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IRSD opravlja inšpekcijski nadzor 
nad
- izvajanjem zakonov, kolektivnih pogodb, drugih predpisov

in splošnih aktov v zvezi z:

- varnostjo in zdravjem pri delu;

- delovnih razmerij, minimalnimi plačami, trgom dela in
zaposlovanja, delom in zaposlovanjem tujcev,
sodelovanjem delavcev pri upravljanju in stavkami, če ni z
zakonom drugače določeno;

- izvajanjem predpisov, ki to izrecno določajo.

Nadzor opravlja v vseh dejavnostih, z izjemo nekaterih
omejitev.

Zaposlovanje na črno - prenos pristojnosti na FURS (avgust
2014)!



Dejavnosti, kjer je ugotovljenih 
največ kršitev

- gradbeništvo,

- gostinstvo,

- trgovina,

- proizvodnja.

V teh je opravljenih tudi največ nadzorov!
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Plačilo za delo

- regres za letni dopust,

- plačilni dan – nepravočasno izplačilo plače,

- kraj in način izplačila plače (na bančni račun! pisni 
obračun plače!),

- dodatki za delo v posebnih pogojih,

- dodatek za delovno dobo,

- povračilo stroškov v zvezi z delom,

- zadrževanje in pobot plače,

- minimalna plača
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Zaposlovanje v širšem smislu

- sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas (razlogi, 
omejitve, veriženje …),

- ukrepi za varovanje dostojanstva delavcev pri delu,

- izročitev pisne pogodbe o zaposlitvi in njenega predloga,

- PZ brez obveznih sestavin,

- prijava delavcev v zavarovanja & izročitev ftk,

- pogodbe civilnega prava ob obstoju elementov del. 
razmerja,

- izpolnjevanje pogojev za zaposlitev,

- obveznosti pred sklenitvijo PZ,

- PZ za krajši delovni čas,

- objava prostega delovnega mesta,

- kršitev prepovedi diskriminacije …
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Evidence na področju dela

- vodenje evidence o izrabi delovnega 
časa

- splošna obveznost vodenja evidenc
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Delovni čas

- razporejanje delovnega časa (max 56 ur na 
teden!),

- nadurno delo,

- počitek med zaporednima delovnima 
dnevoma,

- tedenski počitek,

- odmor.
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Druge kršitve

- Zaposlovanje tujcev, čezmejno opravljanje 
storitev,

- ZUTD (zagotavljanje dela delavcev 
uporabniku, začasno in občasno delo 
upokojencev),

- Prenehanje pogodbe o zaposlitvi,

- Letni dopust (odmera / izraba),

- Varstvo nekaterih kategorij delavcev

- itd.



Ukrepanje

v upravnem postopku (pisno opozorilo, 
ureditvena odločba, „prepovedna 
odločba“, pečatenje, itd),

 v postopku o prekršku (opozorilo, 
opomin, globa…),

prijava KD (naznanilo kaznivega dejanja 
ali kazenska ovadba).
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