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Pobuda:  predlog za postopno odpravo zunanjega izvajanja del (outsourcing) v mestni upravi,          

javnih podjetjih in javnih zavodih - za neposredno zaposlitev delavcev 

V skladu z 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL naslavljam na župana MOL pisno svetniško 

pobudo in prosim za pisni  odgovor.  

 

Kot primer navajam zgodbo Visokošolskega sindikata Slovenije, ki je na FDV dosegel, da se čistilke, 

ki so svojo dejavnost opravljale prek zunanjega izvajalca, zaposli neposredno. S tem se je izboljšal 

položaj zaposlenih in hkrati dosegli nižji stroški za FDV. To je primer pozitivne prakse in zgled tudi 

za ostala podjetja, še posebej pa za javne institucije. Po tem zgledu predlagam, da se tudi v mestni 

upravi,  javnih podjetjih in zavodih postopno odpravi zunanje izvajanje del (outsourcing) in zahteva 

neposredna zaposlitev delavcev.  

 

S sklenitvijo pogodbe za zunanje izvajanje določene dejavnosti ne preverjamo pogojev dela delavcev, 

morebitne kršitve njihovih pravic, delo recimo dejansko izvaja manjše število delavcev kot bi jih po 

pogodbi moralo itd. 

 V primeru Manicom, ki je izvajal čiščenje na FDV, je šlo na primer za dvoje: 

- mahinacije z akontacijami dohodnine, kar se da ugotoviti iz plačilnih list, vendar jih mora 

pogledati nekdo, ki se spozna na obračunavanje plač 

- neplačevanje prispevkov, kar pa delavke niso vedele, ker jih FURS o tem ni obvestil in so 

informacijo pridobile komaj, ko so same zanjo zaprosile 

 

Vlagam pobudo, da MOL, kot glavno mesto in največja občina preneha s sklepanjem pogodb za 

zunanje izvajanj dejavnosti in da se zaposli ustrezne delavce neposredno;  saj je že v preteklosti 

dokazala, da to zmore opravljati tudi sama. Varovanje poslovnih zgradb in čiščenje poslovnih 

prostorov, ki ga zdaj po pogodbi za MOL opravlja podjetje Valina d.o.o.  ne bi bilo dražje, delo pa 

nič manj kvalitetno opravljeno, če bi bili delavci zaposleni v mestni upravi. Zdaj delavci prejemajo 

zgolj minimalno plačo, še več, dodatek do minimalne plače, doplačuje država.  

Zunanje izvajanje je družbeno škodljivo samo po sebi, ker ločuje te, že tako slabo plačane delavce, od 

ostalih javnih uslužbencev, s čimer je onemogočeno tudi njihovo  sindikalno organiziranje. Imajo tudi 

manj pravic iz dela, kot bi jih imeli, če bi bili zaposleni neposredno pri uporabnikih – ustanovah in 

organih javnega sektorja. 

 

Že v času prehoda v kapitalizem se je s podporo ideologije vitke države in v interesu komercialnih 

izvajalcev razširilo zunanje opravljanje del (outsourcing) v državnih in mestnih organih in javnih 

zavodih. Proces je zajel je številne podporne storitve od IT-ja in varovanja do čiščenja in 

vzdrževanja. Stanje je različno. Ponekod (zlasti v ožji državni upravi) podporne storitve delno še 



 

 

opravljajo zaposleni v državnih organih, medtem ko se druge ustanove – na primer Zavod RS za 

zaposlovanje  – zatekajo celo k zunanjemu izvajanju svoje osnovne dejavnosti. 

 

Atomiziranost delavcev in velika konkurenca med podjetji pogosto privedeta do kršitev osnovnih 

norm varnosti in zdravja pri delu ter do nezakonitih oblik izkoriščanja: (1) posredovanja dela, ne da 

bi podjetje za to imelo dovoljenje in ne da bi zagotavljalo pravice po zakonu; (2) prisiljevanja 

delavcev, zlasti žensk in tujcev, v delo na črno ali prikrita delovna razmerja; (3) neredno in 

nezadostno izplačilo plač in drugih pravic iz dela ter socialnih prispevkov; (4) kršitev omejitev 

delovnega časa in delovnih obremenitev; (5) neupoštevanje predpisov za varno in zdravju 

neškodljivo delo. 

 

Obseg outsorcinga je dejansko tako velik, število kršitev pa tako množično, da jih samo z zaostritvijo 

predpisov in temeljitejšim nadzorom ni mogoče odpraviti. Zato je v javnem interesu, da v se javnost 

seznani z obsegom zunanjega izvajanja, stroški izvajanja in položajem zaposlenih.   

 

Prosim za odgovor na naslednja vprašanja: 

 

1. Kolikšen je obseg zunanjega izvajanja storitev (outsourcinga) v mestni upravi MOL v zadnjih treh 

letih?  

 

2. Katere vrste storitev so predmet zunanjega izvajanja? Zakaj jih ne izvajate z zaposlenimi delavci? 

 

3. Koliko novih zaposlitev bi bilo potrebnih, da bi te storitve opravili zaposleni? 

 

4. Prosim za izdelavo projekcije stroškov za primer, da se outsourcane delavce neposredno zaposli 

(čiščenje, varovanje poslovnih zgradb)? 

 

S spoštovanjem,  

                                                                                            Nataša Sukič 

                                                                                            mestna svetnica 

 

 

 


