organizacijah 

Glede na to, da so invalidi varovana kategorija, bo nadzor usmerjen predvsem na to, ali se 
spoštujejo določbe, ki določajo razloge in ukrepe ob nastopu operativnih razlogov ter postopke 
ugotavljanja začasnega prenehanja potreb po delu za te delavce. Zato se bo izvajal inšpekcijski 
nadzor v zvezi s tistimi določbami delovno pravne zakonodaje, ki omogočajo prerazporejanje 
delavcev k drugemu delodajalcu. 

Akcija se bo izvajala junija, julija in avousta leta 2002. 

Nosilci akcije bodo Inšpektorji s področja delovnih razmerij. 

• Akcija nadzora v zvezi z Izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter 
delovnopravne zakonodaje v odvetniških pisarnah in jezikovnih šolah 

Odvetniške pisarne in jezikovne šole že nekaj let niso bile vključene v poostren nadzor. Ugotovljene 
nepravilnosti se nanašajo predvsem na zaposlovanje na črno, predpostavlja se tudi, da predmetni 
delodajalci ne vodijo ustreznih evidenc o delu. Verjetno se bodo pokazale nepravilnosti tudi v zvezi z 
delom preko polnega delovnega časa. Na področju varnosti in zdravja pri delu pa se bo nadzor 
izvajal v zvezi z izdelanimi izjavami o varnosti z oceno tveganja. 

Akciia v odvetniških pisarnah se bo izvajala iuniia in iuliia 2002. 

Akcija v jezikovnih šolah pa meseca oktobra in novembra 2002. 

6.5. Skupne akcije odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na 

črno 

Komisija Vlade RS za odkrivanje in preprečevanj* dela in zaposlovanja na 

črno bo določala aktivnosti in subjekte nadzora, kjer bo ocenjeno, da je 

smiselno opraviti skupen koordiniran inšpekcijski nadzor. 

V okviru programa odkrivanja in preprečevanja dela In zaposlovanja na črno že potekajo oziroma so 
načrtovane naslednje skupne akcije: 

Skupna akcija odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno v okviru mobilnih skupin 
Inšpektorjev, kjer inšpektorji s skupnim dogovorom izvajajo nadzorstvo, kjer se predvideva, da je 
dela in zaposlovanja na črno največ. 

Skupna akcija odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno pri delodajalcih, ki opravljajo 
taxi prevozi. 

Skupna akcija odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno v detektivski dejavnosti in 
dejavnosti zasebnega varovanja. 

Skupna akcija odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno v dejavnosti gradbeništva. 

Skupna akcija odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno v avtopralnicah. 
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Skupna akcija odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno v nočnih klubih s 
programi. 

Skupna akcija odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno v društvih, ki se ukvarjajo 
s pridobitno dejavnostjo. 

Komisija Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno pa bo sproti 
določala aktivnosti in subjekte nadzora, kjer je smiselno izvajati koordiniran nadzor. 

6.6. informatika 

Inšpektorat RS za delo nadaljuje s projektom povezav območnih enot na 

enotno omrežje in priklopom na internet. V okviru danih možnosti bomo 

posodabljali strojno in programsko opremo. 

Inšpektorat RS za delo bo tudi letos nadaljeval s projektom povezav območnih enot na enotno 
omrežje državnih organov in priklopom vseh območnih enot IRSD na internet. 

Nadgradnja mreže bo omogočila neposredno izmenjavo podatkov, direktne vpise v bazo nezgod pri 
delu in vzpostavitev drugih podatkov. Še naprej bomo v okviru danih možnosti posodabljali strojno in 
programsko opremo. 

6.7. Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje inšpektorjev po 

zahtevah EU 

Za pooblaščene in druge strokovne delavce Inšpektorata RS za delo bodo 

organizirana izobraževanja in usposabljanja različnih oblik in vsebin. 

Smernice Evropske unije zahtevajo stalno strokovno usposabljanje za vse inšpektorje za delo. 
Inšpektorat RS za delo bo v letu 2002 izvajal taka usposabljanja predvsem na tistih področjih 
inšpekcijskega nadzora, ki so v zadnjem času doživela največ sprememb in novosti. Usposabljanja 
se bodo izvajala preko vsega leta, izvajali pa jih bodo specialisti inšpektorata za posamezna 
področja stroke ali dejavnosti, po potrebi pa tudi zunanji strokovnjaki ustreznih področij. 

Nadaljevalo se bo z izobraževanjem tujega jezika za tiste delavce, ki se ukvarjajo s prenosom 
zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu. 

V okviru možnosti bodo delavci Inšpektorata deležni tudi usposabljanja v smeri poglabljanja že 
obstoječih znanj in njihovega dopolnjevanja z novimi spoznanji stroke. 

6.8. izpiti za inšpektorje dela 

V letu 2002 bo pripravljen strokovni izpit za inšpektorje dela. 

V letošnjem letu bo pripravljen tudi strokovni izpit za inšpektorje dela v skladu z zakonom in 
pravilnikom o strokovnem izpitu. Še naprej se bodo opravljali tudi strokovni izpiti iz splošnega 
upravnega postopka za pooblaščene delavce. 

6.9. Ukrepi za nadaljnje delo 
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Iz programa za delo Inšpektorata RS za delo je razvidno, da bodo inšpektorji 

za delo v letu 2002 opravljali redno inšpekcijsko nadzorstvo in druge 

strokovne naloge. 

Inšpektorat RS za delo bo skozi vse leto v okviru izvajanja različnih 

usmerjenih in koordiniranih akcij izvajal tudi nadzor nad obveznostp 

delodajalcev glede izdelane in sprejete izjave o varnosti z oceno tveganja. 

Posebna pozornost bo posvečena tudi zagotovitvi izboljšav na področju 

zdravja pri delu in kmetom, ki jih bomo seznanjali s predpisanimi zahtevami s 

področja varnosti in zdravja pri delu. 
\ 

V letu 2002 se predvideva sprejem nekaj zelo pomembnih predpisov, ki 

prinašajo nova pooblastila za inšpektorje dela. Z novo zakonodajo bo 

potrebno seznaniti inšpektorje in jih praktično usposobiti za izvajanje novih 

pooblastil ter na spremembe pripraviti tudi delodajabe in delavce. Glede na 

vse navedeno, bi bilo nujno tudi kadrovsko okrepiti Inšpektorat RS za delo z 

novimi pooblaščenimi delavci in jim zagotoviti ustrezen položaj tudi v novi 

zakonodaji o javnih uslužbencih ter zakonu o sistemu plač, ki so v postopku 

sprejemanja. 

• Iz programa je razvidno, da bodo inšpektorji za delo v letu 2002 opravljali redno inšpekcijsko 
nadzorstvo in druge strokovne naloge. 

• Inšpektorat RS za delo si bo prizadeval, da bo posebna pozornost posvečena tudi zagotovitvi 
izboljšav na področju zdravja pri delu. Že v preteklem letu smo si prizadevali zaposliti 
specialista za področje zdravja pri delu. S tem namenom je bil Zakon o inšpekciji že dopolnjen in 
dovoljuje zaposlitev inšpektorjev z medicinsko izobrazbo. 

• V letu 2002 bo Inšpektorat RS za delo skozi vse leto v okviru izvajanja različnih usmerjenih in 
koordiniranih akcij izvajal nadzor nad obveznostjo delodajalcev glede Izdelane In sprejete 
izjave o varnosti z oceno tveganja. Rezultati akcije bodo pokazali stopnjo implementacije 
Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Nazor nad izpolnjevanjem predmetne zakonske obveznosti 
bo potekal pri vseh vrstah delodajalcev in vseh vrstah dejavnosti. 

• Posebna pozornost bo v letu 2002 posvečena tudi kmetom. Glede na to, da za njih Zakon o 
varnosti in zdravju pri delu še ne velja v celoti bo nadzor imel predvsem svetovalni značaj v 
smislu osveščanja te kategorije delodajalcev ter seznanjanja s predpisanimi zahtevami in ukrepi 
s tega področja. 

• Predvideva se sprejem zelo pomembnega in težko pričakovanega Zakona o delovnih 
razmerjih, ki prinaša nova pooblastila tudi za inšpektorje dela. Pomembna je tudi novost, da 
delavec oziroma delodajalec lahko predlagata posredovanje inšpektorja v sporu v zvezi z 
obveznostmi iz delovnega razmerja. Inšpektor si bo najprej pridobil soglasje druge stranke za 
reševanje spora s posredovanjem. Posredoval bo z namenom, da spor sporazumno rešita. 
Predvideno je posredovanje v sporu vse do izvršljive arbitražne odločitve o spornem vprašanju 
oziroma do odločitve sodišča prve stopnje o spornem vprašanju. Pričakovati je, da bo novost 
znatno povečala obseg dela inšpektorjev. 

Zakon, ki bo na novo celovito uredil individualna delovna razmerja delavcev, je sicer težko 
pričakovan in lahko rečemo, da zaradi neprilagojenosti družbenoekonomskim razmeram tudi 
nujno potreben. 
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Zakon naj bi začel veljali 01.01.2003, do takrat pa bo z njim potrebno seznaniti Inšpektorje In 
pripraviti smernice za enotno izvajanje inšpekcijskega nadzorstva po vsej državi. Na 
zakon bo potrebno pripraviti tudi delodajalce in delavce, kar bo Inšpektorat izvajal v okviru 4. 
č)ena Zakona o inšpekciji dela. 

• Nova pooblastila prinaša tudi Zakon o Inšpekcijskem nadzoru, s katerim bodo zagotovljene 
vsem državnim inšpekcijskim organom enake možnosti ukrepanja z vsemi pooblastili za 
zagotavljanje učinkovitega nadzora nad izvajanjem predpisov, za katere so pristojni. Predlog 
Zakona o inšpekcijskem nadzoru vsebuje številna določila, ki nadgrajujejo že obstoječe predpise 
ali na novo urejajo položaj, pravice, dolžnosti in pooblastila inšpektorjev. Jasno bodo opredeljeni 
prekrški, ki zajemajo tudi ravnanja, s katerimi zavezanec onemogoča izvajanje inšpekcijskih 
postopkov ter možnost mandatnega kaznovanja, kar bo bistveno prispevalo k večji učinkovitosti 
nadzora in večji stopnji spoštovanja pravnega reda. 

• V kratkem pričakujemo v Državnem zboru tudi prvo obravnavo novega Zakona o prekrških. 
Predlog predvideva veliko novosti. Med bistvenimi je prenos nekaterih dosedanjih nalog, ki so 
jih obravnavali sodniki za prekrške, na ti. prekrškovne organe, med katere bo sodil tudi 
Inšpektorat RS za delo. 

V zvezi z navedenimi novimi predpisi bo potrebno pooblaščene osebe za opravljanje 
Inšpekcijskega nadzora praktično usposobiti za Izvajanje novih pooblastil. 

Glede na vse navedeno bi bilo nujno kadrovsko okrepiti Inšpektorat RS za delo z novimi 
pooblaščenimi delavci in jim zagotoviti ustrezen položaj tudi v novi zakonodaji o javnih uslužbencih 
ter v Zakonu o sistemu plač, ki so v postopku sprejemanja. 

poročevalec, št. 80 142 2. avgust 2002 



s 

9 
S 

£ 

c5 
S 

en 
■5 
2 
s 

s 
o 

INZVX 
3N1V0NVW 3N393UZI 

3X$UM3UdVZ 
nMNOO« 3AVTMd 

•mm/c 

3S90T00 

5i 
s 
2 is 

Ji 

WT»OBbd 1N03UZ1 

l03TO3bd INTOkilNOi 

W3T03Hd M03b 

t 

ftOias-ans 
HINYQ31t>3U<J 011A31? 

A30AV130 
HINBlGOdVZ 011A31S 

AOivarsns 
H3SA OHA3J.C 

(A 
O 
Z 
> 
< 
UJ 
O 

M 
II 

I 
8 

f 

m 

II Ji 

H 

šh 

VdJI§ m 

2. avgust 2002 143 poročevalec, št. 80 



2. avgust 2002 



poročevalec, št. 80 



3 
5 

I 
SfiSi* s it M M 

.Eliti?!Il « J S a 

liliji. 

»»»>>»>>>> I ► C*-' vVO« 

iiillllliltiilSlifSit ^2 H d , iiiis! 
H H *t »i ♦? 3 ^ n 4 » 323 3322 22 22232 22 

2 
g 

HNdnvZlOOllONtS 

VI30 3TNVA003bSOd 

O —I 
s 
s 
3 z 

<A 
LU 
£ 

a 

s 

3 
Z 
o 

nfKvnAVUdn rad 
A33AV1M 3fKYA01300S 

A0NA3dSlUd Vn3VQNfU3d 

c/l 
O 
Z 
> 
< 

Iti 

!! 
i! ll! 

i! 

S 

1 

ti 

1 

iS 
*! 

li 
i;s 

J 

a ti 
h 
nI li 

m 

H 

ll 11 it 
h 

Vbdl$ 
151 m m n 

poročevalec, št. 80 146 2. avgust 2002 



p 

ii 

& 

t/i 
<5 

S 
o 

INZV* 
3N1V0NVH 3N3?3UZI 

3K$U*3«d VZ 
OMINOOS BAVTttJd 

380VAO 

sapoiao 

IQ3~)03Ud IN03U2I 

10310Bbd IfflOUiNOl 

K33193dd IN03U 

5« 
a 

Aoiaarans 
HiNvasioaud CHIASIS 

A30AV1B0 HIN3T60dVZ 01IA31? 

Aoi^aruns 
H39A 011A31§ 

U) 
O 
Z 
> 
< 
Ul 
O 

Sf I i 

Vbdlg 

2. avgust 2002 147 poročevalec, št. 80 



2. avgust 2002 



2. avgust 2002 149 poročevalec, št. 80 



32 iž 3 asa a a i i i i 333323 s s s:ss : ! : 3 5 1 s 5 :-.s t 

MNdmZMimMS 

yi30 3TNVA003USOd 

* 

1 
2 
a 
5 
B 2 

g 
0> 
LLI 

i 

(VNVnAVUdfl Md 
A30AV13Q 3fWAOT30OS 

AOXA3dSWd vnOVONnjBU 

§ 
s 
z 

3 
2 

§ 

</) 
o 
z 
> 
< -i ui 
o 

i 
i 

lil 
lil 
3 8 

i B 
n 

< 

Vbdl$ il !§š Sli I? Šf§ Si§ III si 

poročevalec, št. 80 150 2. avgust 2002 



52 

oš 

tlNtS d3b NldTlVZ 
'80 'A33A\n30 fU3AS 

wvno)t3dSNinianba 

ironod ■ A30vz 
HfNVbiON nONVObO 

nusKzoi 
nnaNAvfaa 

OAVbd 
Hwo)i3Aoi5rmwA 

VT30 Q3AOd3bd 

IN2VM 
3NJyQNVM3N3?3Ua 

3X$UM3kld vz 
nx»jQos BAvrtud 

390VAO 

3850100 

vrN3ToeovHonxod 

lAVTOrf tNWA3N 

3T731 

3NAIDOTCN 

3N1UHS 

28 
t03103bdWQ3tCI 

KHtOBbdMKMiNOM 

W3TO3UdN03U 

i. 
Aoueravs 

HWY03193Hd 01A31$ 

A33AV130 
HIN3TSOrfVZ 011A3i$ 

AQOI3r0nS 
H3SAOHA31S 

h </> 
O 2 > 
< 
Ui 
O 

si 
*? 

n 

Vddis 
m m 

u IO <0 
§§ 

8i 

M 
11 r~ 00 <» 

m 

H 

i 

i 
i; i 

2. avgust 2002 151 poročevalec, št. 80 



iS 

<L 
£ 
D 

§ 
S z 
Ž 

z 
o 
ž 

twis'd3uNianvz 
GC 'A30A\n30 IU3AS 

«vnOX3dSNIHISndQ 

maiod ■ abovz 
HimvuiCM noNvsuo 

nwsii2oi 
nn3NAv^Q 

OtAVbd 
HIACN3A01P flHfIHVA 

VT30 03AOd3bd 

W2Wt 
3NjyONVN3N393U2l 

354SHX3I 
fOUNOuS 3A 

HdVZ 
3AVrWd 

380VAO 

3850100 

vnaioaovNorNOd 

Is 
iS CZ 

lAVTOd INUVA3N 

3f?31 

BNAIDIDOM 

3N1HHS 

& 

IOJ103Ud N03dZl 

IQ3"193bd INTOUINON 

K) JlOBUd N03d 

53 

Aouorans 
HNV0HTS3bd 01A3J5 

A33AV130 
HIN31S0dVZ 011A3J.S 

Aoiiorens 
H3SA 01IA31S 

H </> 
O 
Z > 
< -> LU 
O 

II 

II IS 
Mi 

vbdi§ 

poročevalec, št. 80 



< —J UJ co < iS3 

sgs 
o|S ■A 

3«i 

lis 
isi 

a 

laši 

|pl 
sif- 

> 

S 
tr a. 

| 

z 

fc 

$ 

2 

> UJ 
o 
3 

g 

g LU 

i 

?SaS58 
i§ss§ ;uj5Qjf cc9<s 

i|^3 

-§Sa. 

n^3S;3 

\m 

p p 

355 

«2 
&*&* 

</> 
O 
Z 
> 
< -> UJ 
o 

vudi§ 

i 

i? 

s 

£ i i 

.s 

i i i i 

s 

I 1 & 

I 

ti 
i i l 

2. avgust 2002 153 poročevalec, št. 80 



3 

> 
3 —i 
s 

£ 

i 

i 
> 
Q 

a 

GI
BA

NJ
E 

IN
 

NO
TR

AN
JI 

TR
AN

SP
OR

T 

« r- •>e - m T 
W «•> * C0 - «0 - 't 1 «0 

«S n IA T ▼ — 

r> ? 2 a 

GR
AD

BE
NI

 
OB

JE
KT

I 
Z

A 
DE

LO
VN

E 
IN 

PO
M

OŽ
NE

 
PR

OS
TO

RE
 « o ->r - • • » - CM - - p> r> - • CM - 

<N «o 
- 

CM trt o ^ n • CM • - o 

"T <vi 5? - - • R CM C« - CM CM ■n = O *• X tO tO CM - - CM 

PO
SE

BN
E 

ZD
RA

VS
TV

EN
E 

> 

3 «c CM r> - - •r , fs - CM 

2 S 

B - 

- - 

b 
| 

o * J* - - CM - « ▼ 00 n CM - P» 

2 « - - 

2 S «£ • a 

i B CM * M c*. £f 

tif 

jjfafSl 

lip 
$a 

2 H i0 CM 

<«r « K 

S R 

a « m • • • <M a t • •o •A • T* ci • - 5 WJ , - O •o CM •* 

o» S - CM - • - - • • • - ■ ■ 

D
EJ

A
V

N
O

ST
 

CM 
1 I 

ji 

J! 
1 £ d 

i I 

it ? .E 

' i 
: £ 

3 & 

a 
£ 

l 
1 

i 
* ! 

j 

g J2 
I 

f 

I 
i 

s 

i 
s 

i 

cx 

I 

t 
£ 

i 

f 

] 

& 
t 
$ 
f! 

I 
i 

Tt 

I 
S 
I 

t 
i 

1 
i 
G 

1 
M 

1 

ti 

a' 
1 

,£ 

i 

J 
i ^ 
* 

s i 
n 

f! 

ti 
i i 

i 
» 

is M 
tb 
i 

1 

| 

i 

« 
a 

1 
<? 

4 
l 
t 

I 
* 
* 

I 

1 

1 
i 

g 

i cx 
5 

i 
f 

VUdl§ - I §2 
O r 

Išl 
• <M (O 

S O 
•r 
ŽJ o 

IA (A Od 
i 

o> 
1 1 1 I l l i 

N g 
11 1 I 1 I 1 i 

poročevalec, št. 80 



poročevalec, št. 80 



poročevalec, št. 80 156 2. avgust 2002 



> 
=> —I 
g 

s 

0 
2 
0 
z 

I 

^žiii 

š 

ili 

iS9 

11 §s> 

lllll 

Išlil 
laf-l 

: SujJ ?Sa? 

£ 

» 

Si 

jiš3 

SŠgs 

j|o 
S5ff JSo. 

^5 
*</» 

> 
LU 

3 

S 

£ 
S 

a?5 *>so 

(/) 
O 
2 
> 
< -5 

i 1 

I 

i I 11 
Vddi§ 

S g 

2. avgust 2002 157 poročevalec, št. 80 



§ 
3 

I 

poročevalec, št. 80 158 2. avgust 2002 



u 
s 
3 

I 

§! 

isaii 
Isiig 
~3§*s 
?gg 

£< 
s 

s? 

a 

a 

a 

(O 
o 
z 
> < 

VUdlS 

i 

III 

2. avgust 2002 159 poročevalec, št. 80 



poročevalec, št. 80 160 2• avgust 2002 



  —   

. 

' 

~  72  

■ 
' 





NAROČILNICA 

Ime in priimek:   

Naslov:  

Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

Davčna številka:  

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:   

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenl|e, Ljubljana, šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur I RS 
št.89/98) 
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