
‘’Predstavil bi svoja dva primera dela v biroju. Prvi primer se nanaša na obdobje, ko sem bil še 

študent Fakultete za arhitekturo v Ljubljani, drugi pa na delo po zagovoru magistrskega dela. 

V prvem primeru dela v arhitekturnem biroju gre za zelo znan ljubljanski biro, ki ga vodi profesor 

na FA v Ljubljani. Delo je sicer potekalo v biroju njegovih asistentov, pod njegovim vodstvom. 

Delo je potekalo v času delovnika, od ponedeljka do petka, 7 ur na dan. Skupno sem opravil 

dobrih 800 ur dela v biroju. Delal sem skupaj dobrih 6 mesecev. Težava je bila, ker se nikakor 

nismo uskladili za sprotno plačilo, ampak smo pridno hodili v biro, plačevali za prevoz, malico, 

denarja pa od nikjer. Plačano smo dobili v skupnem znesku, 4 mesece po tem, ko sem nehal 

delati. Če preračunam število opravljenih ur in znesek, ki sem ga dobil na koncu,je bil znesek 

pod 3,5€/uro neto. Malice in prevoza nismo dobili plačano. Minimalna ura za študenta je bila 

takrat 4€/uro neto. 

V drugem primeru sem iskal delo po opravljenem magisteriju. Prišel sem v stik z enim 

ljubljanskim birojem, ki so rekli, da potrebujem s.p., če želim sodelovati z njimi. Odprl sem s.p.. 

Dogovorili smo se za bruto znesek na mesec za delo cca 9ur na dan med delovnikom. Delal 

sem mesec in pol, na kar sem vprašal, kdaj bom dobil plačilo. Rekli so, da bodo pripravili 

pogodbo in potem se bomo dogovorili za izplačilo. Ko sem dobil pogodbo pod nos, sem debelo 

pogledal. V pogodbi so bili členi napisani tako, kot da sem že odgovorni projektant in 

odgovarjam za stvari, znesek je določen za opravljen del projekta, ki je predviden, da se zaključi 

v treh mesecih. Ocenjeval sem, da se delo v tem času ne bo končalo, zato sem zahteval 

dodatno plačilo za nadure in delo med vikendi in prazniki, ki so ga zahtevali od mene. Ker na to 

niso pristali, sem odšel iz biroja, ker sem videl samo delo v nedogled za enako plačilo. Po 

informacijah se je delo zavleklo za DVA dodatna meseca, za isto plačilo. Plačilo za svoje delo 

sem v celoti prejel šele v dveh mesecih, ko sem jih zagrozil z izvršbo, pred tem pa so mi 

nakazali le tretjino zneska, mesec po zaključku dela v njihovem biroju.’’ 
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