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ZAPOSLOVANJE NA KMETIJAH 
 
Prihaja čas jesenskega spravila pridelkov. Toliko lepih običajev je povezanih z jesenjo in 
pospravljanjem plodov, ki nam jih daje. Povezuje ljudi, ki  pomagajo drug drugemu pri 
skupnih opravilih, sosed sosedu, prijatelj prijatelju… Jesenski čas in opravila  ostajajo vedno 
ista, tudi letos, vendar letos s to razliko, da je država z Zakonom o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno (ZPDZC-1, Uradni list RS, št. 32/14) z veljavnostjo od 18. 8. 2014 
posegla v jesenska dogajanja.  
 
Po veljavni zakonodaji je prepovedano omogočanje dela na črno, ki nastopi takrat, kadar 
delodajalec: 
 

o z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe civilnega prava, na podlagi 
katere se   lahko opravlja delo, in delavca ni prijavil v zdravstveno ter pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, 

o zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev, 
o omogoči delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice pooblaščene organizacije za 

posredovanje dela ali če omogoči, da to napotnico uporabi za delo druga oseba, 
o omogoči delo upokojencu, ki prejema pokojnino, in z njim ne sklene pogodbe 

civilnega prava, oziroma 
o posameznik v svojem imenu in za svoj račun omogoči delavcu, da zanj opravlja delo. 

Nov zakon je poostril tudi nadzor nad oglaševanjem dela na črno. Po novem je prepovedano 
naročanje, objavljanje in posredovanje oglasov in oglasnih sporočil v tiskanih in elektronskih 
medijih, če pravna oseba, tuj pravni subjekt, samozaposlena oseba, delodajalec ali 
posameznik ponuja delo na črno. V praksi gre v teh primerih najpogosteje za oglaševanje 
dela, ki ni registrirano ali se neka dejavnost opravlja še preden je sklenjena civilnopravna 
pogodba.   
 
Pri zaposlovanju na kmetijah razlikujemo odplačna in neodplačna dela. Danes vam bom 
predstavila področje  neodplačnih del na kmetiji, ki so na kmetijah med bolj zaželjenimi. 
 
Značilnosti neodplačne pomoči kmetiji so:  

 
o ni priglasitve oziroma registracije del,  
o ni plačila za opravljeno storitev,  
o niso plačani prispevki za socialna zavarovanja,  
o ohranjajo navezanost med ljudmi. 

 
Med neodplačna dela po tem zakonu šteje: 

o sosedska, 
o sorodstvena in  
o sezonska pomoč.  



 
Sosedska pomoč je možna med sosedi posamezniki: 
 

o  kadar med njimi obstaja določena bližina v smislu prebivanja, 
o  med njimi ni sklenjene pogodbe o delu in 
o  kadar je delo opravljeno brez plačila. 

 
Sosedska pomoč sodi med izjeme in ni delo na črno, razen v primeru, ko ima eden od njiju 
registrirano pridobitno dejavnost. Tudi pomoč med takšnima sosedoma je mogoča, vendar 
brez plačila, in kadar delo ni vezano na dejavnost, ki jo ima sosed registrirano kot pridobitno 
dejavnost ter se delo ne opravlja na nepremičninah in premičninah, ki se uporabljajo za 
opravljanje dejavnosti. Zakon torej dovoljuje medsosedsko pomoč, če se ta opravlja brez 
plačila ali brez druge materialne koristi. 
 
 
Sorodstvena pomoč je brezplačno opravljanje del in storitev, posameznik jih opravlja za 
zakonca ali osebo, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, partnerja v registrirani istospolni 
skupnosti ali za osebe, s katerimi je v sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega 
tretjega kolena, ter v sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena.  
 
 
Sorodstvena razmerja imajo različne stopnje sorodstva, oziroma sorodstvena kolena. Spodaj 
je podroben grafični prikaz sorodstvenega drevesa: 
 
 

 
 

Sezonska pomoč je brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih, ob 
sezonskih delovnih konicah.  
 

Pripravila: Breda  Friškovec, dipl. ing. agr. 

 


