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Nezakonit nadzor bolniških staležev in poročanje KSS o tem 
 

 

 

Opozarjamo vse delavce v Sloveniji, da so za nadzor bolniškega 

staleža pristojni detektivi. V mnogih podjetjih se že več let srečujemo 

z redno prakso nezakonitega nadzora bolniških staležev zaposlenih 

s strani raznih agencij, varnostnih služb, "kvazi detektivov" ipd.. 

Problematika "kvazi detektivov in podjetij", ki ponujajo in 

izvajajo  detektivske storitve v neskladju z Zakonom o detektivski 

dejavnosti, je v Sloveniji resen problem in KSS je v sodelovanju z 

Detektivsko zbornico Republike Slovenije pristopila k 

sistematičnemu odpravljanju nezakonitih nadzorov bolniške s 

poročanjem KSS o nezakonitih nadzorih ter ukrepanjem. 
 

 
Nadzor bolniške lahko izvajajo zgolj detektivi, ki imajo veljavno licenco za opravljanje detektivske dejavnosti 

in morajo biti zavedeni v evidenci detektivov in detektivskih agencij (http://www.detektivska-zbornica-

rs.si/detektivi/), ki jo vodi Detektivska zbornica Republike Slovenije. 
  

Potrebno je vedeti, da lahko le licenciran detektiv na podlagi 26. člena Zakona o detektivski dejavnosti med 

drugimi pridobiva informacije o zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah 

uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali 

prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih. Vsakršen nadzor drugih oseb, ki niso 

zaposlene pri delodajalcu nadziranega, kot licenciranih detektivov, predstavlja kršenje Zakona o detektivski 

dejavnosti, pridobljeni dokazi s kršenjem zakona pa so pridobljeni nezakonito oz. so nezakoniti. 
  

Nezakonito pridobljenih dokazov ni možno uporabiti na delovnih sodiščih oz. jih sodišča ne upoštevajo, zato 

delavci ne pristajajte na sporazumne prekinitve delovnih razmerij oz. drugačne izsiljene 

sporazume zaradi groženj z nezakonito pridobljenimi dokazi. Delodajalci, ki se poslužujejo raznih agencij in 

detektivov, ki to niso, na sodiščih zaradi zavrženja dokazov, ki so bili pridobljeni nezakonito, izgubljajo 

delovne spore. 
  

Licenca detektiva je zagotovilo za strokovno in zakonito ter nadzirano opravljanje detektivske dejavnosti z 

zavarovanjem odgovornosti, kar pa ne velja za vse »kvazi detektive«, katerih dokazi se pridobivajo 

nezakonito. "Kvazi detektivi" svoje storitve izvajajo po nekonkurenčnih nizkih cenah, ker ne rabijo 

pridobivati in vzdrževati licence detektiva. Zaradi nizkih cen se takšnih nadzorov podjetja množično 

poslužujejo, in zato, ker "kvazi detektivi" svojo nezakonito dejavnost mnogokrat opravljajo nestrokovno, 

kar "po domače", mnogokrat pristransko po volji podjetij naročnikov v škodo delavcev. 
  

V primeru obiska detektiva na vašem domu, ko ste v bolniškem staležu je potrebno vedeti, da vam je 

detektiv, ki opravlja nadzor, dolžan pokazati detektivsko značko in izkaznico, ki ju podeljuje pristojni organ 

Detektivska zbornica Republike Slovenije. Sliko detektivske značke in izkaznice si lahko ogledate spodaj. Na 

vašo izrecno željo vam je detektiv dolžan pokazati tudi licenco. V primeru preverjanja bolniške odsotnosti na 

vašem domu brez ustrezne identifikacijske značke in licence detektiva, si zapomnite ime in priimek 

nadzornika ter kršitev s kratkim opisom nemudoma javite na elektronski 

naslov pravnasluzba@konfederacijasindikatov.si. V KSS pa bomo z Detektivsko zbornico Republike 

Slovenije ustrezno ukrepali zoper kršitelje. Samo v primeru opozoril o kršitvah, ki nam jih boste 

posredovali, bomo lahko primerno ukrepali proti »kvazi detektivom«, ki delujejo v nasprotju z Zakonom o 

detektivski dejavnosti in Kodeksom poklicne etike detektivov. 
  

V KSS smo prepričani, da lahko le sami delavci s poročanjem o nezakonitih nadzorih bolniških pripomorejo 

k vzpostavitvi zakonitih nadzorov bolniških s strani pristojnih licenciranih detektivov. S sistematičnim 

odpravljanjem nezakonitih nadzorov s poročanjem KSS ter ukrepanjem z Detektivsko zbornico RS  bo 

nezakonitih nadzorov zagotovo manj, vsi izvedeni pa bodo zakoniti. 

Gvido Novak, predsednik KSS 
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