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Nesmisli o odškodninski
odgovornosti članov organov
družb in svetov delavcev

Silne razprave o domnevno hudem bremenu odškodninske odgovornosti uprav in nadzornikov z
vsem njihovim premo�enjem zaradi morebitnih ravnanj v nasprotju s »skrbnostjo vestnega in po-
štenega gospodarstvenika« (263. èlen ZGD-1) so bolj kot ne zgolj brezpredmetno akademsko teo-
retiziranje, namenjeno opravièevanju njihovih astronomskih prejemkov iz tega naslova. Ne samo,
da je v praksi to obliko odgovornosti, ki je nekaj povsem drugega kot navaden »kriminal«, za kakr-
šnega gre, na primer, v razvpitih »tajkunskih procesih«, skoraj nemogoèe dokazati, ampak je v
praksi najveèkrat tudi ustrezno zavarovana s strani dru�b. Prava grozljivka pa je, ko zaène potem na
ta naèin »zavarovani« mened�ment s tovrstno odškodninsko odgovornostjo navzdol zastraševati
èlane svetov delavcev. A èe naj bi enaka odgovornost res veljala tudi za èlane svetov delavcev,
potem bi jih morale dru�be paè – po enaki logiki kot mened�erje in nadzornike – zanjo najprej
obilno nagraditi, nato pa jih še obilno zavarovati, precizneje, sebe pred njihovimi »škodnimi« odlo-
èitvami. Ni tako? Vprašanje je kajpak zgolj provokativno. Niti najmanj pa »neresno«.

Zavarovana odgovornost
uprav in nadzornikov

Kako izgleda omenjeno zavarovanje
odgovornosti?

Zavarovana sta strošek obrambe in
škoda, ki nastane zaradi uvodoma omen-
jenih protipravnih ravnanj èlanov uprave
ali nadzornega sveta, èe jih sodišèe obso-
di na plaèilo odškodnine. Zavarovanje za
èlane svojih organov vodenja in nadzora
seveda plaèuje dru�ba. Zavarovalnica torej
v takšnem primeru oškodovani dru�bi iz-
plaèa odškodnino in obenem krije stroške
obrambe zavarovane osebe. Zavarovanje
krije tudi morebitne zahtevke tretjih oseb in
nadzornih organov do zavarovanih oseb.
Zakonsko odbitno franšizo (minimalno de-
set odstotkov povzroèene škode, najveè pa
1,5-kratnik letnih fiksnih prihodkov zavaro-
vane osebe) pa je mogoèe dodatno zava-
rovati posebej.

Skratka, celo èe bi se jim v praksi res
(lahko) dokazala tovrstna odškodninska
odgovornost, je mo�nost, da bodo poslo-
vodniki in nadzorniki sami iz svojega pre-

mo�enja krili nastalo škodo, minimalna.
Vse skupaj je torej bolj pesek v oèi kot
neka dejansko gospodarsko koristna in
praktièno uporabna pravna varovalka.
Zato bi vsekakor veljalo zelo resno razmisliti
o tem, da se ti »brezpremetni« èleni o oseb-
ni odškodninski odgovornosti mened�men-
ta in nadzornikov preprosto èrtajo iz veljav-
ne zakonodaje. V glavnem ne slu�ijo nièe-
mur drugemu kot zgolj povelièevanju nji-
hove domnevne velikanske odgovornosti, s
katero se »urbi et orbi« blagoslavljajo nji-
hove astronomske plaèe in nenehne zahte-
ve po še veèjih. Nikomur pa seveda ne pride
niti na misel, da bi morala dru�ba, ki na ta
naèin zavaruje odgovornost svojih mene-
d�erjev in nadzornikov, po logiki stvari po-
tem ustrezno zni�ati tudi njihove prejem-
ke iz tega naslova, kar bi bilo pravno in
ekonomsko seveda edino logièno. Skratka,
absurd brez primere.

Najveè tovrstnih zavarovanj imajo v
Sloveniji menda, kot je bilo mogoèe prebrati
v Delovi prilogi Kapital z dne 2. 6. 2017,
sklenjene dru�be v posredni ali neposred-
ni lasti dr�ave, konkretne zavarovalne pre-

mije pa seveda niso od muh: Skupina HSE
plaèuje letno premijo v višini 270.000 ev-
rov, DUTB 211.000 evrov in tako naprej.

Ko se zaène blefiranje z odškodninsko
odgovornostjo, ki je sicer pomemben prav-
ni institut, v praksi grdo zlorabljati tudi za
zastraševanje in onemogoèanje delav-
skih predstavništev, pa je skrajni èas, da
se tem vprašanjem nameni tudi resnejša
strokovna pozornost.

Nepojmljivo zastraševanje
delavskih predstavnikov

To se je nedavno zgodilo prav v eni od
dr�avnih dru�b, kjer imajo èlani uprave in
nadzornega sveta svojo lastno domnevno
odškodninsko odgovornost sami visoko
zavarovano v zgoraj opisanem smislu.
Uprava je naroèila pravno mnenje, s kate-
rim je potem grozila èlanom sveta delav-
cev, ki so si drznili uporabiti t. i. pravico veta
na odloèitev delodajalca o odpušèanju veè-
jega števila zaposlenih, in od njih zahtevala,
da ga umaknejo, kajti v nasprotnem jih bo
»dru�ba« to�ila za domnevno povzroèeno
škodo.

Piše:
dr. Mato Gostiša
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Ni treba biti ravno sindikalist, da èlovek
ugotovi: groza, kaj vse pride na misel neka-
terim slovenskim mened�erjem, da bi èim
bolj uèinkovito ustrahovali delavce, njihove
predstavnike pa naredili èim bolj pohlevne
in ustrezno »benigne«. Predvsem pa, gro-
za, kako zelo servilna in dobesedno spro-
stituirana je slovenska stroka, ki je oèitno
za primerno plaèilo pripravljena skonstru-
irati kakršnokoli »strokovno« mnenje po
�eljah naroènikov. Saj ne bi bil problem, èe
bi tudi delavci in sveti delavcev lahko – tako
kot mened�ment – na stroške dru�be naro-
èali enako draga nasprotna mnenja, tako pa
… .

Tako je v konkretnem primeru avtor na-
roèenega mnenja, sicer èlan nekega prizna-
nega slovenskega inštituta za p(r)odajanje
tovrstnih pravnih mnenj, povsem skladno s
prièakovanji naroènika stvar primerno po-
enostavil in zapisal, da je odgovor na vpra-
šanje odškodninske odgovornosti »kratek
in jasen« in naj bi se glasil: »ker svet de-

lavcev nima pravne subjektivitete, se od-

škodninska odgovornost presoja po 186.

èlenu OZ po pravilih o solidarni odgovor-

nosti«. Ta èlen pa se glasi:

186. èlen

(1) Za škodo, ki jo je povzroèilo veè

oseb skupaj, odgovarjajo vsi udele�enci

solidarno.

(2) Napeljevalec in pomagaè ter tisti, ki

je pomagal, da se odgovorne osebe ne bi

odkrile, odgovarjajo solidarno z njimi.

(3) Solidarno odgovarjajo za povzro-

èeno škodo tudi tisti, ki so jo povzroèili,

delali pa neodvisno drug od drugega, èe ni

mogoèe ugotoviti njihovih dele�ev pri po-

vzroèeni škodi.

(4) Kadar ni dvoma, da je škodo po-

vzroèila neka izmed dveh ali veè doloèenih

oseb, ki so na neki naèin med seboj po-

vezane, ni pa mogoèe ugotoviti, katera od

njih jo je povzroèila, odgovarjajo te osebe

solidarno.

Lahko si samo predstavljate, kako je to
»kratko in jedrnato strokovno mnenje« kon-
kretno uèinkovalo na uboge, prava neuke
èlane sveta delavcev, ko so ga prejeli v ro-
ke in seveda najprej pomislili na svoje dru-
�ine, èe jim bo – kolikor ne bodo pridni in
poslušni – »njihova dru�ba«, v kateri si slu-
�ijo kruh, res prek sodišèa zaplenila in pro-
dala njihove hiše, stanovanja, avtomobile
… . Samo po sebi se seveda postavlja
vprašanje, kdo se bo pod temi pogoji sploh
še pripravljen »za druge« in »brezplaèno«
izpostavljati v funkciji izvoljenega èlana
sveta delavcev?

Naravnost perfidno poèetje mene-
d�menta in njihove »stroke«, prav zares.
Tovrstno zastraševanje z nekakšnimi prav-
nimi polrenicami, namreè. A kakorkoli �e,
prav zato, ker gre za – z vidika nadaljnjega
razvoja sistema delavske participacije v
Sloveniji – zelo nevaren precedens, nad
tem pravnim mnenjem, ki je skrbno pre-
raèunano ravno prav »pravno površno«, da
je lahko uèinkovito, ne gre preprosto za-
mahniti z roko. Z njim je treba (in to pravo-
èasno, preden se eventualno razširi kot ne-
kakšna samoumevna praksa) polemizirati
skrajno resno.

Merodajna je »specialna«
ureditev v ZDR-1

Poenostavljena trditev, zapisana v
omenjenem pravnem mnenju, seveda ne
dr�i. Ravno zato, ker svet delavcev nima
pravne subjektivitete, in ker tudi ni organ
dru�be, temveè le izvoljeno delavsko pred-
stavništvo brez kakih »samostojnih« po-
oblastil1 za poslovno odloèanje, se odškod-
ninska odgovornost njegovih èlanov, ki so
delavci dru�be2, presoja po doloèilih 177.
èlena Zakona o delovnih razmerjih

(ZDR-1), ne po splošnih pravilih iz Obliga-
cijskega zakonika (OZ) ali po pravilih ZGD-1
o odgovornosti organov vodenja in nadzora
dru�b. Ta èlen ZDR-1 pa je res zelo jasen in
se glasi:

»177. èlen

(odškodninska odgovornost delavcev)

(1) Delavec, ki na delu ali v zvezi z de-

lom namenoma ali iz hude malomarnosti

povzroèi škodo delodajalcu, jo je dol�an

povrniti.

(2) Èe povzroèi škodo veè delavcev, je

vsak izmed njih odgovoren za tisti del ško-

de, ki ga je povzroèil.

(3) Èe za vsakega delavca ni mogoèe

ugotoviti, kolikšen del škode je povzroèil,

so vsi delavci enako odgovorni in povrnejo

škodo v enakih delih.

(4) Èe je veè delavcev povzroèilo ško-

do z naklepnim kaznivim dejanjem, so za

škodo solidarno odgovorni.«

Solidarna odgovornost
èlanov svetov delavcev
realno ne pride v poštev

»Solidarna« odgovornost je samo ena,
in to najte�ja oblika odškodninske odgovor-
nosti, ki pa pri èlanih sveta delavcev, kot
vidimo, pride v poštev samo v enem (in to
celo teoretièno sploh nemo�nem) primeru,
tj. v primeru, da bi èlani sveta delavcev to
škodo dru�bi kot delodajalcu povzroèili s
skupaj storjenim naklepnim kaznivim
dejanjem. Po veljavnem Kazenskem zako-
niku RS (KZ RS) namreè kakega konkret-
nega kaznivega dejanja, ki bi ga lahko sku-
paj storili èlani sveta delavcev v zvezi z iz-
vajanjem svoje funkcije in bi povzroèilo nji-
hovo materialno odgovornost delodajalcu,
po vsej verjetnosti sploh niti ni. Zagotovo pa
ni takšnega, ki bi ga lahko svet delavcev
storil v zvezi s konkretno uporabo instituta
zadr�anja sklepa delodajalca po 98. èlenu
ZSDU.

Delodajalec bi torej moral, èe bi �elel
uveljaviti »solidarno« odškodninsko odgo-
vornost èlanov sveta delavcev, nesporno
dokazati (poleg obstoja škode in vzroène
zveze) tudi obstoj naklepnega kaznivega
dejanja, storjenega v njihovem sostorilstvu
ali udele�bi. Morebitna kolektivna storitev
kaznivega dejanja – tudi èe bi takšno KD
obstajalo – s strani vseh ali veèine èlanov
nekega delavskega predstavništva pa je v
tej zvezi bolj kot ne le »fantazma«. Posebej
pri številènejših svetih delavcev veèjih
dru�b, ki imajo lahko tudi veè kot 20 èlanov
je situacija, da bi veèina èlanov naklepno

1 Sveti delavcev po zakonu niso pristojni za samostojno sprejemanje prav nobene poslovne odloèitve, s
katero bi lahko povzroèili škodo dru�bi. Dol�nost delodajalca glede obvešèanja ali skupnega
posvetovanja s svetom delavcev o predlogih nekaterih odloèitev je v tem smislu irelevantna, ker pri
konèni odloèitvi ni dol�an upoštevati stališè sveta delavcev. Soodloèanje sveta delavcev s soglasjem pa
se nanaša izkljuèno le na pešèico odloèitev, pri katerih lahko »neskrbna« odloèitev bistveno bolj kot
interese dru�be prizadene in oškoduje interese delavcev. Zakon jim torej zagotavlja le mo�nost
uèinkovite obrambe lastnih interesov v tistih primerih, za katere je zakonodajalec presodil, da so po
pomembnosti in s tem povezani potrebi po pravnem varstvu najmanj enako pomembni kot morebitni
drugaèni interesi dru�be. Mehanizma »zadr�anja odloèitve delodajalca« v zvezi s tem ne ka�e niti
posebej omenjati, ker ga svet delavcev lahko spro�i le ob postopkovnih kršitvah delodajalca.
2 Èeprav v vlogi èlanov sveta delavcev ne opravljajo neposredno dela po pogodbi o zaposlitvi, pa ne
more biti nobenega dvoma o tem, da so tudi v tej funkciji še vedno delavci konkretnega delodajalca.
Zato njihove odškodninske odgovornosti ni mogoèe presojati izven pravil, ki veljajo za delavce po
ZDR-1. Opravljanje funkcije èlana sveta delavcev je vsekakor »v zvezi z delom«, tako da v celoti spada
pod dikcijo prvega odstavka 177. èlena ZDR-1.



Ekonomska demokracija, št. 4, avgust 2017 19

glasovala za nek sklep, ki bi pomenil kazni-
vo dejanje, torej skupinsko kriminalno ra-
vnanje izven realnosti.

Toda, mimogrede, prav gro�nje z
omenjeno »solidarno« odškodninsko od-
govornostjo na podlagi kritiziranega kon-
kretnega pravnega mnenja so se v danem

primeru, ki ga obravnavamo, po izjavah
nekaterih udele�encev uporabljale za iz-
vajanje pritiskov na èlane sveta delavcev,
naj umakne �e sprejet sklep o zadr�anju ne-
ke konkretne odloèitve delodajalca in spro-
�itvi arbitra�nega postopka. Èeš, èe tega
sklepa ne boste umaknili, vas lahko delo-
dajalec vsakega posebej to�i za celotno po-
slovno škodo, ki mu bo objektivno nastala
zaradi tega zadr�anja njegove odloèitve. A
èe bi do tega umika res prišlo zaradi omen-
jenih – pravno povsem neutemeljenih –
gro�enj, bi bilo vsekakor treba razmisliti o
naznanitvi suma storitve kaznivega de-
janja po 200. èlenu KZ RS s strani poslo-
vodstva konkretnega podjetja.

Odškodninska odgovornost
svetov delavcev »de lege
lata« in »de lege ferenda«

Drugaèe, torej èe ne gre za kaznivo de-
janje, pa lahko èlani sveta delavcev, tako
kot vsi drugi delavci, po veljavni zakonodaji

(de lege lata) odgovarjajo delodajalcu le za
škodo, ki so jo povzroèili namenoma ali iz
hude malomarnosti. Definicija »hude ma-
lomarnosti« v zakonu ni opredeljena, je pa
sodna praksa izoblikovala stališèe, da gre
za hudo malomarnost takrat, ko nekdo ne
ravna niti s takšno pazljivostjo oziroma
skrbnostjo, kot se prièakuje od obièajnega,
povpreènega èloveka. Torej, èetudi bi ar-
bitra�a v danem primeru ugotovila, da je
svet delavcev neupravièeno uporabil omen-

jeni ukrep, oziroma da je bil sporni sklep o
zadr�anju sprejet objektivno protipravno,
bi bilo torej èlanom sveta delavcev dokazati
tudi, da je bil sprejet iz hude malomarnosti
ali naklepno. Kar je seveda v praksi skoraj
»misija nemogoèe«, zlasti v primerih (in ti
so daleè najpogostejši), ko se glede pra-

vilne interpretacije in uporabe ZSDU, ki je,
kot vemo, nomotehnièno zelo »problema-
tièen«, celo stroka ne more poenotiti, ob-
enem pa delodajalec èlanom sveta delav-
cev ni zagotovil ustreznega obsega speci-
aliziranega izobra�evanja za opravljanje te
funkcije, kot to zahteva ZSDU. Zato se zdi
zastraševanje èlanov svetov delavcev z ne-
kakšno odškodninsko odgovornostjo za
odloèitve, sprejete v tej funkciji, še posebej
zavr�no in amoralno.

De lege ferenda, torej ob prihodnjem
spreminjanju delovnopravne zakonodaje,
pa bo vsekakor treba resneje razmisliti o
morebitni specifièni specialni ureditvi od-
škodninske odgovornosti delavcev, ki so
izvoljeni za èlane sveta delavcev. Glede na
to, da gre za »prostovoljne« funkcije, ki niso
plaèane skladno z odgovornostjo pri njiho-
vem opravljanju, posamezniki pa jih oprav-
ljajo v »korist drugih«, pri èemer so �e tako
ali tako izpostavljeni do te mere, da jim
mora zakon zagotavljati »posebno var-

stvo«, bi veljalo to posebno varstvo razteg-
niti tudi na podroèje odškodninske odgo-
vornosti. Za doseganje smisla tega instituta
v povezavi z obravnavano funkcijo bi ver-
jetno povsem zadostovala opredelitev na-
klepa kot tiste (edine) oblike krivde, ki bi bila
lahko podlaga za odškodninsko odgovor-
nost èlanov svetov delavcev. Vse drugo je
glede na povedano bolj ali manj nesmi-
selno in celo objektivno škodljivo za na-
daljnji razvoj sistema delavske participa-

cije v Sloveniji, kajti v resnici lahko slu�i le
takšnim ali drugaènim zlorabam s strani
delodajalcev.

Odgovornost glede uporabe
ukrepa »zadr�anja odloèitve
delodajalca«

Ko smo �e pri obravnavi nekega kon-
kretnega, ne namišljenega primera, pa velja
ta primer izkoristiti tudi za nekaj opozoril v
zvezi z odgovornostjo glede uporabe ukre-
pa zaèasnega zadr�anja odloèitve delo-
dajalca in istoèasne spro�itve arbitra�nega
postopka po 98. èlenu ZSDU, ki je bil v
danem primeru predmet kritiziranega prav-
nega mnenja.

Zadr�anje odloèitve delodajalca

pomeni obliko »samopomoèi«

Ta ukrep v bistvu ni prav niè drugega
kot oblika »samopomoèi«, ki jo zakon za-
gotavlja svetom delavcev za primere, ko
delodajalec krši svoje dol�nosti glede pred-
hodnega obvešèanja in skupnega posveto-
vanja. Ne gre torej za neko samostojno pri-
stojnost poslovnega odloèanja, ampak
zgolj za obrambo lastnih zakonitih partici-
pacijskih pravic sveta delavcev, ki jo je
treba presojati kot »dovoljeno samo-
pomoè« v smislu 139. èlena OZ, ki se glasi:

»Dovoljena samopomoè

139. èlen

(1) Kdor pri dovoljeni samopomoèi po-

vzroèi škodo tistemu, ki je povzroèil po-

trebo po samopomoèi, je ni dol�an povrniti.

(2) Z dovoljeno samopomoèjo je miš-

ljena pravica vsakogar, da odvrne kršitev

pravice, ko grozi neposredna nevarnost, èe

je takšna zašèita nujna in èe naèin od-

vraèanja kršitev ustreza okolišèinam, v ka-

terih nastaja nevarnost.«

Glede na vse doslej predstavljene ugo-
tovitve bi seveda katerakoli arbitra�a v da-
nem in v podobnih primerih brez dvoma
izjemno te�ko argumentirano ugotovila, da
takšna zašèita pravic sveta delavcev »ni
bila nujna« in da »naèin odvraèanja kršitve
pravic sveta delavcev ne ustreza okolišèi-
nam, v katerih je nastajala nevarnost«, in da
je torej svet delavcev s svojim ukrepanjem
eventualno prekoraèil po citiranem èlenu
dovoljeno samopomoè.

Dol�nosti in mo�ni

ukrepi zoper delodajalca

Delodajalec v danem primeru (in ta pri-
mer v praksi ni osamljen) ni spoštoval skle-
pa sveta delavcev o zadr�anju njegove od-

Ko se zaène blefiranje z odškodninsko odgovornostjo v
praksi grdo zlorabljati tudi za zastraševanje in

onemogoèanje delavskih predstavništev, je skrajni èas,
da se temu nameni tudi resnejša strokovna pozornost.

Celo èe bi se jim v praksi res (lahko) dokazala tovrstna
odškodninska odgovornost, je mo�nost, da bodo

poslovodniki in nadzorniki sami iz svojega premo�enja
krili nastalo škodo, minimalna. Vse skupaj je torej bolj
pesek v oèi kot neka dejansko gospodarsko koristna in

praktièno uporabna pravna varovalka.
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loèitve in spro�itvi arbitra�nega. ZSDU nam-
reè v drugem odstavku 98. èlena nedvoum-
no doloèa, da v primeru, ko svet delavcev
sprejme takšen sklep, »ne sme izvršiti od-
loèitve vse do dokonène odloèitve pri-
stojnega organa« (arbitra�e).

Konkretni delodajalec pa je kljub omen-
jeni izrecni zakonski prepovedi �e po tistem,
ko je svet delavcev zadr�al njegovo sporno
odloèitev in spro�il arbitra�ni spor, enostav-
no nadaljeval s postopki nameravanega
izloèanja dela dejavnosti in njihovega
prenosa na drugega delodajalca (»out-
sourcinga«) in s tem povezanega odpo-
vedovanja pogodb o zaposlitvi prizadetim
delavcem, kot da se ni zgodilo niè. Edino,
kar je storil, je bilo to, da je naroèil kritizi-
rano pravno mnenje, ki je, kot reèeno, temu
primerno izrazito tendenciozno in s katerim
je potem, skušal izvajati pritisk na èlane
sveta delavcev, da preklièejo oziroma
umaknejo svoje sklep o zadr�anju in spro-
�itvi arbitra�nega postopka.

Svet delavcev ima v takšnih primerih na
razpolago zlasti naslednje mo�ne ukrepe:

• prijava kršitve delodajalca Inšpektoratu
RS za delo,

• predlog Inšpektoratu RS za uvedbo pre-
krškovnega postopka zoper delodajalca
po 19. toèki 107. èlena ZSDU3;

• obvestitev nadzornega sveta dru�be o
spornih protizakonitih ravnanjih poslo-
vodstva s predlogom za ugotovitev po-
slovodne in morebitne odškodninske
odgovornosti4.

Vpliv zadr�anja na zakonitost

individualnih odpovedi pogodb

o zaposlitvi

Moèno sporno je v zvezi s tem seveda
tudi stališèe v obravnavanem pravnem
mnenju, po katerem kršitev dol�nosti delo-
dajalca, da o nameravanem »outsourcin-
gu« opravi predhodno skupno posveto-
vanje s svetom ne vpliva na zakonitost
(individualnih) rednih odpovedi pogodb o
zaposlitvi delavcem, ki so delali na delov-

nih mestih, katera so predmet »outsourcin-
ga«. To – pravno precej nelogièno – mne-
nje se sklicuje na sodno prakso, in sicer na
sodni odloèbi pod opr. št. VIII Ips 71/2016
in VDSS Pdp 1132/2011.

Vendar pri nobenem od sodnih postop-
kov, na katera se nanašata omenjeni odloè-
bi v resnici ni šlo za vsebinsko identièen pri-
mer temu, ki ga obravnavamo. V nobenem
od teh primerov namreè svet delavcev ni
spro�il potrebnih postopkov za razvelja-
vitev sporne odloèitve delodajalca, spre-
jete v nasprotju z zakonskimi zavezami o
obveznem vkljuèevanju sveta delavcev,
tako da je razlogovanje sodišèa (èeš, èe
svet delavcev ni sposoben z uporabo oro-
dij, ki mu jih daje na razpolago zakon, za-
gotoviti spoštovanja svojih participacijskih
pristojnosti po ZSDU, potem je kršitev teh

pristojnosti za postopke, ki teèejo po do-
loèilih drugih zakonov, paè lahko irelevant-
na) v teh primerih pravno dokaj logièna in
po svoje razumljiva, èeprav bi se dalo z njo
tudi polemizirati.

Nekaj povsem drugega pa je, èe svet
delavcev pravoèasno in v skladu z zako-
nom reagira zoper to postopkovno krši-
tev, tako kot je bilo to v danem primeru. Èe
bi, denimo:

• arbitra�a v tem primeru ugotovila, da
ima svet delavcev prav, in da je bila kon-
kretna odloèitev poslovodstva o oddaji
prevoznih linij zaradi oèitnih postopkov-
nih napak sprejeta nezakonito, oziroma,
da je delodajalec skladno z drugim odst.
98. èlena ZSDU v èasu do dokonène od-
loèitve arbitra�e delodajalec sploh ne bi
smel izvajati;

• obenem pa bi se delavci v individualnih
delovnih sporih na to kršitev izrecno
sklicevali,

je zelo te�ko verjetno, da bi lahko delovno
sodišèe v individualnem sporu to postop-
kovno kršitev preprosto ignoriralo kot pra-
vno irelevantno. Ni namreè pravno logiè-
no, da bi nekaj, kar je »nezakonito« po
enem zakonu, lahko predstavljalo »zako-
nito« podlago za sprejem doloèene odlo-
èitve po drugem zakonu. Èe, denimo, po
doloèbi drugega odstavka 98. èlena ZSDU v
konkretnem primeru do dokonène arbit-
ra�ne odloèitve dru�ba-delodajalec name-
ravanega outsourcinga v nobenem primeru
sploh ne bi smela izvršiti, kako naj bi bil
potem takšen »absolutno nezakonit« (ni-
èen) prenos lahko po drugi strani pa »za-
konita« podlaga oziroma razlog za even-
tualno odpoved pogodbe o zaposlitvi (s
ponudbo nove ali brez) konkretnim delav-
cem po ZDR. Pravo je namreè enoten sis-
tem, in kar je nezakonito po enem, seve-

da ne more biti istoèasno zakonito po dru-
gem zakonu.

Èemu naj bi torej sploh slu�il ZSDU s
svojimi kogentnimi normami o nujnosti
vkljuèevanja svetov delavcev v postopke
sprejemanja doloèenih odloèitev, èe bi bilo
kršenje teh norm lahko brez posledic za
presojo zakonitosti teh odloèitev (in na
njihovi podlagi sprejetih drugih odloèitev). V
tem primeru bi bil ZSDU sam sebi namen,
to pa bi nasprotovalo tudi najbolj elemen-
tarnim naèelom pravnega sistema. Noben
zakon namreè nikoli ne more doloèati nekaj
tja v en dan, torej nekaj, kar bi bilo brez-
predmetno in pravno irelevantno (»lex nihil
frustra facit«), obenem pa zakon vedno na-
merava tisto, kar ustreza razumnemu pre-
udarku (»lex semper intendit, quod con-
venit rationi«).

Morebitno poenostavljeno stališèe, da
je za zakonitost odpovedi pogodbe o zapo-
slitvi po ZDR-1 povsem irelevantno, ali je bil
postopek ugotavljanja zakonitosti odloèit-
ve, ki predstavlja razlog za odpoved, izpel-
jan skladno z ZSDU ali ne, bi bilo torej lahko
hudo zgrešeno. Zato bi veljalo poslovodst-
vom (na splošno) priporoèiti, da se v po-
dobnih primerih ne ravnajo po njem. Tak-
šno njihovo nezakonito ravnanje bi namreè
lahko predstavljalo temelj za odškodninske
zahtevke delavcev zoper dru�bo, v konèni
posledici pa tudi za morebitno uveljavljanje
odškodninske odgovornosti dru�be zoper
njih same na podlagi uvodoma �e omen-
jenega 263. èlena ZGD-1.

3 Ta se glasi: »19. èe (delodajalec) izvrši odloèitev pred dokonènostjo odloèitve pristojnega organa
(drugi odstavek 98. èlena)«. Zagro�ena globa za ta prekršek pa je od 4.000 do 20.000 eurov za pravno
osebo in 1.000 do 2.000 eurov za odgovorno osebo pravne osebe.
4 Tako po ZSDU kot po Kodeksu upravljanja javnih delniških dru�b so nadzorni sveti dol�ni v okviru svoje
nadzorne funkcije bdeti tudi nad uresnièevanjem sistema delavskega soupravljanja v dru�bi. Pa ne
samo zato, ker je ta urejen s posebnim zakonom, nadzorni sveti pa nadzorujejo tudi dosledno ures-
nièevanje veljavne zakonodaje v dru�bi, paè pa tudi zato, ker je visoko razvit in dobro delujoè sistem
delavske participacije v dru�bi hkrati (po empirièno dokazanih ugotovitvah poslovnih ved) eden temelj-
nih pogojev za konkurenènost in poslovno uspešnost podjetij v sodobnih pogojih gospodarjenja. Kljub
temu velja posebej opozoriti na doloèbo drugega odstavka 80. èlena ZSDU, ki pravi: »Nadzorni svet
oziroma upravni odbor dru�be je dol�an na zahtevo predstavnikov delavcev najmanj enkrat letno obrav-
navati poroèilo sveta delavcev o stanju na podroèju uresnièevanja tega zakona v dru�bi s predlogom
ukrepov in se do njega opredeliti.

Namerno zastraševanje èlanov svetov delavcev z
nekakšno odškodninsko odgovornostjo za odloèitve,

sprejete v tej funkciji, je zavr�no in amoralno.


