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Vaš dopis z dne 5.5.2011
V zvezi z vašo zahtevo za inšpekcijski pregled z dne 5.5.2011 vas obveščamo, da smo pri
delodajalcu Aktiva HRM d.o.o., opravili inšpekcijski pregled dne 18.5.2011 in 7.6.2011 ter
ugotovili naslednje:
V zvezi zaposlovanja za določen čas smo ugotovili, da je v družbi Aktiva HRM d.o.o. od 337
zaposlenih delavcev, za določen čas zaposlenih 330 delavcev. Vse pogodbe o zaposlitvi so
sklenjene iz razloga začasno povečan obseg dela Družba je v skladu z odločbo Ministrstva za
Jelo, družino in socialne zadeve vpisana v register in zagotavlja delo delavcev pri drugem
uporabniku. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da vsi delavci opravljajo delo pri uporabniku Aktiva
čiščenje d.o.o.
V večini primerov delodajalec zaposli delavce tako, da sklene z njimi pogodbo o zaposlitvi za
določen čas, za čas enega leta oziroma več pogodb o zaposlitvi za krajši čas, vendar najdlje za
obdobje enega leta, tako da s tem družba ne krši določbe 59. člena ZDR, v povezavi tudi ne krši
določbe 53. člena istega zakona, ki se nanašajo na omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za
določen čas.
Glede na veliko število delavcev, ki so zaposleni za določen čas in glede na to. da smo
ugotovili, da nekateri delavci, ki so bili pred zaposlitvijo v družbi Aktiva HRM do.o zaposleni v
družbi Aktiva čiščenje in so nadaljevali delo na istem delovnem mestu, bomo o naših
ugotovitvah obvestili IRSD, Inšpekcija nadzora delovnih razmerjih, Parmova 33, Ljubljana s
zahtevo, da se o tem obvesti Ministrstvo za delo, družino in socialne zahteve. da poda svoje
mnenje.
Glede vaših navedb, da družba ne plačuje z zakonom določene višine minimalne plače vas
obveščamo, da se v družbi Aktiva HRM d.o.o. plače izplačujejo v skladu z 9. členom Zakona o
minimalni plači - postopen prehod na določeno višino minimalne plače. Razlaga MDDSZ je, da
delodajalec, ki zaposluje nove delavce v obdobju postopnega prehoda na minimalno plačo tudi
tem delavcem izplačuje plače brez njihovega soglasja. V zvezi z odtegljajem akontacije
dohodnine je pri inšpekcijskem pregledu bilo ugotovljeno, da imajo delavci ob sklenitvi pogodbe
o zaposlitvi možnost da se izjasnijo ali jim se dohodnina odvaja ali ne Delavcem Se ponudi v

