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KAZNIVA DEJANJE ZOPER DELOVNO RAZMERJE IN 
SOCIALNO VARNOST –  22. POGLAVJE KAZENSKEGA 
ZAKONIKA (KZ-1):

 Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. čl.)
 Šikaniranje na delovnem mestu (197. čl.)
 Kršitev pravic pri zaposlovanju ali brezposelnosti 

(198. čl.)
 Zaposlovanje na črno (199. čl.)
 Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in 

kršitev sindikalnih pravic (200. čl.)



 Ogrožanje varnosti pri delu (201. čl.)
 Kršitev pravic iz socialnega zavarovanja (202. čl.)
 Zloraba pravic iz socialnega zavarovanja (203. čl.)



Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. čl.)
(1) Kdor zavestno ne ravna po predpisih o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in o prenehanju 
delovnega razmerja, plači in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, delovnem času, odmoru, 
počitku, letnem dopustu ali odsotnosti z dela, varstvu žensk, mladine in invalidov, varstvu 
delavcev zaradi nosečnosti in starševstva, varstva starejših delavcev, prepovedi nadurnega ali 
nočnega dela ali plačilu predpisanih prispevkov in tako prikrajša delavca ali iskalca zaposlitve 
za pravico, ki mu pripada, ali mu jo omeji, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega 
leta.

(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico nezakonito prenehanje delovnega 
razmerja, neupravičeno neizplačilo treh zaporednih plač ali izgubo pravice, ki izvira iz 
neplačanih prispevkov, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor pogojuje sklenitev pogodbe o zaposlitvi s 
tem, da delavka med zaposlitvijo ne bo zanosila ali rodila otroka ali od delavke med 
zaposlitvijo zahteva izjavo, da bo v takem primeru dala odpoved delovnega razmerja ali 
sprejela sporazumno prenehanje delovnega razmerja.



Šikaniranje na delovnem mestu (197. čl.)

(1) Kdor na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim 
nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali 
neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu 
ponižanje ali prestrašenost, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico psihično, 
psihosomatsko ali fizično obolenje ali zmanjšanje delovne 
storilnosti zaposlenega, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.



Kršitev pravic pri zaposlovanju ali brezposelnosti 

(198. čl.)

(1) Kdor komu odreče ali omeji pravico do svobodne 
zaposlitve pod takimi pogoji, kot so določeni s predpisi, se 
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor zavestno ne ravna po predpisih 
o pravicah brezposelnih oseb in tako brezposelno osebo 
prikrajša za pravico, ki ji pripada ali ji jo omeji.



Zaposlovanje na črno (199. čl.)

(1) Kdor v nasprotju s predpisi zaposli dva ali več delavcev in jih ne prijavi za ustrezno 
zavarovanje ali zaposli več tujcev ali oseb brez državljanstva brez ustreznih dovoljenj za 
delo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Kdor zaporedoma ali trajneje ali v znatnem številu zaposluje tujce, ki niso državljani 
države članice Evropske unije in nezakonito prebivajo na ozemlju Republike Slovenije, se 
kaznuje z zaporom do dveh let.

(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno z zaposlitvijo delavcev, 
ki niso usposobljeni za izvajanje del s posebnimi pooblastili ali s pravico poseganja v 
telesno ali duševno celovitost posameznika ali pod posebej izkoriščevalskimi delovnimi 
pogoji ali z izkoriščanjem žrtve trgovine z ljudmi ali z zaposlitvijo mladoletne osebe, se 
storilec kaznuje z zaporom do treh let.



Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju

 in kršitev sindikalnih pravic (200. čl.)

(1) Kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči 
delavcem uresničevanje pravic do sodelovanja pri upravljanju ali te 
pravice zlorabi ali ovira njihovo uresničevanje, se kaznuje z denarno 
kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči 
ali onemogoči delavcem svobodno združevanje in sindikalne dejavnosti 
ali ovira uresničevanje sindikalnih pravic ali prevzame sindikat.



Ogrožanje varnosti pri delu (201. čl.)

(1) Kdor v rudniku, tovarni, na gradbišču ali kakšnem drugem delovnem kraju uniči, 
poškoduje ali odstrani varnostne naprave in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi, 
se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Oseba, ki je odgovorna za varnost in zdravje pri delu v rudnikih, tovarnah, 
delavnicah, na gradbiščih ali drugih delovnih krajih in ne postavi varnostnih naprav ali 
ne skrbi za njihovo brezhibnost ali ne poskrbi za njihovo delovanje, kadar je potrebno, 
ali sicer ne ravna po predpisih ali tehničnih pravilih o varnostnih ukrepih in tako 
povzroči nevarnost za življenje ljudi, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno iz malomarnosti, se 
storilec kaznuje z zaporom do enega leta.



Ogrožanje varnosti pri delu (201. čl.)

(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena 
za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb, se storilec za 
dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje z zaporom 
do petih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom do treh let.

(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena 
za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec za dejanje iz prvega ali 
drugega odstavka kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let, za 
dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.



Kršitev pravic iz socialnega zavarovanja (202. čl.)

Kdor zavestno ne ravna po predpisih o socialnem zavarovanju in s tem koga 
prikrajša za pravico, ki mu pripada, ali mu jo omeji, se kaznuje z denarno kaznijo ali 
zaporom do enega leta.

Zloraba pravic iz socialnega zavarovanja (203. čl.)

(1) Kdor hlini ali si povzroči bolezen ali delovno nezmožnost in s tem doseže, da se 
mu na podlagi socialnega zavarovanja prizna pravica, ki mu ne bi pripadala, se 
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Kdor pristojnemu organu predloži lažne listine ali da lažno izjavo in ga s tem 
preslepi, da izda odločbo o pokojnini, invalidnini ali denarnem socialnem dodatku, 
čeprav niso dani pogoji za izdajo take odločbe, se kaznuje z zaporom do dveh let.



 vsa našteta kazniva dejanja se preganjajo po uradni 
dolžnosti, torej jih preganja (krajevno) pristojno državno 
tožilstvo

 pogoj za začetek (pred)kazenskega postopka je vložitev 
ovadbe na pristojno državno tožilstvo, lahko je vložena pisno 
ali ustno

 Zakon o kazenskem postopku (ZKP) ne predpisuje vsebine 
ovadbe, vendar se lahko analogno uporabijo določbe ZKP o 
sestavinah obtožnice (269. čl.):

- podatki o storilcu (osumljencu), kolikor so znani: npr. ime in 
priimek, prebivališče, zaposlitev, položaj (funkcija), itd.

- opis dejanja, iz katerega izhajajo zakonski znaki kaznivega 
dejanja, čas in kraj storitve kaznivega dejanja ter druge 
okoliščine, ki so potrebne, da se kaznivo dejanje kar najbolj 
natančno označi 



- zakonsko označbo kaznivega dejanja z navedbo določb kazenskega zakona, ki 
naj se uporabijo (t.i. pravna kvalifikacija dejanja)

- obrazložitev, v kateri so navedena pravno relevantna dejstva (t.i. dejansko 
stanje)

- dokazi, ki potrjujejo trditve v ovadbi, npr. z navedbo imen prič in navedbo 
drugih dokazov (predvsem listin), ki so potrebni za dokazovanje

- premoženjskopravni zahtevek: vračilo nastale škode, predvsem 
premoženjske (npr. neizplačane plače)

- zelo pomembno: tudi kriva ovadba je kaznivo dejanje po 283. čl. KZ-1: „Kdor 
koga naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, pa ve, da ga ni storil, se kaznuje z zaporom do dveh let.“



 po vložitvi ovadbe se začne predkazenski postopek, ki ga 
usmerja državni tožilec, izvaja pa policija (zaslišuje priče, 
osumljenca, zbira listinske dokaze, itd.), ta po zaključku 
državnemu tožilcu poda bodisi poročilo (da kaznivo dejanje ni 
bilo storjeno) bodisi kazensko ovadbo

 državni tožilec v tem primeru vloži (večinoma) obtožni 
predlog na pristojno (okrajno) sodišče, s tem se začne 
kazenski postopek 

 pristojno (okrajno) sodišče nato razpiše glavno obravnavo 
(lahko tudi predobravnavni narok) in nanjo povabi tudi 
oškodovanca



 zelo priporočljivo je, da oškodovanca v kazenskem postopku 
zastopa pooblaščenec (odvetnik), v kolikor si oškodovanec ne 
more sam plačati odvetnika, lahko tudi zaprosi za brezplačno 
pravno pomoč pri pristojnem okrožnem sodišču

 oškodovanec ima v kazenskem postopku pravico predlagati 
dokaze, postavljati obdolžencu, pričam in izvedencem 
vprašanja, dajati pripombe in pojasnila glede njihovih 
izpovedb ter dajati druge izjave in postavljati druge predloge, 
ima pravico pregledati in prepisati spise

 v kolikor je obdolženec kazenskem postopku pravnomočno 
spoznan za krivega, je osebno odgovoren za nastalo škodo, 
ne zgolj pravna oseba (npr. družba delodajalec), 
pravnomočna obsodilna sodba predstavlja temelj tudi za 
morebitno  odškodninsko odgovornost (npr. pri šikaniranju), 
vendar je potrebno vložiti posebno (civilno) tožbo
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