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stvi in dinamiko njihove porabe), ki po-
vzroèijo nastanek stroškov. Pri opredel-
jevanju tovrstne odgovornosti se v praksi
velikokrat izka�e, da v organizacijah manj-
kajo kljuène opredelitve – KDO odloèa o
potroških in kakšna so pooblastila, pove-
zana s tovrstno odgovornostjo.

Odgovornost za kakovost

izdelkov (storitev)

Opredeljujemo neposredno odgovor-
nost za kakovost proizvedenih izdelkov oz.
polizdelkov (opravljenih storitev). Tovrstna
kakovost je zelo povezana s kakovostjo
procesov. Èe so procesi kakovostni, so tudi
izdelki kakovostni. Podobno velja za sto-
ritve. V nasprotnem kakovost izdelkov zelo
niha, ali pa je manj primerna. Upoštevati
moramo dejansko, neposredno odgovor-
nost, torej je ta odgovornost povezana z
vsemi delovnimi mesti, ki so del katere-
gakoli temeljnega procesa.

Odgovornost za razvoj

novih izdelkov (storitev)

Opredeljujemo neposredno odgovor-
nost za razvoj novih izdelkov (npr.: pri raz-
vojnih nalogah, nalogah raziskave tr�iš-
èa...). Upoštevati moramo neposredno za-
gotavljanje razvoja novih izdelkov/storitev
in ne zgolj organiziranje tovrstnih aktivnosti.
Ker razvojne funkcije veè ne pojmujemo
centralistièno, je tovrstna odgovornost
zmeraj bolj povezana z izvedbenimi ozi-

roma temeljnimi procesi, ki se morajo zelo
hitro odzivati na tr�ne potrebe in se pri-
lagajati novim potrebam kupcev.

Odgovornost – vpliv na poslovanje

Opredeljujemo jo pri zahtevnejših stro-
kovnih in vodilnih delih. Vrsto odgovornosti
opišemo skladno z aktivnostmi, ki jih stro-
kovnjak oziroma vodja izvaja (npr.: vpliv na
delovanje celotnega podjetja, pri prodaji
vrednostnih papirjev,…). V praksi gospo-
darskih organizacij je velikokrat pomem-
bno, kako lahko posamezni ljudje vplivajo
na njeno poslovanje.

Gre namreè za vlogo kljuènih posamez-
nikov, ki je ne more zamenjati neka druga
vrsta odgovornosti, ki bi bila povezana zgolj
s stopnjo pridobljene izobrazbe. Poleg tega
gre za organizacijsko vlogo posameznega
delovnega mesta, ki je specifièno prila-
gojena potrebam vsake gospodarske orga-
nizacije.

Odgovornost – vpliv

na tr�ni polo�aj

Opredeljujemo jo pri zahtevnejših stro-
kovnih in vodilnih delih. Vrsto vpliva opiše-
mo skladno z aktivnostmi, ki jih strokovnjak
ali vodja izvaja pri pozicioniranju podjetja na
tr�išèu (npr.: vpliv na prodajo na doloèe-
nem tr�išèu, vpliv na prodajo novih izdel-
kov, pridobivanje kupcev...). Opredelje-
vanje tovrstne odgovornosti v nekaterih

organizacijah odkriva mnogo dilem, ki ka-
�ejo potrebo po sistematskem opredelje-
vanju ciljev in urejanju pooblastil pri odlo-
èanju o tr�nem polo�aju podjetij.

Odgovornost s podroèja vodenja

in strokovnega razvoja ljudi

Opredeljujemo jo pri delovnih mestih
vodenja na vseh ravneh in/ali v vseh kljuè-
nih procesih. Pri tem upoštevamo, da vo-
denje pomeni naèrtovanje, organiziranje,
koordiniranje, nadziranje dela ter odloèanje
o delovanju zaposlenih in poslovanju orga-
nizacijske enote. Odgovornost za strokovni
razvoj zaposlenih predstavlja zagotavljanje
pridobivanja, obnavljanja in izrabe uporab-
nih strokovnih znanj za potrebe poslovanja.
V praksi se ponekod pojavljajo dileme, ali
so vodje zadol�eni za vodenje ljudi in tudi za
njihov strokovni razvoj. Menim, da so
zaposleni za strokovni razvoj v veliki meri
zadol�eni sami, saj takšne iniciative ne
smemo prelo�iti zgolj na pleèa organizacije.

Iz vloge vodij pa sledi, da so zadol�eni,
pooblašèeni in odgovorni za ustvarjanje
pogojev za strokovni razvoj ljudi v matièni
organizacijski enoti. Pravzaprav so zadol-
�eni tudi za razvoj strokovnega podroèja, ki
ga pokrivajo. tovrstna odgovornost vrhnjih
vodij je zelo velika in ni izmerljiva v kratkem
roku.

Nadaljevanje prihodnjiè

Postopek reševanja
kolektivnih delovnih sporov
Slovenska zakonodaja neposredne definicije kolektivnih delovnih sporov ne podaja. Lahko pa
reèemo, da so slednji materialno pravno urejeni v Zakonu o kolektivnih pogodbah1 in v Zakonu o
sodelovanju delavcev pri upravljanju2. Z vidika postopka so kolektivni delovni spori urejeni v Za-
konu o delovnih in socialnih sodišèih3. Le-ta znotraj kolektivnih delovnih sporov loèi tudi
(so)upravljalske spore. Namen prispevka je prikazati posebnosti postopka reševanja kolektivnih
delovnih sporov in se opredeliti do vprašanja, kdaj je mirna rešitev spora obvezna in kdaj ne.

Zakon o delovnih in socialnih
sodišèih (6. èlen)

Tako 6. èlen Zakona o delovnih in so-

cialnih sodišèih doloèa, da je delovno so-

dišèe pristojno za odloèanje v naslednjih
kolektivnih delovnih sporih:

• o veljavnosti kolektivne pogodbe in nje-
nem izvrševanju med strankami kolek-
tivne pogodbe ali med strankami
kolektivne pogodbe in drugimi osebami;

• o pristojnosti za kolektivno pogajanje;

• o skladnosti kolektivnih pogodb z zako-
nom, medsebojni skladnosti kolektivnih

pogodb in skladnosti splošnih aktov de-
lodajalca z zakonom in s kolektivnimi
pogodbami;

• o zakonitosti stavke in drugih industrij-
skih akcij;

• o sodelovanju delavcev pri upravljanju;

• o pristojnostih sindikata v zvezi z de-
lovnimi razmerji;

• v zvezi z doloèitvijo reprezentativnosti
sindikata;

1 ZKolP (Ur.l. RS, št.: 43/2006 in nadaljnji)
2 ZSDU (Ur. l. RS, št.: 42/93 in nadaljnji)
3 ZDSS (Ur. l. RS, št.: 2/2004 in nadaljnji)
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• ter za spore, za katere tako doloèa za-
kon.

Posebnosti kolektivnih
delovnih sporov

Zakon o delovnih in socialnih sodišèih v
zvezi s kolektivnimi delovnimi spori doloèa
doloèene posebnosti napram individual-
nim delovnim sporom, in sicer:

• postopek se zaène na predlog in ne na
to�bo;

• v postopku ne nastopata to�eèa in to-
�ena stranka, temveè na strani to�eèe
stranke nastopa predlagatelj, ki je lahko
oseba, organ ali zdru�enje, na strani to-
�ene stranke pa nastopa eden ali veè
nasprotnih udele�encev, ki so prav tako
lahko osebe, organi ali zdru�enja;

• tako eni kot drugi strani se tekom po-
stopka lahko pridru�ijo tudi druge osebe,
ki izka�ejo pravni interes, kajti ob zaèet-
ku postopka mora sodišèe obvestiti
osebe, organe ali zdru�enja, ki so nosilci
pravic in obveznosti v delovnem raz-
merju, o katerem se odloèa, in jim dati
mo�nost, da se udele�ijo postopka;

• odloèitev sodišèa se lahko nanaša tudi
na tiste stranke, ki niso bile stranke po-
stopka, pa jim je bila z odloèbo sodišèa
priznana kakšna pravica;

• ni dovoljena obnova postopka.

Pravilo mirnega reševanja
kolektivnih sporov

Zakon o delovnih in socialnih sodišèih v

23. èlenu doloèa, da kadar je z zakonom ali
s kolektivno pogodbo doloèen obvezen

postopek za mirno rešitev spora, je to�ba
dopustna pod pogojem, da je bil postopek
predhodno zaèet, pa ni bil uspešen. Šteje
se, da postopek ni bil uspešen, èe med
strankama ni bil dose�en sporazum v 30
dneh od zaèetka postopka za mirno rešitev
spora. Èe je za vlo�itev to�be z zakonom
doloèen rok, zaène ta rok teèi po izteku roka
za mirno rešitev spora.

Kaj se šteje za mirno rešitev spora?
Mirne rešitve spora ali alternative sodnim
rešitvam spora so opredeljene v 3. èlenu

Zakona o alternativnem reševanju sporov4.

Alternativno reševanje sporov je postopek,
ki ne pomeni sojenja in v katerem ena ali
veè nevtralnih oseb sodeluje pri reševanju
spora s postopki mediacije, arbitra�e, zgo-
dnje nevtralne ocene ali drugimi podobnimi
postopki.

Kolektivni delovni spori

V tem kontekstu so zapisana tudi pra-
vila reševanja kolektivnih delovnih spo-
rov v Zakonu o kolektivnih pogodbah. In
sicer 18. èlen tega zakona doloèa, da se
kolektivni delovni spori rešujejo na miren
naèin s pogajanji, posredovanjem in arbit-
ra�o ter v skladu z Zakonom o delovnih in

socialnih sodišèih pred pristojnim delovnim
sodišèem. Kolektivni delovni spori se re-
šujejo v skladu z zakonom, èe postopek ni
doloèen v kolektivni pogodbi. Veèina ko-
lektivnih pogodb ima doloèen postopek za
mirno rešitev spora. Zato je v primeru, èe
pride do spora v zvezi s kolektivno po-
godbo, vedno potrebno preveriti doloèbe
slednje. Pri tem je posebno pozornost po-
trebno nameniti vsebini spora, kajti doloèbe
kolektivnih pogodb so glede naèina reše-
vanja interesnih sporov in sporov o pra-
vicah razliène5. Navedeno ima za posle-
dico, da je tudi od vsebine spora odvisno,
ali je mirna rešitev spora obvezna, ali ne.

Po Zakonu o kolektivnih pogodbah vel-
ja, da je interesni kolektivni delovni spor
tisti spor, ki je posledica razliènih interesov
strank (v nadaljnjem besedilu: interesni
spor), in nastane, kadar se stranki ne spo-
razumeta o posameznih vprašanjih glede
sklenitve, dopolnitve ali spremembe kolek-
tivne pogodbe. Kolektivni delovni spor o
pravicah pa nastane, kadar se stranki ne

strinjata z naèinom izvajanja doloèb vel-
javne kolektivne pogodbe, ali ena od strank
ugotavlja njeno kršitev.

Pri tem je posebej poudariti, da spor o
zakonitosti oziroma nezakonitosti stavke ne
sodi niti med interesne spore, prav tako pa
tudi ne gre za spor o pravicah, zato je v
primeru, da mirna rešitev spora glede tega
vprašanja ni predvidena, potrebno dopustiti
sodno varstvo6.

Torej, samo èe doloèbe kolektivne po-
godbe predvidevajo mirno rešitev spora,
potem je potrebno najprej iti po tej poti. V
nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo
sodišèe predlog za razrešitev spora za-
vrglo. Kajti kot reèeno, je spor pred so-
dišèem dopusten šele, ko stranki spora z
mirno rešitvijo slednjega nista bili uspešni.

Torej je v kolektivnih delovnih sporih
mirna rešitev spora obvezna le, èe tako
doloèa kolektivna pogodba, pri èemer je
potrebno posebno pozornost nameniti tudi
vsebini spora. Glede na sodno prakso lahko
reèemo, da Zakon o kolektivnih pogodbah

ne doloèa mirne rešitve nastalega spora
kot obvezne, temveè odloèitev o tem pre-
pušèa socialnim partnerjem, skleniteljem
kolektivne pogodbe.

Kolektivni (so)upravljalski spori

Kot kolektivni (so)upravljalski spor
šteje spor v zvezi s sodelovanjem delavcev
pri upravljanju. Po 1. odstavku 99. èlena

Zakona o sodelovanju delavcev pri uprav-

ljanju je za razreševanje sporov med delav-
ci in delodajalcem pristojna arbitra�a.
Arbitra�a je sestavljena iz enakega števila
èlanov, imenovanih s strani sveta delavcev
in delodajalca, ter enega nevtralnega pred-
sedujoèega, z imenovanjem katerega se
strinjata obe strani. Arbitra�a je lahko stal-
na ali zaèasna, ne glede na njeno èasovno
determinanto, pa je po mojem mnenju gle-
de na vsebino in namen zakonskih doloèb
praviloma obvezna7. Obvezna ni v pri-
merih, doloèenih z zakonom. Pri tem je
poudariti, da lahko reèem, da se sodna
praksa konkretnemu odgovoru na vpraša-
nje, ali je arbitra�a v upravljalskih sporih
obvezna ali ne, izogiba. V povsem jasni
zadevi, ko je šlo za vprašanje, ali je arbitra�a
omejena zgolj na vprašanja doloèena s so-
upravljalskim sporazumom, ali ne, je sodiš-
èe zavzelo stališèe, da je reševanje spora
med delodajalcem in svetom delavcev z
arbitra�o v vsakem primeru dopustno (in ne
obvezno), ne glede na vsebino arbitra�nega
sporazuma oziroma dogovora o sodelo-
vanju delavcev pri upravljanju dru�be8.

Piše:
Nina Globočnik

4 ZARSS (Ur. l. RS, št.: 97/2009 in nadaljnji).
5 Odloèitev VDSS Sklep X Pdp 209/2011, z dne 25. 5. 2011
6 Odloèitev VDSS Sklep X Pdp 459/2012, z dne 26. 11. 2012
7 Tukaj je potrebno opozoriti, da so v pravni teoriji zavzeta razlièna stališèa.
8 VSRS sklep Dsp 1/2016, z dne 12. 7. 2016
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Z dogovorom med svetom delavcev in
delodajalcem se lahko v dru�bi ustanovi
stalna arbitra�a. Èe je v dru�bi ustanov-
ljena stalna arbitra�a, svet delavcev in delo-
dajalec imenujeta listo arbitrov, ki sodelu-
jejo v posameznih arbitra�ah. Vsakokrat, ko
se spro�i arbitra�ni postopek, imenujeta
svet delavcev in delodajalec svoje arbitre s
te liste. Èe je v dru�bi ustanovljena stalna
arbitra�a, mora dogovor med svetom de-
lavcev in delodajalcem doloèati tudi število
èlanov arbitra�e, zaèetek arbitra�nega po-
stopka in postopek pred arbitra�o.

Èe dru�ba nima stalne arbitra�e, se ar-
bitri lahko doloèijo z liste arbitrov, katero je
doloèil minister, pristojen za delo, in sicer
na predlog reprezentativnih sindikatov in
zdru�enj delodajalcev.

Pri tem je opozoriti, da svet delavcev ni
vezan na morebitne doloèbe kolektivne po-
godbe, ki zavezuje delodajalca, glede mir-
nega reševanja sporov. Kajti, svet delavcev
ni podpisnik kolektivne pogodbe. Doloèbe
kolektivne pogodbe v zvezi z mirnim reše-
vanjem sporov ve�ejo le sindikat, ki je
podpisnik kolektivne pogodbe, ne pa tudi
sveta delavcev9.

S predlogom o zaèetku arbitra�nega
postopka mora tisti, ki je spro�il postopek,
imenovati tudi svojega arbitra. Èe druga
stran v 15 dneh po zaèetku postopka ne
imenuje svojega arbitra, lahko predlagatelj
zahteva, da arbitra postavi pristojno sodiš-
èe. Arbitri, ki so jih imenovale stranke, sku-
paj imenujejo predsednika arbitra�e z liste
arbitrov, s katere so bili sami imenovani. Èe
se o predsedniku ne morejo sporazumeti,
lahko vsaka stranka predlaga pristojnemu
sodišèu, da imenuje predsednika arbitra�e.
Pristojno sodišèe imenuje arbitre oziroma
predsednika arbitra�e v primeru stalne ar-
bitra�e z liste, doloèene v dru�bi, sicer pa z
liste arbitrov, ki jo je doloèil minister, pri-
stojen za delo.

Arbitra�a s svojo odloèitvijo nadomesti
dogovor med svetom delavcev in deloda-
jalcem. Odloèba arbitra�e je v dru�bi
dokonèna. Stranki lahko izpodbijata arbit-
ra�no odloèbo pred pristojnim sodišèem le
iz razlogov in po postopku, ki je doloèen z
Zakonom o arbitra�i.

Arbitra�a pa v zvezi s (so)upravljalskimi
spori ni obvezna samo v primerih, ki jih
kot take doloèa zakon, in sicer je mo�no
neposredno reševanje spora pred sodiš-
èem v zvezi s:

• spor o prito�bi zoper sklep volilne ko-
misije o zavrnitvi predlogov kandidatov
za èlane sveta delavcev (33. èlen

Zakona o sodelovanju delavcev pri

upravljanju);

• (ne)veljavnostjo volitev èlanov sveta de-
lavcev in razveljavitev volitev èlanov
sveta delavcev (34. èlen Zakona o sode-

lovanju delavcev pri upravljanju);

• sporom o zahtevi delavcev za imeno-
vanje delavskega direktorja (83. èlen

Zakona o sodelovanju delavcev pri

upravljanju);

• imenovanjem arbitra oziroma predsed-
nika arbitra�e (102. èlen Zakona o sode-

lovanju delavcev pri upravljanju)10.

Pri tem je poudariti, da sodišèe o na-
vedenih sporih odloèa po hitrem postop-
ku. Na podlagi 52. èlena Zakona o sode-

lovanju delavcev pri upravljanju v sporih (a)
o zahtevi sveta delavcev za imenovanje de-
lavskega direktorja, (b) o prito�bi zoper
sklep volilne komisije o zavrnitvi predlogov
kandidatov za èlane sveta delavcev oziroma
o neveljavnosti volitev èlanov sveta delav-
cev in (c) o zahtevi za razveljavitev volitev
èlanov sveta delavcev rok za odgovor tri
dni. Èe dejansko stanje med udele�enci ni
sporno in ni drugih ovir za izdajo odloèbe,
lahko sodišèe odloèi brez glavne obrav-
nave. V nasprotnem primeru sodišèe opra-
vi narok za glavno obravnavo najkasneje v
treh dneh od prejema odgovora oziroma od
izteka roka za odgovor. Narok lahko doloèi
tudi po telefonu, brzojavno, z uporabo
telekomunikacijskih storitev ali informa-
cijske tehnologije. V zadevah iz prvega
odstavka tega èlena je rok za prito�bo tri
dni. Sodišèe druge stopnje o prito�bi odloèi
najkasneje v treh dneh.

Odloèitve sodišèa

Odloèitve sodišèa so ogledalo pred-
logov predlagateljev. Po 53. èlenu Zakona

o sodelovanju delavcev pri upravljanju

sodišèe, èe ugotovi, da je zahtevek utemel-
jen, glede na naravo razmerja predvsem:

• ugotovi veljavnost ali neveljavnost ko-
lektivne pogodbe,

• kršitev pravic ali obveznosti iz kolektivne
pogodbe,

• neskladnost kolektivne pogodbe z zako-
nom,

• neskladnost med kolektivnimi pogod-
bami ali neskladnost splošnega akta

delodajalca z zakonom oziroma s kolek-
tivno pogodbo,

in, glede na okolišèine primera, nalo�i
sprejem ali izdajo novega pravnega akta.
Glede na naravo razmerja sodišèe na
zahtevo posameznega udele�enca nalo�i
drugemu udele�encu izpolnitev doloèene
obveznosti. Kadar sodišèe tako ravna, la-
hko zahteva izvršitev odloèbe vsak, ki mu je
bila z njo priznana kakšna pravica, tudi èe ni
bil udele�enec kolektivnega spora.

Sodišèe pa lahko tudi delno ali v celoti
razveljavi oziroma odpravi splošni akt
delodajalca ali posamièni pravni akt. Èe
sodišèe presodi, da je nujno za varstvo
pravic udele�encev, lahko v teh primerih s
sklepom delno ali v celoti nadomesti sporni
akt.

Odloèba sodišèa iz prvega odstavka
tega èlena, ki se nanaša na kolektivne
pogodbe in splošne akte delodajalca, se
objavi v javnem ali drugem glasilu, v ka-
terem je objavljena kolektivna pogodba ozi-
roma splošni akt delodajalca.

Zakljuèek

Glede na navedeno, odgovor na vpra-
šanje, ali je v primerih kolektivnih delovnih
sporov obvezno alternativno reševanje spo-
ra, ni enoznaèen, temveè je odvisen od vse-
bine in narave posameznega primera. Od-
visen je od tega, ali gre za kolektivni delovni
spor v širšem pomenu besede, ali gre za
upravljalski delovni spor. Nadalje je odvisen
od dogovora v kolektivnih pogodbah ter od
narave spora in od tega, ali zanj zakon pred-
pisuje obvezno alternativno rešitev spora v
obliki arbitra�e, ali dopušèa neposreden
spor pred sodišèem.

9 VDSS sklep X Pdp 821/2012, z dne 9. 11. 2012
10 VDSS Sklep X Pdp 268/2012 z dne 21. 11. 2012

23. èlen ZDSS-1

(1) Kadar je z zakonom ali s
kolektivno pogodbo doloèen ob-
vezen postopek za mirno rešitev
spora, je to�ba dopustna pod po-
gojem, da je bil postopek pred-
hodno zaèet, pa ni bil uspešen.

(2) Šteje se, da postopek ni
bil uspešen, èe med strankama ni
bil dose�en sporazum v 30 dneh
od zaèetka postopka za mirno re-
šitev spora.


