
OBLIKE DELA 
 

KAJ NI DELO NA ČRNO 
 
 

Tehnološki park Brdo, 26. 11. 2013 
 

Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

  

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških 

virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve« in prednostne usmeritve 

1.4.: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«. 

 
 



• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

VSEBINA PREDSTAVITVE 

• Značilnosti delovnega razmerja 

• Pogodba o zaposlitvi 

• Druge podlage opravljanja dela 

• Netipične oblike dela (avtorsko, 

delovršno, …) 

• Delo upokojencev 

• Kaj je in kaj ni delo na črno 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

POGODBA O ZAPOSLITVI 

splošno 

 
- Za vsa vprašanja v zvezi s pogodbo o zaposlitvi se   

smiselno uporabljajo določbe civilnega prava,če ni z  
zakonom drugače določeno, 

 

-  Če obstajajo elementi delovnega razmerja ( v 
povezavi z 4.,  11., 22. in 31. členom ZDR-1), se delo 
ne sme opravljati na podlagi pogodb  civilnega 
prava,razen primerov,ki jih določa zakon (v dvomu 
velja domneva obstoja delovnega razmerja 

 

 
- ZDR-1 Ur. l. RS, št. 21/2013 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

ZNAČILNOSTI DELOVNEGA RAZMERJA 

 

• Prostovoljnost. 

• Delovni proces je organiziran. 

• Delo je osebno.  

• Delo je plačano.  

• Delo je nepretrgano. 

• Delo se vrši po navodilih in pod nadzorom delodajalca. 

 

 

Definicija malega delodajalca: zaposluje 10 ali manj delavcev. 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

POGODBA O ZAPOSLITVI 

Splošno 

 

• Z njo se sklene delovno razmerje.  

 

• Pravice in obveznosti nastopijo z dnem nastopa dela. 

 

• Delavca je potrebno prijaviti v zavarovanje (izročiti kopijo prijave 
delavcu v 15 dneh). 

 

• Če ni datuma nastopa v pogodbi se šteje za dan nastopa, dan 
sklenitve pogodbe.  

 

• V dvomu se šteje, da je pogodba za nedoločen čas tudi, če pred 
nastopom ni pogodbe.  

 

• Uporabljajo se tudi določbe civilnega prava.  
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

POGODBA O ZAPOSLITVI  

(obvezna vsebina) 

• Podatki o pogodbenih strankah.  

• Datum nastopa dela.  

• Naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela.  

• Kraj opravljanja dela. 

• Čas , za katerega je sklenjena pogodba . 

• Navedba kolektivnih pogodb ali splošnih aktov, ki določajo pogoje 

dela.  

• Določilo o dnevnem in tedenskem delovnem času in njegovi 

razporeditvi.  

• Določila o drugih sestavinah plače, plačilnem obdobju, plačilnem 

dnevu, načinu izplačila. 

• Določila o letnem dopustu oz. načinu njegovega določanja.  

• Dolžina odpovednega roka. 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

 

 
POGODBA O ZAPOSLITVI 

Posebnosti 

 

 
• Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom 

 

• Krajši delovni čas, je tisti delovni čas, ki je pri delodajalcu krajši od 
polnega, 

• delavec v takem del. razmerju uveljavlja pravice in obveznosti, kot 
delavci zaposleni za poln delovni čas, vendar v sorazmerju s časom 
prebitim na delu, razen tistih, kjer zakon določa drugače, 

• pravica do najmanj štirih tednov letnega dopusta (proporcionalen 
regres), 

• ni možno delo preko dogovorjenega časa razen primerov višje sile ali 
če je to dogovorjeno že v pogodbi, 

• možno je skleniti več hkratnih pogodb do polnega delovnega časa po 
zakonu, potreben pa je dogovor o hkratni izrabi letnega dopusta, 

• delavec, ki dela krajši delovni čas na podlagi zdravstvenih, 
pokojninskih in podobnih predpisov ima vse pravice iz socialnega 
zavarovanja, kot če bi delal poln delovni čas (plačilo za opravljeno 
delo pa po dejanskem delu). 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

 

 
POGODBA O ZAPOSLITVI 

Posebnosti 

 

 

 

• Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu 

 

• gre za delo na domu ali  v prostorih po prosti izbiri delavca, 

• vsebina je lahko delo,ki sodi v dejavnost ali je potrebno za opravljanje 
dejavnosti delodajalca, 

• sklene se za celoten ali del delovnega časa, 

• pred začetkom dela je potrebno obvestiti inšpekcijo dela o nameri, 

• medsebojne pravice, obveznosti in pogoji,ki so odvisni od narave dela 
se dogovorijo v pogodbi ( tudi nadomestilo za uporabo sredstev in 
višino), 

• delodajalec je dolžan zagotavljati varne pogoje dela na domu. 

 

• Takšno delo inšpektor dela lahko prepove, če oceni, da je škodljivo ali 
lahko postane škodljivo za delavca na domu oziroma za življenjsko ali 
delovno okolje, ter v primerih ko zakon ali drug predpis določa, da 
neko delo ni dovoljeno opravljati na tak način. 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

 

 
POGODBA O ZAPOSLITVI 

Posebnosti 

 

 

 

• Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami in prokuristi 

  

• Pogodba o zaposlitvi poslovodnih oseb in prokuristov se lahko 

razlikuje od običajne pogodbe o zaposlitvi predvsem v tem, da se v 

njej lahko nekatere pravice, obveznosti in odgovornosti dogovorijo 

drugače. 

 

• Drugačne določbe se lahko nanašajo na: 

• - pogoje in omejitve delovnega razmerja za določen čas. 

• - delovni čas, zagotavljanje odmorov in počitkov, 

• - določila o plači, 

• - disciplinska odgovornost, 

• - prenehanje pogodbe o zaposlitvi. 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

 

OBČASNA IN ZAČASNA DELA UPOKOJENCEV  1  

(ZUTD-A) 

• Pogodba za občasno in začasno delo ima lahko nekatere 

elemente delovnega razmerja. 

• OBVEZNA VSEBINA: 

•  - stranki, 

•  - vrsta dela, 

•  - obdobje in datum sklenitve, 

•  - število ur, 

•  - urna postavka in skupen znesek. 

 

• Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela 

(ZUTD-A), Ur. l. RS, št. 21/2013 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

 

OBČASNA IN ZAČASNA DELA UPOKOJENCEV  2 

(ZUTD) 

• Začetek veljave in uporabe 1. julij 2013. 

 

• Za reševanje sporov pristojno delovno sodišče. 

 

• Izplačilo do 18. v naslednjem mesecu. 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

 

OBČASNA IN ZAČASNA DELA UPOKOJENCEV  3 

(ZUTD) 

• OMEJITVE UPRAVIČENCA/UPOKOJENCA: 

•  - 60 ur v koledarskem mesecu, neizkoriščenih ur se ne prenaša 

•  - urna postavka min 4,20 EUR in maximalno 6.300,00 EUR letno 

 

• OMEJITVE DELODAJALCA V KOLEDARSKEM LETU: 

• 0 zaposlenih                          - max. 60 ur/mesec 

• 1-10 zaposlenih                          - max 100 ur/mesec 

• več kot 10 – 30 zaposlenih          - max 150 ur/mesec 

• več kot 30 - 50 zaposlenih                        - max 400 ur/mesec 

• več kot 50 - 100 zaposlenih        - max 750 ur/mesec 

• več kot 100 zaposlenih                        - max 1.050 ur/mesec 

• več kot 1.250 zaposlenih                       - v dogovoru z ministrstvom za  

                                                                       max. 3 mesece max. 1.500 ur 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

 

 
DELO DIJAKOV, ŠTUDENTOV, VOLUNTERSKO DELO IN DELOVNA 

PRAKSA 

 
• Podlaga delu študentov in dijakov je napotnica posredovalca dela, ki ima 

koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve   (študentski servisi ). 

 

• Volontersko pripravništvo je izjema od pripravništva, kot ga ureja Zakon o 

delovnih razmerjih. Tu ne gre za delovno razmerje, kot pri pravem 

pripravništvu, zato volonterski pripravnik nima plače, praviloma tudi ne drugih 

pravic in dajatev iz delovnega razmerja. Potrebna je pogodba s katero se 

uredijo medsebojni odnosi. Volontersko pripravništvo je dovoljeno le takrat, 

kadar je to v posameznem področnem zakonu posebej določeno. 

 

• Izvajanje delovne praksa je možno ob uporabi študentske oziroma dijaške 

napotnice, ali pa pogodbe o izobraževanju, ki vsebuje tudi določbe o delovni 

praksi v okviru izobraževanja. 

 

• Študentsko delo: ZDR-1 in Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 

brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB) 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

RAZLIČNE PODLAGE ZA OPRAVLJANJE DELA PRI DELODAJALCU 

 
Delo dijakov, študentov, volontersko delo in delovna praksa 

Delo otrok do 15 let, vajencev, dijakov in študentov 

 

     Prepovedano je delo otrok do 15.leta starosti,razen sodelovanja pri 
izvajanju del s področja kulture, umetnosti, športa in oglaševanja.  

     Po 13. letu starosti otrok lahko opravlja lažja dela do 3o.dni v letu če pri 
tem ni nevarnosti za njegovo varnost, zdravje, moralo, izobraževanje in 
razvoj(med počitnicami). 

     Lažja dela določi izvršilni predpis, v vseh primerih dela otroka je potrebno 
da njegov zakoniti zastopnik zahteva dovoljenje inšpektorja za delo 
(postopek in pogoje določi izvršilni predpis). 

     V skladu z izobraževalnimi programi pri delodajalcu lahko delajo otroci,ki 
so dopolnili 14 let (vajenci, dijaki, študentje). 

     V primerih dela otrok, vajencev, dijakov, študentov in volonterskih 
pripravnikov, se uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo: 

     -delovni čas, odmore in počitke, 

     -posebno varstvo mladih delavcev, 

     -vprašanja odškodninske odgovornosti.  
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

RAZLIČNE PODLAGE ZA OPRAVLJANJE DELA PRI DELODAJALCU 

 
Delo dijakov, študentov, volontersko delo in delovna praksa 

     Dijaško in študentsko delo 

•  za začasno in občasno delo, 

•  dijaki nad 15 let, 

•  študentje (tudi udeleženci izobraževanja odraslih) mlajši od 26 let 
– iz javno veljavnih programov izobraževanja, 

•  poslati jih mora z napotnico pooblaščena organizacija oz. 
koncesionar. 

 

 

• Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni 
list RS, št. 107/06 – UPB) 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

RAZLIČNE PODLAGE ZA OPRAVLJANJE DELA PRI DELODAJALCU 

 
Pogodbe o storitvah (pogodbe civilnega prava) 

    Podjemna pogodba, delovršna pogodba, podjetniška pogodba, 

    pogodba o delu; 

 

• dogovor po katerem se ena stran zaveže drugi opraviti   

•  neko delo, druga pa bo to delo plačala, 

•  delo (rezultat) je lahko materialna stvaritev (nova ali sprememba   

•  stare), lahko pa je tudi opravljena storitev, 

•  navodila naročnika so praviloma splošna, 

• odgovornost za rezultat nosi izvajalec dela, 

• izvajalec dela delo lahko opravi sam ali po pomočnikih. 

 

     Tovrstne pogodbe so dovoljene, če ne obstajajo elementi delovnega 

razmerja, sicer se sklepa ena od pogodb o zaposlitvi. 

• Obligacijski zakonik (OZ-UPB-1)Ur.l. RS, št. 97/2007 

16 



• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

RAZLIČNE PODLAGE ZA OPRAVLJANJE DELA PRI DELODAJALCU 

 
Pogodbe o avtorskem delu 1 

    Sklepa se med naročnikom avtorskega dela in avtorjem v primerih, ko je 
vsebina dela avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih 
pravicah . 

 

    Pogodba o avtorskem delu sodi v skupino civilnih pogodb o storitvah. Pri 
tej pogodbi je pomembno, da delo samo sodi med avtorska dela, ter da 
bo delo opravil prav avtor in ne druga oseba. 

 

    Z avtorsko pogodbo se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti 
naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar. 

 

    Naročnik lahko nadzoruje posel in daje navodila, če s tem ne posega v 
avtorjevo svobodo znanstvenega in umetniškega ustvarjanja. 

 

• Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP- UPB-3) Ur.l. RS, št. 
26/2007 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

RAZLIČNE PODLAGE ZA OPRAVLJANJE DELA PRI DELODAJALCU 

 
Pogodbe o avtorskem delu 2 

    Avtorsko delo 
 

     Avtorsko delo so individualne intelektualne storitve s področja književnosti, 
znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene, če ni z zakonom 
drugače določeno  (5.člen ). Za avtorska dela veljajo zlasti: 

 
- govorjena dela (govori, pridige, predavanja), 
- pisana dela (leposlovna dela, članki, študije,priročniki,rač.  
      programi), 
- glasbena dela, 
- gledališka dela, lutkovna dela, 
- koreografska in pantomimska dela, 
- fotografska in podobna dela, 
- avdiovizualna dela, likovna in kiparska dela, 
- arhitekturna dela (skice,načrti), 
- dela uporabne umetnosti in oblikovanja, 
- kartografska dela, 
- predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične  
      narave, izvedenska mnenja, itd. 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

RAZLIČNE PODLAGE ZA OPRAVLJANJE DELA PRI DELODAJALCU 

 
Pogodbe o avtorskem delu 3 

    Avtorsko delo 
 

     Avtor obdrži avtorsko pravico na naročenem delu, razen pravice 
distribuiranja, če ni z zakonom ali pogodbo drugače določeno. 

 

     Za avtorsko pogodbo o naročilu dela se uporabljajo določbe o 

podjemniški pogodbi, če ni z zakonom drugače določeno. 
 
     V zvezi z avtorsko pogodbo ni omejitev o tem kdo je avtor  

    ( upokojenci ). 
 

     V primeru avtorskega dela iz delovnega razmerja se šteje, da so 

materialne pravice iz tega dela za deset let prenesene na delodajalca, 

razen če je s pogodbo drugače določeno. 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

RAZLIČNE PODLAGE ZA OPRAVLJANJE DELA PRI DELODAJALCU 

 
Pogodba s prokuristom/civilna 

    Prokurist 
 

• Zastopanje družbe po pooblastilu pristojnega organa družbe 

• Obvezen vpis v sodni register (podelitev in prenehanje 

• Neomejeno zastopanje razen odsvojitev ali obremenitev nepremičnin 
(lahko posebno pooblastilo) 

• Prokurist ne more prenesti prokure na drugo osebo 

• Prokura se lahko prekliče kadarkoli 

 

• Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1- UPB-3) Ur.l. RS, št. 65/2009 
 

• Obligacijski zakonik (OZ-UPB-1)Ur.l. RS, št. 97/2007 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

DELO NA ČRNO  

 
KAJ JE DELO NA ČRNO ? 

• pravna oseba opravlja neregistrirano dejavnost ali nima pogojev 
za njihovo opravljanje, 

• samozaposlena oseba opravlja neregistrirano dejavnost ali nima 
pogojev za njihovo opravljanje, 

• pravna ali samozaposlena oseba opravlja dejavnost kljub 
prepovedi, 

• tuj pravni subjekt opravlja dejavnost v Sloveniji brez podružnice 
ali dovoljenja, 

• tuj pravni subjekt iz EU, EGS ali švicarske konfederacije opravlja 
dejavnost v nasprotju z zakonom, ki ureja storitve na notranjem 
trgu, 

• kadar posameznik opravlja dejavnost za katere ni vpisan ali 
priglašen po določbah zakona. 

 

• Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) 
Ur. L. RS, št. 12/07, 29/2010, 57/2012  
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

DELO NA ČRNO  

 
 

I. Prepovedano je (omogočanje dela na črno): 

 

• omogočanje dela na črno eni ali več osebam, 

 

• sklenitev pogodbe ali ustnega dogovora z drugo osebo, 
samozaposlena oseba ali posameznikom za katero se ve, da 
opravlja delo na črno. 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

ZAPOSLOVANJE NA ČRNO  

 

KAJ JE ZAPOSLOVANJE NA ČRNO ? 

 

 

• zaposlovanje brez pogodbe o zaposlitvi, brez prijave v obvezno 
zavarovanje, ali sklenitev civilne pogodbe brez ustreznih 
zavarovanj (posledica: sklenitev pogodbe za nedoločen čas), 

• delo dijakov in študentov brez napotnice ali da napotnica glasi na 
drugo osebo, 

• nepotrditev napotnice, 

• delo upokojenca brez brez sklenjene pogodbe civilnega prava  

• omogočanje dela na črno (posameznik), 

• zaposlovanje tujca brez dovoljenja. 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

DELO NA ČRNO  

 

KAJ NI DELO NA ČRNO 

 

 

• Sosedska pomoč, 

 

• Delo v lastni režiji, 

 

• Nujno delo, 

 

• Humanitarno, karitativno, prostovoljno delo, 

 

• Osebno dopolnilno delo, 
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DELO NA ČRNO  

 

KAJ NI DELO NA ČRNO 

 
 

• Sosedska pomoč: 

Sosed sosedu lahko brezplačno pomaga pri vseh opravilih, razen 
če ima eden od njiju registrirano pridobitno dejavnost. Tudi pomoč 
med takšnima dvema sosedama je mogoča, vendar brez plačila in 
če delo ni vezano na dejavnost, ki jo ima sosed registrirano kot 
pridobitno dejavnost. Kakršnakoli druga brezplačna pomoč med 
sosedoma ni delo na črno. Zakon torej dovoljuje medsosedsko 
pomoč, če se ta opravlja brez plačila ali brez druge materialne 
koristi. 

 

• Delo v lastni režiji: 

dovoljeno, če gre za opravljanje del in storitev na nepremičninah in 
premičninah v osebni lasti in če ni v nasprotju z drugimi predpisi (na 
primer Zakon o graditvi objektov,...). Pri delu v lastni režiji lahko 
lastniku pomagajo zakonec ali zunajzakonski partner ter sorodniki v 
ravni vrsti do tretjega kolena - starši, stari starši, otroci, vnuki (če ni 
prepovedano z drugimi zakoni).   
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DELO NA ČRNO  

 

KAJ NI DELO NA ČRNO 

 
 

• Nujno delo: 

dovoljeno in pri njem lahko sodelujejo fizične in pravne osebe 
(podjetja, podjetniki). Gre za dela, ki so namenjena preprečevanju 
naravnih nesreč in drugih nesreč ali odstranjevanju posledic 
naravnih in drugih nesreč.  
 

• Humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo: 

lahko opravljajo fizične in pravne osebe skladno z drugimi predpisi 
(na primer Zakon o prostovoljstvu,...).  
 

• Osebno dopolnilno delo: 

mora biti prijavljeno na pristojni upravni enoti. Seznam del, ki 
se štejejo za osebno dopolnilno delo, objavljen na naslovu: 
http://www.uradni-list.si/1/content?id=35660.  
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ZAPOSLOVANJE NA ČRNO  

 

KAJ NI ZAPOSLOVANJE NA ČRNO 

 

 

• Kratkotrajno delo: 

brezplačna pomoč sorodnika do prvega kolena v ravni vrsti v mikro 
družbi (do 40 ur mesečno) ob predhodni prijavi upravni enoti 

 

 

• Nujno, humanitarno, karitativno, prostovoljno 

- dela, ki so namenjena preprečevanju naravnih nesreč in drugih    
nesreč ali odstranjevanju posledic naravnih in drugih nesreč.  

- opravljajo fizične in pravne osebe skladno z drugimi predpisi (na 
primer Zakon o prostovoljstvu,...). 
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HVALA ZA VAŠO POZORNOST! 
 

www.zdops.si 

Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

  

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških 

virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve« in prednostne usmeritve 

1.4.: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«. 

 
 


