
123pdi.si 

51 / 97 

9. ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO (ZPDZC-1) 
 

1.38 SPLOŠNO 
 
DELO NA ČRNO 
 SLO ali tuja pravna oseba opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovitvenem aktu, nima z 

zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti 
 SLO ali tuja samozaposlena oseba opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register, nima z zakonom 

predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti 
 Pravna oseba, tuj pravni subjekt, samozaposlena oseba opravlja dejavnost kljub prepovedi 

opravljanja 
 Tuj pravni subjekt opravlja dejavnost v RS brez registrirane podružnice ali dovoljenja, 
 Pravni subjekt iz EU ne opravlja dejavnosti storitev skladno z zakonom, ki ureja storitve na 

notranjem trgu 
 Posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela 

 
 Prepovedano je tako delo in tudi omogočanje takega dela (če omogoči delo osebi ali več osebam, 

ali sklene pogodbo o opravljanju dela s pravno osebo, za katere ve da delo opravljajo na črno) 
 
ZAPOSLOVANJE NA ČRNO 
 DD omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil PoZ, ga ni prijavil v obvezna socialna 

zavarovanja, ga je v času trajanja DR odjavil iz teh 
o Domneva se da ima sklenjeno PoZ za nedoločen čas s polnim delovnim časom, če DD ali 

posameznik ne izkaže trajanja velja, da je bil zaposlen 3 mesece 
o Taki osebi mora izročiti pisno PoZ za nedoločen čas v 3 dneh, če ne lahko posameznik 

zahteva sodno varstvo 
o DD mora v 15 dneh poravnati vse obveznosti iz DR za obdobje celotne zaposlitve na črno, 

najmanj v višini bruto minimalne plače za vsak mesec opravljenega dela ali pa 
sorazmerni del bruto plače, če je bila zaposlena s krajšim delovnim časom + dostaviti 
potrdilo o tem v 8 dneh 

o Če ne prejme vseh plačil, lahko plačilo uveljavlja pred pristojnim sodiščem 
 DD omogoči delo nekomu s katerim ni sklenil pogodbe civilnega prava, ga ni prijavil v obvezna 

zavarovanja 
 DD z upokojencem ni sklenil pogodbe o opravljanju začasnega / občasnega dela 
 DD omogoči delo dijaku ali študentu v nasprotju s predpisi 
 DD nezakonito zaposli državljana 3. države 

o DD mora takemu državljanu poravnati vse morebitne neporavnane obveznosti za 
opravljeno delo najmanj v višini bruto minimalne plače za vsak mesec opravljenega dela, 
kot če bi bil zakonito zaposlen in poravnati vse stroške pošiljanja neporavnanih plačil v 
državo, kamor se je vrnil ali bil vrnjen 

o Če DD ali državljan ne izkaže trajanja velja, da je trajala 3 mesece 
o DD mora v 15 dneh poravnati vse obveznosti + dostaviti potrdilo o tem v 8 dneh 
o DD mora pred sklenitvijo pogodbe zahtevati predložitev vseh dokazil o zakonitem 

bivanju v RS, kopijo dokazila pa ves čas hraniti 
 Posameznik v svojem imenu in za svoj račun zaposli posameznika, da zanj opravlja delo na črno 
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 Pogodbe civilnega prava ali za začasno / občasno delo, morajo biti v enem izvodu vedno na kraju 
opravljanja dela 

 Kdor je zaposlen na črno lahko vloži prijavo pristojnemu organu 
 Če je DD podizvajalec in zaposli osebo na črno, je SOLIDARNO odgovoren z glavnim izvajalcem 

in vsemi vmesnimi podizvajalci, če so ti vedeli, da je DD osebe zaposloval na črno in o tem niso 
obvestili nadzornih organov 

o Odgovorni so, če so vedeli, da je predložil ponarejeno dokazilo ali če za državljana 3. 
države ni bila opravljena prijava dela 

 Če oseba, zaposlena na črno, umre, se poškoduje pri delu ali dobi poklicno bolezen, lahko ZZZS 
od DD zahteva povrnitev škode 

 
 
NEDOVOLJENO OGLAŠEVANJE 
 Naročanje, objavljanje ali posredovanje oglasov in oglasnih sporočil v časopisih, revijah, na 

radiu, televiziji, drugih elektronskih medijih ali na drug način, če oseba ponuja / oglašuje 
dejavnost ali delo, ki se šteje za delo na črno ali če objavi potrebo po delavcu za delo, ki ni vezano 
na njegovo registrirano ali priglašeno dejavnost 

 Oglaševanje dejavnosti ali dela s strani posameznikov, ki se opravlja na podlagi pogodbe 
civilnega prava, preden je ta sploh sklenjena 
 

 Ob naročilu oglaševanja je potrebno dati izjavo o tem, oglaševalska organizacija pa oglasa ne 
sme objaviti brez te izjave 

 
1.39 DEJAVNOSTI IN DELA, KI SE NE ŠTEJEJO ZA DELO ALI ZAPOSLOVANJE NA ČRNO 

 
NI DELO NA ČRNO 
 Sosedska pomoč 
 Sorodstvena pomoč 
 Nujno delo 
 Humanitarno, karitativno, prostovoljno, dobrodelno delo, delo za invalidske organizacije 
 Osebno dopolnilno delo 
 Brezplačna pomoč na kmetijah, planinah, skupnih pašnikih ob sezonskih konicah 

 
NI ZAPOSLOVANJE NA ČRNO 
 Kratkotrajno delo 
 Nujno delo 
 Humanitarno, karitativno, prostovoljno, dobrodelno delo, delo za invalidske organizacije 
 Brezplačna pomoč na kmetijah, planinah, skupnih pašnikih ob sezonskih konicah 

 
OSEBNO DOPOLNILNO DELO 
 Posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, podobna dela ali druga manjša dela 
 Ne opravlja jih za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo 
 Če izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno 

ročno ali po tradicionalnih postopkih, nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča 
 Priglasiti ga je treba na AJPES, ta na svoji spletni strani objavi seznam posameznikov, ki so tako 

delo priglasili 
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 Lahko opravlja delo za osebo, ki ima vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime, vrednotnica se dobi 
pred začetkom opravljanja dela, velja za koledarski mesec 

 Prihodek ne sme biti večji kot 3 povprečne mesečne neto plače v RS v preteklem koledarskem 
letu 

 Vrednotnica se pridobi na podlagi vložitve zahtevka za pridobitev preko e-Uprave ali osebno na 
UE 

 
KRATKOTRAJNO DELO 
 Je brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj 1 in največ 10 zaposlenimi ali 

pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, če to delo opravljajo 
o ZZ, ZZS, IPS lastnika ali solastnika mikrodružbe, zavoda, samozaposlene 
o ZZ, ZZS, IPS enega od staršev lastnika ali solastnika mikrodružbe, zavoda, 

samozaposlene 
o Sorodnik v ravni vrsti do 1. kolena lastnika ali solastnika mikrodružbe, zavoda, 

samozaposlene 
o Starši, otroci ZZ, ZZS, IPS lastnika ali solastnika mikrodružbe, zavoda, samozaposlene 

 Lahko traja največ 40 ur mesečno 
 DD vodi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu 

 
1.40 NADZOR 

 
 Tržni inšpektorat 
 Carinski inšpektorat 
 Inšpektorat za delo 
 Inšpektorat za promet 
 Davčna uprava 

 
 Z odločbo prepovejo opravljanje dela ali dejavnost 
 Premoženjska korist, pridobljena z DELOM na črno se odvzame, po Zakonu o prekrških 

  


