
Pojasnila k naročilu odgovornega pooblaščenca

Za spoštovanje upravnih predpisov, ki veljajo za podjetje, je praviloma odgovorna tista fizična oseba, ki je 
pooblaščena za zastopanje navzven (torej podjetnik sam ali npr. pri d.o.o. je to komercialni poslovodja). 
To zastopanje se LAHKO prenese na ustrezne osebe (npr. vodja poslovalnice, vodja gradbišča ali regionalni vodja). 
Tako pri samostojnem podjetniku, kot tudi pri pravni osebi obstaja možnost (vendar ne dolžnost!), da se za 
posebne primere odgovornosti »naročijo pooblaščenci«. Praviloma je to smiselno v podjetju, ki deluje na velikem 
območju ali pa ima številne izpostave oz. različna delovna mesta.

Centralna koordinacijska točka je pristojna izključno za:
• Naročilo odgovornega pooblaščenca za spoštovanje Zakona o zaposlovanju tujcev (AuslBG). To naročilo izvedejo 

domača (avstrijska) podjetja (obrazec ZKO1-I) ali

• pa se izvede v skladu z Zakonom na področju boja proti plačnem in socialnem dampingu (LSD-BG). To naročilo 
se nanaša na podjetja s sedežem v prostoru EU-EGP (obrazec ZKO1-A) 

 

Opomba:
Za naročilo v skladu z zakonom LSD-BG v zvezi z domačimi podjetji, so pristojni ustrezni nosilci zdravstvenega 
zavarovanja.  

Pogoji za veljavno naročilo odgovornega pooblaščenca so:
• pravilno pisno obvestilo o naročilu 
 (to je možno elektronsko s pomočjo spletne aplikacije)

• vključno z dokazljivim soglasjem pooblaščenca in neposrednega delodajalca

• pravočasno posredovanje Centralni koordinacijski točki 

Centralna koordinacijska točka je odgovorna za prejem in upravljanje naročila. Odločitev o tem, ali je prejeto 
naročilo za odgovornega pooblaščenca pravno veljavno, je v pristojnosti upravnega organa za pregon v okviru 
upravnokazenskega postopka.   

Nadalje je treba upoštevati, da je treba izstop naročenega pooblaščenca iz podjetja oz. preklic naročila, sporočiti.  
V ta namen je na voljo obrazec ZKO1-W. 

Napotek:
Analogna določila veljajo za naročilo odgovornega pooblaščenca v skladu s predpisi za varstvo delojemalcev 
(23. člen zakona o delovni inšpekciji – ArblG) ali v skladu s Splošnim zakonom o socialnem zavarovanju (ASVG). 
Prosimo upoštevajte, da tudi ta naročila postanejo pravno učinkovita šele, ko prispejo pri pristojnem uradu, 
vključno z dokazilom o soglasju naročenega. Če se izvajajo naročila za več pravnih standardov, je treba vse 
posredovati pristojnim mestom. 
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