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                                                     Gospod Martin Miklavc 
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Datum:                21. 06. 2013 
 
 
Pripravil/a:   Igor Knez, univ. dipl. prav. 

Namestnik direktorja za zakonodajo 
                                                     s področja gospodarstva 
 
 
 
 
 

Pravno obvestilo: 
 
Pravno mnenje se nanaša na konkretno pravno razmerje in/ali situacijo pri tem pa so bili izključno upoštevani: posredovan opis 
dejanskega stanja, posredovana in/ali pribavljena dokumentacija in splošno veljavni predpisi. Mnenje je pripravljeno na podlagi 
najboljšega znanja in osebne presoje pripravljavca.  
 
Pravna služba GZS opozarja in ne prevzema nobene odgovornost, da kljub temu, da je mnenje ustvarjeno po najboljšem znanju, 
ugotovitve v nobenem primeru ne pomenijo meritorne odločitve v predmetni zadevi, ali da organ, ki je pristojen za presojo zadeve, 
ne bi mogel odločiti drugače. 
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Spoštovani, 
 
dne 13.6.2013 ste nam predstavili problematiko opravljanja dela učitelja vožnje, učitelja predpisov 
in strokovnega vodje šole vožnje po podjemni pogodbi. Zanima vas pod kakšnimi pogoji sme 
samostojni podjetnik posameznik glede na 2. alinejo prvega odstavka 3. člena Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno izvajati usposabljanje kandidatov za voznike 
motornih vozil kot regulirane dejavnosti po podjemni pogodbi.  

 
 
Po preučitvi zadeve vam v nadaljevanju podajamo mnenje Pravne službe GZS. 
 

 
(a.) 

 

Zakon o voznikih1 v 27. členu določa, da lahko usposabljanje kandidatov za voznike motornih 
vozil ali skupine vozil (v nadaljnjem besedilu: dejavnost usposabljanja kandidatov) opravljajo 
gospodarske družbe, javni in zasebni izobraževalni zavodi in druge pravne osebe zasebnega 
prava, samostojni podjetniki posamezniki, policija in vojska, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem 
zakonu in drugih predpisih (v nadaljnjem besedilu: šola vožnje).  

Šola vožnje sme torej opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov, ko izpolni pogoje, določene 
s tem zakonom ter drugimi predpisi in jo javna agencija vpiše v register šol vožnje.  

V 29. členu so natančneje predpisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati šola vožnja, in sicer:  

 šolsko učilnico, ki je funkcionalno opremljena za nemoteno učenje odraslih;  

 najmanj eno vozilo, opremljeno za poučevanje kandidatov za voznike motornih vozil tistih 
kategorij, za katere je vpisana v register šol vožnje;  

 neprometno površino, na kateri je mogoče izvajanje vaje iz tehnike vožnje vozila, 
predpisanih za opravljanje vozniškega izpita 

 kandidate smejo usposabljati samo učitelji vožnje in učitelji predpisov, ki imajo veljavna 
dovoljenja za opravljanje tega dela ter delo opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali 
podjemne pogodbe (pogodbe o delu) 

 strokovnega vodjo šole vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za strokovnega vodjo šole 
vožnje ter delo opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali podjemne pogodbe (pogodbe 
o delu) 

Poleg teh pogojev so določeni tudi posebni pogoji za učitelje vožnje in učitelje predpisov.  

 

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno2 v 3. členu določa, kaj se šteje kot delo na 

                                                 
1
 Zakon o voznikih (Ur. l. RS št.: 109/2010) 

2
 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur.l. RS, št. 12/2007 in spremembe) 
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črno:  

 če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v sodni register, oziroma 
opravlja dejavnost, ki je nima določene v temeljnem aktu, ali če nima z zakonom 
predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane ali v temeljnem 
aktu določene dejavnosti,  

 če podjetnik opravlja dejavnost, katere nima vpisane v ustrezen register, ali če nima z 
zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane 
dejavnosti,  

 če pravna oseba ali podjetnik opravlja dejavnost kljub začasni prepovedi opravljanja 
dejavnosti,  

 če tuje podjetje ne opravlja dejavnosti v Republiki Sloveniji prek podružnic ali opravlja 
dejavnost brez ustreznega dovoljenja,  

 če posameznik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen kot to določa 
ta ali drugi zakoni.  

 
Hkrati s tem je treba biti pozoren tudi na določbo 4. odstavka ZPDZČ, saj se šteje, da je pravna 
oseba, podjetnik ali posameznik, ki omogoči eni ali več osebam opravljanje dela na črno, za 
katere ve, da opravljajo delo na črno, soudeleženec dela na črno oziroma pravna oseba, 
podjetnik ali posameznik, ki sklene pogodbo z drugo pravno osebo, podjetnikom ali 
posameznikom, za katere ve, da opravljajo delo na črno, soudeleženec dela na črno. 
 
 

*************** 
 
Glede na navedeno je treba zaključiti, da samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo v 
Sodnem registru v skladu z določili ZGD-1 registrirano dejavnost P85.530 - Dejavnost 
vozniških šol, morajo v skladu z Zakonom o voznikih izpolnjevati posebne pogoje, saj gre 
za regulirano dejavnost. V tem primeru morajo biti vpisani v register šol vožnje, da lahko 
zakonito izvajajo dejavnost poleg ostalih pogojev, ki jih določa Zakon o voznikih.   
 
V kolikor ne izpolnjujejo vseh pogojev, ki jih narekuje zakonodaja bi lahko šteli, da 
dejavnost opravljajo nezakonito oziroma gre za prepovedano opravljanje dela na črno, še 
posebej če to delo opravljajo v poslovnem sodelovanju z registriranimi šolami vožnje, ki bi 
na ta način želele izpolniti kadrovske pogoje v skladu z zakonom. Poudarjamo pa tudi, da 
bi se lahko štelo, da se registrirane šole vožnje lahko šteje kot soudeležence dela na črno.  
 
Namen zakonskih določb Zakon o voznikih je namreč v možnosti dopustiti opravljanje dela 
posamezniku in šoli vožnje preko podjemnih pogodb, kot možnost fleksibilne ureditve 
pogojev za usposabljanje kandidatov. Če samostojni podjetnik posameznik, kot fizična 
oseba sicer izpolnjuje pogoje za usposabljanje kandidatov (licenca), to lahko po dikciji 
zakona počne neodvisno od registrirane dejavnosti, in sicer na podlagi sklenjene 
podjemne pogodbe. To pa pomeni, da mora plačilo prejeti kot fizična oseba na podlagi 
podjemne pogodbe in ne preko izstavljenega poslovnega računa kot samostojni podjetnik 
posameznik.  
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Dodatno pa je treba opozoriti tudi, da se delo ne sme opravljati preko civilnopravnih 
pogodb (podjemna pogodba), če delo izpolnjuje vse elemente delovnega razmerja v skladu 
s 4. členom Zakona o delovnih razmerjih3.  
 
 
V kolikor imate dodatna vprašanja ali potrebujete dodatne infomacije glede navedenega, vaša 
vprašanja pošljite na e-poštni naslov PravnaSluzba@gzs.si 
 
 
S spoštovanjem, 
 
Pripravil: 
Igor Knez, univ. dipl. prav.                                          Marko Djinović, univ dipl. prav.   
Namestnik direktorja za zakonodajo   Direktor pravne službe GZS 
s področja gospodarstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 

1. naslovniku po e-pošti. 
2. Arhiv PS, tukaj 

                                                 
3
 Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 21/2013) 


