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Poslovna skrivnost in delavsko
soupravljanje: med zaupnostjo
in zaupanjem

Varovanje poslovne skrivnosti je �e nekaj let med najbolj aktualnimi temami delavskega souprav-
ljanja, letos pa je bila ta tematika postavljena v ospredje tudi zaradi tozadevnih priporoèil Zdru�enja
nadzornikov Slovenije. V tem prispevku najprej povzemamo glavne dileme, ki se nanašajo na varo-
vanje poslovne skrivnosti v povezavi z delovanjem svetov delavcev in delavskih predstavnikov v
poslovodnih in nadzornih organih slovenskih dru�b, nato sintetiziramo glavne zakonske doloèbe o
poslovni skrivnosti ter se kritièno opredeljujemo do nekaterih predlogov ZNS in ZSDS o varovanju
poslovne skrivnosti v povezavi z delavskim soupravljanjem.

Aktualne prakse,
dileme in vprašanja

Trenutno je v praksi najveèji problem
to, da poslovodni in nadzorni organi v
gospodarskih dru�bah prekomerno ozna-
èujejo dokumente in podatke kot poslov-
no skrivnost, tudi tiste, za katere je oèitno,
da ne vsebujejo nobene tako pomembne
poslovne informacije, ki bi zahtevala takšno
varovanje. »Klasièni« primeri poslovne
skrivnosti so, na primer, postopki proizvod-
nje, nabavne cene, cene izdelkov in storitev
do javne objave, tr�enjske strategije, še
neobjavljeni poslovni izidi, interni seznami
kupcev podjetja ipd. Nekoliko »nenavadni«
primeri poslovne skrivnosti pa so, denimo,
dnevni red sestanka, naèrtovana prerazpo-
reditev delovnega èasa v podjetju, nabava
novega delovnega sredstva (stroja) ipd. Pri
slednjih podatkih je evidentno, da z razkrit-
jem takega podatka ne grozi nevarnost na-
stanka poslovne škode. V krogu teh po-
datkov poseben problem z vidika naše ob-
ravnave predstavljajo tisti, ki se neposred-
no tièejo zaposlenih v dru�bi, saj oznaèe-
vanje slednjih podatkov kot zaupnih ovira

uresnièevanje (delovanje) delavske partici-
pacije v dru�bi. V doloèenih primerih bi lah-
ko celo trdili, da se institut poslovne skriv-
nosti v praksi zlorablja. Za to obstaja veè
razlogov, veè o tem v sklepnem delu tega
prispevka. Pri tem pa se pozablja, da ima
lahko visoka stopnja oznaèevanja vsega za
poslovno skrivnost ravno nasproten uèi-
nek od �elenega. Namreè, èe predstavnik
delavcev v organu dru�be tu pa tam dobi
dokument/podatek z oznako »poslovna
skrivnost« ali »zaupno«, bo tak doku-
ment/podatek bolj skrbno varoval in bo na
to okolišèino posebej pozoren; veliko bolj
kot v primeru, ko je èisto vse, kar prejme,
poslovna skrivnost.

Èe na poslovno skrivnost pogledamo
skozi oèi delavskih predstavnikov, ugotovi-
mo, da se slednji ob obstojeèih praksah
sreèujejo z dilemo, katere podatke lahko
razkrijejo, na primer, na sestanku sveta de-
lavcev ali na zboru delavcev in katere ne.
Delavski predstavniki v organih upravljanja
dru�be imajo ta problem v razmerju do èla-
nov sveta delavcev. Enak problem imajo
èlani sveta delavcev v razmerju do ostalih

delavcev v dru�bi. Polo�aj obojih pa je bist-
veno razlièen – za delavske predstavnike
veljajo stro�ja merila (npr. obrnjeno dokaz-
no breme v primeru odškodninske to�be,
glej 263. èlen ZGD-1), poleg tega so ne-
prestano pod pritiskom sveta delavcev, ki
�eli od njih pridobiti èim veè in èim bolj po-
drobne informacije s sej nadzornega sveta.
Ta pritisk se lahko odra�a tudi v mo�nosti
odpoklica s strani sveta delavcev. Naj v
zvezi s tem omenimo, da predstavniki de-
lavcev v organih nadzora vèasih poto�ijo,
da je prav zaradi tega odnos s svetom de-
lavcev vèasih celo te�ji (bolj naporen) kot
odnos z upravo. Gro�nja z odpoklicem po
drugi strani èlanom sveta delavcev ne preti.
Èe nadalje primerjamo polo�aj obojih v zve-
zi s poslovno skrivnostjo, moramo ugotoviti
še, da so tako prvi kot drugi po zakonodaji
dol�ni varovati poslovno skrivnost, pri èe-
mer predstavnike delavcev v poslovodnih in
nadzornih organih tozadevno obvezuje, po-
leg ZDR-1 in ZSDU (ki veljata za vse delav-
ske predstavnike), še specifièno tudi ZGD-1
in ZFPPIPP.1 Naj nazadnje omenimo še to,
da je sporoèanje podatkov, ki so poslovna
skrivnost, primarno v domeni uprave. Sled-
nja ima neposredni dostop do vseh podat-
kov v dru�bi in o dru�bi in slednja jih nato
sporoèa dalje, denimo nadzornemu svetu,
svetu delavcev, vsem delavcem na zboru
delavcev ipd.

Piše:
dr. Elizabeta Zirnstein

1 Varovanje poslovne skrivnosti velja enako za vse èlane nadzornega sveta, tudi za tiste, ki so v nad-
zornem svetu predstavniki kapitala. S tega vidika nekoliko preseneèa dejstvo, da se dileme glede
varovanja poslovne skrivnosti v razmerju do predstavnikov kapitala sploh ne pojavljajo. Polo�aj èlanov
v nadzornem svetu je vendarle pravno popolnoma enak, vsi èlani nadzornega sveta imajo enake ob-
veznosti in odgovornosti, ne glede na to, kdo jih je predlagal ali imenoval v nadzorni svet.
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Kratko o opredelitvi in
zakonski ureditvi poslovne
skrivnosti

Glede na to, da je bilo o poslovni skriv-
nosti in njeni pravni ureditvi v tej reviji ob-
javljenih �e veè èlankov (v tem letu se je s
tem vprašanjem intenzivno ukvarjala pred-
vsem dr. Franca), v nadaljevanju zelo na
kratko podajamo kljuène pravne vidike va-
rovanja poslovne skrivnosti.

Definicija poslovne skrivnosti je podana
v ZGD-1, ki v 39. èlenu doloèa objektivno in
subjektivno opredelitev (kriterij) poslovne
skrivnosti. Prviè, za poslovno skrivnost se
štejejo vsi tisti podatki, za katere tako doloèi
dru�ba s pisnim sklepom (subjektivni kri-
terij). S tem sklepom morajo biti seznanjeni
dru�beniki, delavci, èlani organov dru�be in
druge osebe, ki morajo varovati poslovno
skrivnost. Drugiè, za poslovno skrivnost se
štejejo tudi podatki, ki kot takšni niso do-
loèeni s pisnim sklepom dru�be, vendar je
oèitno, da bi nastala obèutna škoda, èe bi
zanje izvedela nepooblašèena oseba (ob-
jektivni kriterij). Dru�beniki, delavci, èlani
organov dru�be in druge osebe so odgo-
vorni za izdajo poslovne skrivnosti, èe so
vedeli, ali bi morali vedeti za tako naravo
podatkov (veè o odgovornosti nekoliko kas-
neje). Dol�nost varovanja poslovne skriv-
nosti doloèa tudi 38. èlen ZDR-1 (velja za
vse delavce v dru�bi), 68. èlen ZSDU (velja
za èlane sveta delavcev in zunanje strokov-
njake iz 61. èlena ZSDU) in 263. èlen
ZGD-1 (velja za èlane poslovodnih in nad-
zornih organov dru�be).2

Menimo, da ZGD-1 prvenstveno doloèa
dol�nost varovanja poslovne skrivnosti
vis-a-vis tretjim osebam, to je osebam
izven dru�be (kar delavski predstavniki
niso). To izhaja iz tega, da k varstvu po-
slovne skrivnosti zavezuje dru�benike, de-
lavce in èlane organov dru�be, torej osebe
znotraj dru�be (logièno: navzven, proti tret-
jim osebam izven dru�be). Podobno tudi
ZDR-1 doloèa, da delavec ne sme izdati de-
lodajalèevih poslovnih skrivnosti tretjemu.
Sodna praksa meni podobno. Sodišèa so
npr. v veè primerih odloèila, da gre za krši-
tev poslovne skrivnosti, ko je le-ta razkrita
konkurenci (glej npr. sodbo II Cpg 59/2017,
sodbo VS RS VIII Ips 211/2012, sodbo VIII
Ips 211/2012, sodbo VIII Ips 16/2016). �al
pa se v praksi doloèba 38. èlena ZGD-1 in-

terpretira tako, kot da so delavski predstav-
niki tisti, proti katerim je treba varovati
poslovno skrivnost, torej tako, kakor da so
oni te nepooblašèene (tretje) osebe. Pro-
blem torej ni v tem, ali nek poda-
tek/dokument je ali ni poslovna skrivnost,
paè pa v tem, kdo vse sme za to poslovno
skrivnost izvedeti. Menimo, da tudi èe
nekaj je poslovna skrivnost, to še avtoma-
tièno ne pomeni, da delavski predstavnik ali
svet delavcev o tem ne sme (smejo) nièe-
sar izvedeti. Razumemo pa razmišljanje
delodajalcev, ki gre nekako tako: manj oseb
ve za nek podatek, manjša je verjetnost, da
bodo ta podatek dobile tretje/nepooblaš-
èene osebe. Izhajajoè iz tega lahko zapiše-
mo, da je v praksi problematika glede po-
slovne skrivnosti v relaciji do delavskih
predstavnikov povezana predvsem z za-
upanjem. Menimo torej, da gre predvsem
za vprašanje zaupanja med poslovod-
stvom dru�be in delavskimi predstavniki
v organih dru�be, in ne za vprašanje za-

upnosti (kdaj je nek podatek za-
upen/poslovna skrivnost). Organi dru�be se
bojijo, da bi dostopnost neke informacije
preširokemu krogu ljudi pomenila preveliko
potencialno nevarnost in zato širjenje take
informacije omejijo z institutom poslovne
skrivnosti. Tudi v razmerju med svetom de-
lavcev in predstavniki v organih dru�be gre
za vprašanje zaupanja. Pritiski, ki se v prak-
si vršijo na predstavnike delavcev v organih
dru�be, morda izvirajo prav iz tega, da sveti
delavcev najbr� ne zaupajo popolnoma
svojim predstavnikom, da v organih dru�be
resnièno in po najboljših moèeh zastopajo
interese delavcev. Pri tem pozabljajo, da
predstavniki delavcev v organih dru�be
razpolagajo z neprimerno veè podatki kot
svet delavcev (kar izhaja iz njihove vloge v
sistemu korporacijskega upravljanja) in da
se odloèajo na podlagi vsega tega, ne le na

podlagi tistega, kar dejansko pride do sveta
delavcev.

Posledice izdaje
poslovne skrivnosti

ZGD-1 v 40. èlenu doloèa, da dru�ba s
pisnim sklepom, s katerim nek podatek
oznaèi kot poslovno skrivnost, doloèi tudi
naèin varovanja poslovne skrivnosti in od-
govornost oseb, ki morajo varovati poslov-
no skrivnost. V praksi se postavlja vpra-
šanje, kakšna je lahko ta odgovornost, kak-
šne so lahko posledice za osebo, ki je
poslovno skrivnost izdala. Tukaj lahko ugo-
tovimo, da so posledice razliène. Èe gre za
izdajo poslovne skrivnosti s strani èlana
organa dru�be, je posledica lahko v tem, da
lahko ta polo�aj izgubi, plus odgovarja za
škodo, ki je bila z izdajo poslovne skrivnosti
povzroèena dru�bi. Pri tem odgovornost za
kršitev 39. èlena ZGD-1 temelji na krivdnem
naèelu – èe je èlan organa dru�be vedel za
to, da je podatek poslovna skrivnost, ozi-

roma bi moral vedeti, da gre za tako naravo
podatkov. Ker je za èlane organov dru�be
predpisan standard skrbnosti vestnega in
poštenega gospodarstvenika, bo v praksi v
veèini primerov veljalo, da bi morali vedeti,
da gre za takšno naravo podatka. V primeru
morebitnih odškodninskih zahtevkov pa bo
treba dokazati tudi, da je izdaja podatka
dru�bi povzroèila škodo in v kakšni višini,
ter vzroèno zvezo med izdajo poslovne
skrivnosti in škodo. Slednje v praksi ne bo
enostavno, sploh v primerih, ko se nek po-
datek razširi znotraj dru�be in ne osebam
izven dru�be. Zato menimo, da plaèevanje
visokih odškodnin v teh primerih ni realna
mo�nost; bolj realna je mo�nost, da se
èlana organa npr. odpoklièe oziroma raz-
reši. V primeru ZDR-1 pa govorimo o de-
lovnopravnih posledicah kršitve poslovne
skrivnosti (glede odškodninske odgovor-
nosti podobno kot zgoraj menim, da gre za
neupravièeno strašenje delavskih pred-
stavnikov s to odgovornostjo). Po ZDR-1
lahko izdaja poslovne skrivnosti potenci-
alno pomeni predvsem disciplinske po-
stopke ali postopke odpovedi pogodbe o

2 Dol�nosti varovanja poslovne skrivnosti vsebujejo še ZESD-1, ZSDUEDD, ZSDUEZ, ki pa namesto
termina »poslovna skrivnost« doloèajo obveznost varovanja »zaupnih informacij«. Postavlja se torej
vprašanje, kakšna je razlika med poslovno skrivnostjo in zaupno informacijo. Èe zapišemo poeno-
stavljeno, lahko reèemo, da zaupna informacija „postane“ poslovna skrivnost, èe bi njeno razkritje
dru�bi povzroèilo obèutno škodo – vplivalo na njen konkurenèni polo�aj.

Vez med delavskimi predstavniki v organih dru�be in
med svetom delavcev je tako pomembna za delavsko

soupravljanje, da se v primeru pretrganja te vezi
postavlja vprašanje smiselnosti delovanja delavskih

predstavnikov v teh organih. Èe ni vezi med obojimi,
potem tudi ni moè prièakovati dodane vrednosti

delavskega soupravljanja.
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zaposlitvi. V praksi bo pri delovnopravnih
sporih kljuèno vprašanje, kdaj je nek po-
datek poslovna skrivnost. O tem obstaja
tudi kar nekaj sodne prakse, natanèneje je o
tem v tej reviji pisala dr. Franca (glej ED
številka 1/2018, str 15-16). Podrobneje se
v dileme glede delovnopravne odgovornosti
na tem mestu ne bomo spušèali, ker to ni
namen tega prispevka, vseeno pa menimo,
da je za morebitno odpoved delovnega raz-
merja iz razloga izdaje poslovne skrivnosti,
kot najhujše mo�ne sankcije po ZDR-1,
potrebnega kaj veè kot izdaja nekega ne-
pomembnega podatka, ki nima vpliva na
konkurenèni polo�aj dru�be, pa èeprav je
formalno oznaèen kot poslovna skrivnost.

Kritièni pogled
na priporoèila NS in ZSDS

Kot smo �e omenili zgoraj, je doloèena
priporoèila v zvezi s poslovno skrivnostjo in
delovanjem svetov delavcev letos novemb-
ra sprejelo Zdru�enje nadzornikov Slovenije
(v nadaljevanju: ZNS), še pred èasom (leta
2012) pa tudi Zdru�enje svetov delavcev
Slovenije (v nadaljevanju: ZSDS). Obširno
obravnavanje vseh priporoèil omenjenih
zdru�enj bi preseglo namene tega prispev-
ka, zato naj kritièno izpostavimo le po eno
priporoèilo iz vsakega dokumenta, pri èe-
mer zaèenjamo s priporoèili ZNS.

Prviè, ni jasno, zakaj ZNS posebej iz-
postavlja, da lahko predstavniki delavcev
razkrivajo podatke le v skladu z zakonodajo
in notranjimi akti dru�be. Evidentno je, da je
treba zakonodajo in notranje akte dru�be
spoštovati, to velja za vse enako, tako za
predstavnike delavcev kakor tudi za pred-
stavnike kapitala in druge dele�nike v dru�bi
nasploh. Iz priporoèil veje duh, kot da ta
zaveza velja toliko bolj za svete delavcev
kot za ostale (podobno uèinkuje tudi pri-
poroèilo 3.6.1.1.). Drugiè, priporoèilo
3.6.1.3. kot tretje osebe oznaèuje èlane
sveta delavcev. Menimo, da je to preko-
merno širjenje doloèb ZGD-1 (in drugih
zakonskih doloèb) o poslovni skrivnosti, ki
jo je treba prvenstveno varovati pred ose-
bami izven dru�be. Kritièno distanco pa za-
vzemamo tudi do predloga ZSDS o novem
2. odstavku 68. èlena ZSDU.3 Èe predlog na
kratko povzamemo, gre pri njem za to, da bi
svet delavcev imel dostop do vseh poslov-
nih skrivnosti, razen do tistih, ki so ozna-

èene kot najvišje poslovne skrivnosti (»top
secret«). Menimo, da ta predlog ne prinaša
nièesar kvalitativno drugaènega v delovanje
svetov delavcev v primerjavi s sedaj – ni
namreè nobene garancije, da šefi nadzornih
svetov/uprav/upravnih odborov ne bodo
delali enako kot do sedaj – bodo paè vse
oznaèili kot »top secret«. Poleg tega me-
nimo, da za uresnièevanje pravic, ki jih ima
svet delavcev po ZSDU, ne potrebujejo
POPOLNOMA VSEH INFORMACIJ. Tukaj je
treba loèiti med interesi delavcev (ki naj se
prelivajo v poslovno odloèanje) in rado-
vednostjo delavcev (ki je sicer èisto èlo-
veška lastnost, a nima mesta v pravni ure-
ditvi). Èe ima npr. uprava dru�be v teku raz-
voj novega inovativnega produkta, ki naj bi
ji prinesel pomembno tr�no prednost, ni
nobene potrebe, da ima svet delavcev do-
stop do èisto vseh gradiv v povezavi s tem
produktom, dokler je še v fazi razvoja. Na-
slednji primer so lahko npr. obèutljivi oseb-
ni podatki v gradivu, o katerem uprava ali
nadzorni svet odloèata – tudi tukaj dostop
sveta delavcev do teh gradiv ni upravièen.
Ne nazadnje pa uprava ne sprejema le po-
slovodnih odloèitev, paè pa tudi vrsto dru-
gih odloèitev (odloèitve s podroèja vodenja,
korporativnega komuniciranja, predstavlja-
nja dru�be ipd.), ki niso predmet delavske-
ga soupravljanja. Govorimo torej predvsem
o problematiènosti te predlagane doloèbe
glede njene decidirane zahteve po dostop-
nosti vseh »gradiv«, ne pa na splošno gle-
de dostopnosti vseh relevantnih informa-
cij, ki so sicer potrebne za artikuliranje
skupnih interesov zaposlenih v zvezi s po-
sameznimi nameravanimi odloèitvami or-
ganov dru�be in s tem okvirnih stališè ter
smernic za nastopanje predstavnikov zapo-
slenih v teh organih. Med pojmoma »gra-
divo« in »informacija« je lahko bistvena
razlika. Priporoèilo ZSDS glede novega 2.
odstavka 68. èlena ZSDU bi zato veljalo v
navedenem smislu ustrezno korigirati.

Sklep
Trenutna praksa delodajalcev, ki ozna-

èujejo veèino dokumentov in podatkov kot
zaupnih, tièi najbr� v tem, da so nekaterim
od njih sveti delavcev trn v peti, ovira na poti
sprejemanja odloèitev v dru�bi in dodatno
delo zaradi dol�nosti obvešèanja, posveto-
vanja in soodloèanja. Morda je v praksi
prišlo tudi do tega, da je kak èlan sveta

delavcev kdaj kakšno preveè povedal, na
primer, v neki neformalni debati. Delno je
razlog najbr� tudi naèin razmišljanja uprav
in nadzornih svetov na naèin »just in case«
(za vsak sluèaj raje vse oznaèimo kot za-
upno, nikoli se ne ve, kaj vse se lahko v pri-
hodnosti zgodi…), kar je posledica nepo-
uèenosti, pa tudi ignorance vodstev dru�b
do ideje delavskega soupravljanja. Naj-
veèji problem pa je najbr� v tem, da delo-
dajalci delavskim predstavnikom v organih
dru�be in svetom delavcev ne zaupajo. Za-
kaj je temu tako, bi bilo treba še raziskati.
Gotovo pa dr�i, da si je zaupanje treba pri-
dobiti in zelo lahko izgubiti. Delavski pred-
stavniki naj zato vsak zase razmislijo, kaj bi
lahko v bodoèe storili, da si to zaupanje pri-
dobijo. Morda je to lahko prvi praktièni
korak do drugaènih praks v zvezi s poslov-
no skrivnostjo. Delodajalci pa naj po drugi
strani razmislijo o tem, da v sistemu, ko vse
dokumente in podatke oznaèujejo kot po-
slovno skrivnost, odloèitev o tem, kaj bo šlo
naprej in kaj ne (do sveta delavcev, do dru-
gih delavcev) dejansko prepušèajo pred-
stavnikom delavcev. Èe bi kot poslovno
skrivnost oznaèili res in samo tisto, kar je
najbolj nujno, je verjetnost, da bodo te in-
formacije tudi dejansko ostale skrivnost,
veliko veèja. Delodajalcem priporoèamo tu-
di sprejem splošnega pravnega akta dru�be
o poslovni skrivnosti (èe ga še nimajo), v
katerem naj se doloèijo neki zmerni in upra-
vièeni kriteriji za opredelitev poslovne skriv-
nosti kot takšne, doloèi naj se veè stopenj
varovanja poslovne skrivnosti glede na
krog oseb, ki so jim dostopne, pa tudi naèin
oznaèevanja poslovne skrivnosti ter posle-
dice kršitev varovanja poslovne skrivnosti
(brez nepotrebnega zastraševanja z od-
škodninsko, kazensko, delovnopravno ipd.
odgovornostjo). Sprememba ZSDU pa bi
po našem mnenju morala iti v smeri, da bi
se za delavske predstavnike doloèila ob-
veznost varovanja poslovnih skrivnosti v
relaciji do oseb znotraj dru�be (beri: do
sveta delavcev) samo v primeru tistih po-
datkov, za katere obstaja legitimni interes
delodajalca, da se ti podatki kot takšni varu-
jejo (da ostanejo strogo samo v krogu
uprave/nadzornega sveta/upravnega odbo-
ra). Vez med delavskimi predstavniki v
organih dru�be in med svetom delavcev
je namreè tako pomembna za delavsko
soupravljanje, da se v primeru pretrganja
te vezi postavlja vprašanje smiselnosti de-
lovanja delavskih predstavnikov v teh orga-
nih. Èe ni vezi med obojimi, potem tudi ni
moè prièakovati dodane vrednosti delav-
skega soupravljanja.

3 Predlog novega 2. odstavka 68. èlena se glasi: »Èe ni za posamezne podatke s posebnim sklepom

izrecno doloèeno drugaèe, so svetu delavcev dostopna vsa gradiva za seje in sklepi nadzornega sveta

ali upravnega odbora dru�be, èeprav so doloèeni kot poslovna skrivnost. Na zahtevo predsednika sveta

delavcev so te informacije dol�ni svetu pred sejami ali po sejah nadzornega sveta ali upravnega odbora

dru�be posredovati predstavniki delavcev v teh organih.«


