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Poziv k množični podaji prijav odvisnega dela s.p.-jev 
 

in pri njih zaposlenih z elementi delovnega razmerja za naftne družbe  
 
Sindikat delavcev bencinskih servisov – SDBS želi ustrezno urediti status zaposlenih, ki so zaposleni 

pri samostojnih podjetnikih (v nadaljevanju s.p.-ji), kateri v odvisnem razmerju poslovno sodelujejo z 

naftnimi družbami (naftne družbe: Petrol, OMV, MOL, AGIP,…, v nadaljevanju naftne družbe). Nosilci 

s.p.-jev in pri njih zaposleni (v nadaljevanju delavci) po ustaljeni praksi na podlagi pogodb o 

poslovnem sodelovanju opravljajo delo v odvisnem razmerju z elementi delovnega razmerja. Na 

podlagi veljavne zakonodaje, predvsem Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o preprečevanju dela in 

zaposlovanja na črno ter že izdanih odločb Finančne uprave Republike Slovenije – FURS o prepovedi 

opravljanja odvisnega dela – dela na črno, smo v SDBS in Konfederaciji slovenskih sindikatov – KSS 

prepričani, da delavci, ki delajo na bencinskih servisih v lasti naftnih družb, delajo v odvisnem razmerju 

od naftnih družb in med njimi obstajajo elementi delovnega razmerja. Po posvetovanju s pristojnimi 

uradi in inšpektorati smo ugotovili, da med zaposlenimi pri s.p.-jih in naftnimi družbami dejansko 

obstajajo elementi delovnega razmerja in takšno odvisno delo je po zakonodaji prepovedano! 
 

Opravljanje prepovedanega odvisnega dela na bencinskih servisih pri s.p.-jih z elementi delovnega 

razmerja do naftnih družb potrjujejo naslednja dejstva: 
 

1. je delo na bencinskih servisih, v celoti vodeno in organizirano ter odvisno od naftnih družbe; 

2. se storitveno delo maloprodaje opravlja na bencinskih servisih v lasti naftnih družb (brez plačila 

najemnine) z njihovo opremo in z njihovim blagom; 

3. se delo opravlja kot redno delo v delovnem razmerju pri delodajalcu naftnih družbah oz. kot 

odvisno razmerje. Zaposleni pri samostojnem podjetniku in delo za samostojnega podjetnika v 

odvisnem razmerju ni zakonito, ker bi morali delodajalci s.p.-ji praviloma svojo gospodarsko 

dejavnost opravljati popolnoma samostojno in neodvisno; 

4. delavci ne morejo delati pogodbeno za drugega delodajalca, posledično delavci ne morejo delati kot 

napoteni delavci samostojnega podjetnika za drugo firmo v odvisnem razmerju, gre tudi za 

nezakonito posojanje delavcem drugemu delodajalcu; 

5. gre po 35. členu Zakona o dohodnini – 2 pri delavčevih dohodkih iz dela za dohodek iz zaposlitve, 

prejet na podlagi zaposlitve po odvisnem pogodbenem razmerju, v katerega delavci vstopajo kot 

fizične osebe pri opravljanju fizičnega ali intelektualnega dela oz. z opravljanjem storitev, pri 

katerem gre za s strani naftnih družb za popoln nadzor in navodila v zvezi z opravljanjem dela 

ali storitev, načina opravljanja dela ali storitev, plačila za opravljeno delo ali storitev, zagotavljanja 

sredstev in pogojev za opravljanje dela ali storitev in drugih pravic ter odgovornosti fizične osebe in 

delodajalca naftnih družb in ne delavčevega formalnega delodajalca s.p.-ja, kar kaže na odvisno 

pogodbeno razmerje med delodajalcem naftno družbo in delavcem kot fizično osebo; 

6. za uporabo sredstev naftnih družb za opravljanje dela se ne plačuje najemnina, delo se opravlja v 

prostorih naftnih družb, delo delavcev traja dnevno 8 ur oz. so delavci zaposleni za polni delovni 

čas 40 ur tedensko pri s.p.-ju in ne pri naftni družbi; 

7. je delo delavcev neposredno povezano z delom s.p.-ja za drugega delodajalca, ne gre pa za dejavnost 

zagotavljanja delavcev, in to delo se opravlja v popolni odvisnosti od naftnih družb glede pogojev 

dela, plačila itd., kot sledi v nadaljevanju; 

8. za delavce velja na primer pri Petrolu Podjetniška kolektivna pogodba Petrol, kot izhaja iz nje v 

drugem odstavku 2. člena in iz Pogodb o poslovnem sodelovanju med Petrolom in s.p.-ji; 

9. ker delodajalec s.p. ne opravlja dela samostojno, kot je njegov status samostojnega podjetnika, ker 

opravlja delo v imenu in za račun naftne družbe; 

10. ker strošek zavarovanja odgovornosti naftnih družbe za škode povzročene tretjim osebam z 

razširitvijo na delodajalčevo odgovornost velja tudi za s.p-je, strošek pa krijejo naftne družbe; 
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11. ker se načrtovani razporedi dela samostojnih podjetnikov v odobritev pošiljajo naftnim 

družbam in enako velja za realizacijo delovnega časa za potrebe obračuna plač delavcev; 

12. ker naftne družbe s.p.-jem določajo in urejajo področja glede:  

− števila zaposlitev in njihovih sprememb v skladu s poslovno politiko naftnih družb; 

− podajajo soglasja za zaposlovanje in odpovedi pogodb o zaposlitvi; 

− skrbijo za usposabljanje delavcev in krijejo stroške izvajanja usposabljanja, stroške 

bivanja za večdnevna usposabljanja, prevoza ipd.; 

− vodenja evidenc o delavcih, kot da bi bili v delovnem razmerju pri naftni družbi; 

− obveščanja naftne družbe s strani s.p.-ja o odsotnosti delavcev iz dela zaradi poškodb ali 

bolezni, kot da bi bili v delovnem razmerju pri naftni družbi; 

− obveščanja naftnih družb s strani s.p.-jev o evidencah varnosti in zdravja pri delu, na tem 

področju dela v celoti po navodilih naftnih družb, kar velja tudi za vse dolžne obveze v zvezi 

obrambo Republike Slovenije; 

13. ker naftne družbe s.p.-jem določajo vsa pravila poslovanja in s.p.-ji niso v ničemer samostojni, 

ne glede na njihov status samostojnega podjetnika; 

14. ker naftne družbe v celoti krijejo vse stroške obratovanja bencinskih servisov na katerih so 

zaposleni delavci, kot so stroški elektrike, komunalnih storitev, ogrevanja, vzdrževanja gasilske 

opreme in celotnega bencinskega servisa ipd.. 

Iz vsega obrazloženega (navedeno je jasno razvidno iz Pogodb o poslovnem sodelovanju med naftnimi 

družbami in s.p.-ji) izhaja, da gre pri opisanem za odvisno razmerje med samostojnim podjetnikom in pri 

njih zaposlenimi od naftnih družb, med njimi obstajajo elementi delovnega razmerja, kar pomeni, da bi 

delavci in nosilci s.p.-jev morali biti zaposleni pri naftnih družbah in ne pri odvisnih s.p.-jih. 
 

SDBS in KSS bosta za vse svoje člane, s.p.-je in pri njih zaposlene, ki delajo v odvisnem razmerju na 

bencinskih servisih za naftne družbe podala prijavo na ustrezen inšpektorat preko odvetnika z 

namenom, da naftne družbe uredijo dejanska razmerja s pogodbami o zaposlitvi, torej, da nosilce s.p-

jev in pri njih zaposlene sprejmejo v redno delovno razmerje z naftno družbo. Inšpektorat v primeru 

ugotovljenih elementov delovnega razmerja prepove nadaljevanje opravljanja odvisnega dela z 

elementi delovnega razmerja in določi kratek rok za ureditev pogodb o zaposlitvi, po izteku danega 

roka nadaljevanje dela v odvisnem razmerju z elementi delovnega razmerja ni več dovoljeno!   
 

Pozivamo vse zaposlene na bencinskih servisih v Republiki Sloveniji, nosilce s.p.-jev in pri 

njih zaposlene, da za podajo ustrezne prijave inšpektoratu na naslov: 
 

SDBS, p.p. 56, 2310 Slovenska Bistrica, pošljete za odvetnika KSS, v povezavi: Pooblastilo KSS. 
 

S pooblastilom lahko pošljete tudi pristopno izjavo v SDBS, saj bodo novi člani obravnavani enako in 

prijave bodo podane tudi za vse na novo včlanjene v SDBS / KSS, v povezavi: Pristopna izjava SDBS. 

Za prijavo s podajo pooblastila odvetniku KSS se je odločilo že mnogo zaposlenih na bencinskih servisih 

različnih naftnih družb. V SDBS / KSS si želimo, da se za pomemben korak prijave preko odvetnika KSS 

odloči čim več zaposlenih na bencinskih servisih, ker so po Zakonu o preprečevanju dela in 

zaposlovanja na črno predvidene visoke kazni. Zaradi želje po čim večjem številu prijav in preprečitve 

kaznovanja delavcev smo se tudi odločili za javni poziv.  
 

Naredili bomo vse, da bodo v primeru prezaposlitve od s.p.-jev k naftnim družbam delavci upravičeni 

do odpravnine, ker jim bo pri s.p.-jih prenehalo delovno razmerje iz poslovnih razlogov. Zaradi ustreznih 

postopkov po navodilih SDBS / KSS v zvezi z odpravninami se je smiselno včlaniti v SDBS. 
 

Kako bodo inšpektorji v konkretnih prijavah ravnali in odločali v SDBS / KSS ne vemo (ker jih po našem 

vedenju še ni bilo , so pa bile v podobnih situacijah), vemo pa, da v primeru podane prijave odvisnega 

dela (dela na črno) delavca v času zaposlitve pred uvedbo nadzora, se po zakonu delavec 

samoprijavitelj ne kaznuje. Predvidene kazni so izredno visoke, od nekaj tisoč evrov pa vse do 

26.000,00 EUR. Zaradi visokih kazni si v SDBS / KSS želimo podati prijave preko odvetnika KSS, vse 

naenkrat in to v čim večjem številu, da ne bo prišlo do kaznovanja delavcev, ki prijave ne bi podali. 
 

S sindikalnimi pozdravi.    Karli Murko, predsednik SDBS 
 

Z e-pošto članom SDBS / KSS in objava na spletnih straneh KSS: www.konfederacijasindiaktov.si/sdbs 
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