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1. POVZETEK
V magistrski nalogi obravnavam izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca v javnem
sektorju, pri čemer je obravnava omejena na javne uslužbence, zaposlene pri neposrednih
proračunskih porabnikih (torej v državnih organih in organih lokalnih skupnosti).
Namen raziskovanja je analiza oziroma razčlenitev razlogov za izredno odpoved pogodbe o
zaposlitvi delodajalca v javnem sektorju, predvsem z upoštevanjem vidika, ali je subsidiarna
uporaba ZDR-1 v celoti uporabljiva za javne uslužbence. V nalogi skušam ugotoviti, ali je mogoče
(vse) razloge 110. člena ZDR-1 neposredno uporabiti tudi v javnem sektorju ali pa glede uporabe
navedenih razlogov v javnem sektorju obstajajo določene posebnosti oziroma so ti razlogi
uporabljivi zgolj smiselno ali pa sploh niso uporabljivi.
Po začetnem delu naloge, kjer so na kratko (za potrebe tega dela) orisana uslužbenska razmerja,
zlasti iz vidika veljavne zakonske ureditve, so krajše predstavljeni načini prenehanja pogodbe o
zaposlitvi v javnem sektorju. V jedru naloge (t. j. poglavju o izredni odpovedi pogodbe o
zaposlitvi s strani delodajalca) so podrobneje, ob upoštevanju stališč različnih sodišč in sodne
prakse, analizirani razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, določeni v 110. členu ZDR-1.
V nalogi sta izpostavljena in podrobneje obravnavana zlasti dva vidika izredne odpovedi pogodbe
o zaposlitvi s strani delodajalca. Prvi vidik je postopek pravnega varstva javnih uslužbencev ter
možnost izenačitve le-tega s pravnim varstvom, ki velja za delavce v zasebnem sektorju. Drugi
vidik pa je analiza razlogov za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca, določenih v
110. členu ZDR-1, ki se subsidiarno uporabljajo tudi za javne uslužbence, ter možnost njihove
uporabe za javne uslužbence. Navedenima vidikoma sta prilagojeni dve1 od treh tez magistrskega
dela.
V primerjalnopravnem delu naloge obravnavam avstrijsko zakonodajo in njihov sistem javnih
uslužbencev, s poudarkom na načinih izrednega prenehanja službenega razmerja zaposlenih v
državnem javnem sektorju. Podrobneje so predstavljeni razlogi za izredno odpoved službenega

1

Teza 1: V magistrskem delu želim potrditi ali ovreči tezo, da bi se postopek pravnega varstva, ki velja za
javnega uslužbenca, lahko izenačil s pravnim varstvom, ki velja za delavca, in bi se tudi v javnem sektorju lahko s
subsidiarno uporabljal 3. odst. 200. člena ZDR-1, ki določa neposredno sodno varstvo.
Teza 2: Ugotavljala bom, ali so razlogi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalca, določeni v 110. členu
ZDR-1, ki se subsidiarno uporabljajo tudi za javne uslužbence, v celoti uporabljivi za javne uslužbence.
1

razmerja avstrijskim državnim uradnikom in izvedena je primerjava le-teh z razlogi za izredno
odpoved pogodbe o zaposlitvi slovenskega delodajalca v javnem sektorju. V nalogi ugotavljam
tudi, ali je nezadostno delovno uspešnost, ki je po avstrijski zakonodaji razlog za izredno
odpoved s strani delodajalca, mogoče primerjati s katerim izmed razlogov za izredno odpoved
pogodbe o zaposlitvi delodajalca po ZJU, ali pa je takšna odpoved bolj primerljiva z razlogom
nesposobnosti po 159. členu ZJU, ki je v slovenski zakonodaji razlog za redno odpoved pogodbe
o zaposlitvi javnemu uslužbencu. Slednje predstavlja tretjo tezo magistrskega dela.

a. Angleški prevod naslova in povzetka

EXTRAORDINARY TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT IN THE
PUBLIC SECTOR
SUMMARY

In this master’s thesis, I discuss the extraordinary termination of the employment contract in the
public sector, whereby the treatment of the topic is limited to public employees working for
direct budget users (meaning in state bodies and for local community authorities).
The purpose of this research is to analyse or break down the reasons for the extraordinary
termination of the employment contract in the public sector, taking into account whether the
subsidiary use of ZDR-1 (Employment Relationship Act) is fully applicable for public employees in
particular. In the thesis, I try to determine whether (all of) the reasons from Article 110 ZDR-1
can be directly applied to the public sector as well or whether there are certain exceptions to
the use of these reasons, as well as whether these reasons should be used as guidelines only or
are not suitable in such cases at all.
After the initial part of the thesis, where staff relations are outlined briefly, in particular in terms
of the legislation in force, short descriptions of several different means of employment contract
termination in the public sector are presented. In the main part of the thesis (that is, in the
chapter on extraordinary termination of the employment contract), the reasons for the
extraordinary termination of the contract, defined in Article 110 of ZDR-1, are analysed more
thoroughly, while the perspectives of various courts and jurisprudence are taken into account.

2

Two aspects of the extraordinary termination of the employment contract by the employer are
concentrated upon and researched in more detail. The first aspect is the legal protection
procedure of public employees and the possibility of matching it to the legal protection that is
granted to workers in the private sector. The second aspect is the analysis of reasons for the
extraordinary termination of the employee contract by the employer, defined in Article 110 of
ZDR-1, that are also used for public employees, and the possibilities of their application to public
employees. Two out of three hypotheses of this thesis2 are adapted to the two aforementioned
aspects.
In the comparative and legal part of the thesis I discuss Austrian legislature and their system of
civil servants by putting a special emphasis on terminating the employment contract in their
public sector. Moreover, reasons for the extraordinary termination of the employment contract
of Austrian public employees are presented in more detail, and a comparison between their
cases and Slovenian instances where the employment contract of a person working in the public
sector is terminated is made as well. In the thesis I try to establish whether poor job
performance, which is the reason for the extraordinary termination of the employee contract by
the employer according to the Austrian legislature, could be compared to any other reason for
the extraordinary termination of the employment contract according to ZJU (Civil Servants
Act); or whether such a termination could be compared better to the incapability defined in
Article 159 of ZJU, which presents the cause for a regular termination of the contract for public
employees in Slovenian legislature. The latter presents the third hypothesis of the thesis.

2

Hypothesis 1: In this master’s thesis, I wish to confirm or refute the hypothesis stating that the legal
protection procedure for public employees could be made the same with the legal protection that applies to
workers. Thus, the third paragraph of Article 200 of ZDR-1 that defines direct judicial protection could be
used in the public sector as well.
Hypothesis 2: I plan to discover whether the reasons for the extraordinary termination of the employee
contract, defined in Article 110 of ZDR-1 that are also used for public employees, can be used for public
employees in their entirety.
3

2. UVOD
Magistrska naloga se nanaša na izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca v
javnem sektorju3. Glede na členitev Zakona o javnih uslužbencih (ZJU)4 bom v magistrskem delu
obravnavala izredno odpoved zgolj tistih javnih uslužbencev, ki so zaposleni pri neposrednih
proračunskih uporabnikih, torej v državnih organih in organih lokalnih skupnosti, tako da
uvodoma pojasnjujem, da v nalogi uporabljen izraz »javni uslužbenec« (v kolikor ni drugače
navedeno) pomeni javnega uslužbenca, zaposlenega v državnih organih oziroma upravah lokalnih
skupnosti.
Javne uslužbence v državnih organih in organih lokalnih skupnosti predstavljajo uradniki5 in
strokovno-tehnični javni uslužbenci6. Uradniki se nadalje razvrščajo med uradnike na položaju7 in
uradnike v nazivu8. Delovno razmerje vsakega javnega uslužbenca v državnem organu in organu
lokalnih skupnosti se začne s pogodbo o zaposlitvi, ki se praviloma lahko sklene le za vrsto del, ki
je določeno v sistemizaciji posameznega organa. Iz členitve javnih uslužbencev na uradnike na
položaju, uradnike v nazivu in strokovno-tehnične javne uslužbence je razbrati, da je položaju
delavcev v zasebnem sektorju po vsebini dela najbolj podoben položaj strokovno-tehničnih javnih
uslužbencev, saj slednji v organih opravljajo »zgolj« spremljajoča dela, ki niso neposredno
povezana z opravljanjem javnih nalog, katere opravljajo le uradniki. Kljub temu pa ZJU za vse

3

Javni sektor predstavljajo vse javne in zasebne organizacije, katerih skrb je prednostno zadovoljevanje javnih
interesov, in katere to počnejo z distribucijo javnih storitev in / ali javno dostopnega blaga na državni, regionalni
ali lokalni ravni. V slovenski pozitivnopravni ureditvi javni sektor ni enotno opredeljen. Posamične opredelitve
javnega sektorja so podane iz njegovega organizacijskega, funkcionalnega, javnofinančnega, ekonomskega,
uslužbensko-funkcionarskega in pozitivnopravnega vidika. (Tičar Bojan, Rakar Iztok, Pravo javnega sektorja,
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, Maribor, 2011, str. 139).
4

Uradni list Republike Slovenije (Ur. l. RS) št. 63/07 in št. 65/08.

5

Uradniki v organih opravljajo javne naloge.

6

Strokovno – tehnični javni uslužbenci v organih opravljajo spremljajoča dela na področju kadrovskega in
materialno-finančnega poslovanja, tehnična in podobna dela ter druga dela, ki jih je treba opravljati zaradi
nemotenega izvajanja javnih nalog organa kot tudi enostavna upravna opravila, ki jih določi minister, pristojen za
upravo.
7

Položaj je uradniško delovno mesto, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in
organizacijo dela v organu (na primer na ministrstvih: generalni direktor, generalni sekretar in vodje
organizacijskih enot).
8

Uradniki v nazivu izvršujejo ostale javne naloge (torej tiste, ki se ne izvršujejo na položajnem uradniškem
delovnem mestu). Uradnik pridobi naziv z imenovanjem po izbiri na javnem natečaju ali s premestitvijo na
zahtevnejše delovno mesto ali z napredovanjem v višji naziv.
4

javne uslužbence, zaposlene v državnih organih in organih lokalnih skupnosti, na enak način9 ureja
prenehanje pogodbe o zaposlitvi in s tem tudi izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.
V magistrski nalogi obravnavam pravno podlago izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani
delodajalca v javnem sektorju. Ob upoštevanju aktualne sodne prakse analiziram razloge, zaradi
katerih lahko javni uslužbenec prejme izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Izvedla sem
primerjavo postopka izredne odpovedi s strani delodajalca v javnem sektorju s postopkom
izredne odpovedi s strani delodajalca v zasebnem sektorju. Ker obstajajo določene razlike med
izredno odpovedjo v javnem in zasebnem sektorju (med drugim tudi razlike v časovnem
učinkovanju izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca), v nalogi navajam svoja
stališča do obstoječega sistema izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju kot tudi
predlog sprememb obravnavane slovenske pravne ureditve.
Primerjalno slovenski pravni ureditvi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju v
nalogi obravnavam avstrijsko ureditev. Javni sektor v Avstriji je nekoliko drugače organiziran kot
v Sloveniji, saj je Avstrija zvezna država z deželami, v katerih za določene javne uslužbence velja
posebno, deželno, pravo. Javni sektor v Avstriji obsega dve vrsti javnih uslužbencev, v Avstriji
imenovanih »Beamte« (v prevodu: uradnik) in »Vertragsbedienstete« (v prevodu: pogodbeni
uslužbenci). Uradniki so imenovani z enostranskim oblastvenim aktom (torej odločbo), ki odraža
poseben odnos med državo in uradnikom. Službeno razmerje, ki nastane v Avstriji med
uradnikom in državo, je javno-pravno delovno razmerje, pri čemer strankama tega razmerja ni
omogočena dispozitivnost pri določanju medsebojnih pravic in obveznosti, kakršna velja za
zasebna delovna razmerja. V javno-pravnem službenem razmerju so namreč vse medsebojne
pravice in obveznosti določene s samim zakonom. Za uradnike velja Zakon o službenem
razmerju uradnikov (Beamtendienstrechtsgesetz). Pogodbeni uslužbenci so v zasebnem
delovnopravnem razmerju z zvezno državo, zanje velja Zakon o pogodbenih uslužbencih
(Vertragsbedienstetengesetz) in njihov položaj je (glede možnosti dispozitivnega urejanja
delovnega razmerja) primerljiv položaju avstrijskih delavcev v zasebnem sektorju.
Zaradi lažje neposredne primerjave s slovensko ureditvijo v avstrijskem delu naloge podrobneje
obravnavam položaj avstrijskih uradnikov (»Beamte«), katerih položaj je (zaradi oblastvenega
načina urejanja službenega oziroma delovnega razmerja) primerljiv položaju slovenskih javnih
uslužbencev, zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih. V zadnjem delu naloge je
9

Pri tem obstajajo sicer določene posebnosti glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi uradnikov na položajih,
vendar ne glede možnosti podaje izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
5

izvedena primerjava slovenske in avstrijske ureditve v zvezi z možnostmi izredne odpovedi
pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca.

a. Predstavitev problema, cilji, metode in hipoteze naloge
Delovna razmerja vseh zaposlenih (tako v javnem in zasebnem sektorju) so urejena z Zakonom o
delovnih razmerjih – 1 (ZDR-1)10, ki je splošni delovnopravni predpis, ki ureja individualna
delovna razmerja. V 2. členu ZDR-1 je predpisana subsidiarna uporaba tega zakona za urejanje
delovnih razmerij delavcev, zaposlenih v državnih organih, lokalnih skupnostih in v zavodih,
drugih organizacijah ter pri zasebnikih, ki opravljajo javno službo, če ni s posebnim zakonom
drugače določeno.
Zakon, ki specialno ureja delovna razmerja v javnem sektorju, je ZJU. Slednji opredeljuje javnega
uslužbenca kot posameznika, ki sklene pogodbo o zaposlitvi v javnem sektorju, ter čigar pravice
in obveznosti iz delovnih razmerij se urejajo z zakoni in drugimi predpisi s področja delovnih
razmerij. Kot je izpostavljeno že v uvodu te naloge, v magistrskem delu obravnavam izredno
odpoved javnih uslužbencev, zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih, zato v nalogi
uporabljen izraz »javni uslužbenec« (v kolikor ni drugače navedeno) pomeni javnega uslužbenca,
zaposlenega v državnih organih oziroma upravah lokalnih skupnosti. Temu prilagojeno se
uporablja tudi izraz »javni sektor«, kolikor v nalogi ni drugače navedeno.
V letu 2005 je bila sprejeta novela ZJU-B11, s katero je zakonodajalec želel čim bolj izenačiti
status javnih uslužbencev z zaposlenimi v zasebnem sektorju glede prenehanja pogodbe o
zaposlitvi in disciplinskega postopka ter glede drugih vprašanj, za katera je smatral, da je to glede
na različnost položaja javnega uslužbenca in delavca dopustno. Z novelo ZJU-B je bilo poglavje
prenehanja pogodbe o zaposlitvi urejeno popolnoma na novo in 154. člen ZJU sedaj določa, da
pogodba o zaposlitvi javnega uslužbenca preneha veljati na načine, ki jih določa ZDR-1, po
samem zakonu pa tudi v treh taksativno določenih primerih, pri čemer se za posamezne načine
prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi uporablja ZDR-1, če ta zakon ne določa drugače.
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Ur. l. RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.

11

Ur. l. RS št. 113/05, velja od 31. decembra 2005.
6

Za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca javnemu uslužbencu se uporablja
ZDR-1, vendar z določenimi postopkovnimi modalitetami, povezanimi z uveljavljanjem pravnega
varstva, ki ga za javne uslužbence predpisujeta 24. in 25. člen ZJU. Citirana člena določata, da se
o pravici oziroma obveznosti javnega uslužbenca (torej tudi o prenehanju pogodbe o zaposlitvi na
podlagi izredne odpovedi) odloči s sklepom, ki mora biti obrazložen in vročen javnemu
uslužbencu. Zoper naveden sklep lahko javni uslužbenec vloži pritožbo, ki v primeru prenehanja
pogodbe o zaposlitvi zadrži izvršitev sklepa, šele po vročitvi sklepa komisije za pritožbe pa lahko
javni uslužbenec v 30 dneh zahteva sodno varstvo. Iz navedenega torej sledi, da se izvršitev
sklepa o izrednem prenehanju pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu z vložitvijo pritožbe
zadrži. Delavec v zasebnem sektorju takšne možnosti (zadržanja učinkovanja izredne odpovedi
pogodbe o zaposlitvi) nima, temveč lahko v roku 30 dni pred pristojnim delovnim sodiščem
»zgolj« uveljavlja sodno varstvo na ugotovitev nezakonitosti pogodbe o zaposlitvi (200. člen
ZDR-1). Zakonodajalec ni pojasnil, zakaj je takšno razlikovanje po njegovem mnenju potrebno in
v čem je utemeljeno.
Cilj magistrske naloge je analizirati oziroma razčleniti razloge za izredno odpoved pogodbe o
zaposlitvi delodajalca v javnem sektorju, predvsem z upoštevanjem vidika, ali je subsidiarna
uporaba ZDR-1 v celoti uporabljiva za javne uslužbence, zaposlene pri neposrednih proračunskih
porabnikih. V nalogi skušam ugotoviti, ali je mogoče (vse) razloge 110. člena ZDR-1 neposredno
uporabiti tudi v javnem sektorju ali pa glede uporabe navedenih razlogov v javnem sektorju
obstajajo določene posebnosti oziroma so ti razlogi uporabljivi zgolj smiselno ali pa sploh niso
uporabljivi. V primerjalnopravnem delu naloge obravnavam avstrijsko zakonodajo in njihov sistem
javnih uslužbencev, s poudarkom na načinih izrednega prenehanja službenega razmerja zaposlenih
v državnem javnem sektorju. Podrobneje so predstavljeni razlogi za izredno odpoved službenega
razmerja avstrijskim državnim uradnikom in izvedena je primerjava le-teh z razlogi za izredno
odpoved pogodbe o zaposlitvi slovenskega delodajalca v javnem sektorju.
Osnovni vir raziskovanja je slovenska pozitivna pravna ureditev s področja izredne odpovedi
pogodbe o zaposlitvi delodajalca v javnem sektorju, pri čemer je pregled te ureditve omejen na
neposredne proračunske porabnike. Primerjalno pravno sem preučila avstrijsko pravno ureditev
s poudarkom na ureditev, ki se nanaša na načine izrednega prenehanja službenega razmerja
avstrijskih državnih uradnikov. Poleg preučitve obeh pozitivnih pravnih ureditev sem uporabila še
domačo in tujo literaturo ter analizirala stališča sodne prakse.
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V nalogi želim potrditi oziroma ovreči tri hipoteze:
1. postopek pravnega varstva, ki velja za javnega uslužbenca, bi se lahko izenačil s pravnim
varstvom, ki velja za delavca, in bi se tudi v javnem sektorju lahko s subsidiarno uporabljal
3. odst. 200. člena ZDR-1, ki določa neposredno sodno varstvo;
2. ali so razlogi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalca, določeni v 110. členu
ZDR-1, ki se subsidiarno uporabljajo tudi za javne uslužbence, v celoti uporabljivi za javne
uslužbence;
3. ali je nezadostno delovno uspešnost, ki je po avstrijski zakonodaji razlog za izredno
odpoved s strani delodajalca, mogoče primerjati s katerim izmed razlogov za izredno
odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca po ZJU, ali pa je takšna odpoved bolj
primerljiva z razlogom nesposobnosti po 159. členu ZJU, ki je v slovenski zakonodaji
razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu.
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3. SLOVENSKA UREDITEV
a. USLUŽBENSKA RAZMERJA
i.

Splošno

Delovno pravo je postalo samostojna pravna panoga šele v prejšnjem stoletju in je kot rezultat
industrializacije povezano z nujnim vmešavanjem države v civilnopravna razmerja med delodajalci
kot ekonomsko močnejšo in delavci kot ekonomsko šibkejšo stranjo. Delovno in uslužbensko
pravo urejata delovno razmerje kot posebno vrsto družbenih razmerij, saj je z družbenim in
gospodarskim razvojem delovno pravo širilo krog vprašanj svojega urejanja, vse bolj posegalo v
javno pravo ter opredeljevalo položaj delavcev, varstvo delavčevih pravic in pravnih položajev ter
vse bolj posegalo v socialni položaj ljudi, ki delajo. Tako je delovno pravo danes posebna pravna
veja, ki s samostojnimi delovnopravnimi instituti, deloma pa z uporabo delovnega, civilnega in v
javnem sektorju tudi upravnega prava, ureja delovna razmerja kot trajna pravna razmerja med
delodajalcem in delavcem pri delu in v zvezi z delom.
Uslužbensko pravo je del delovnega prava, ki ureja posebnosti delovnih razmerij, pri katerih je
delodajalec oseba javnega prava, zato se na vseh področjih uslužbenskega razmerja prepletajo
tako sestavine delovnega, civilnega kot tudi upravnega prava. Posebnosti delovnih razmerij v
uslužbenskem pravu izhajajo iz posebnosti in narave upravnega dela oziroma dejavnosti javnih
služb, ki jih izvajajo javni uslužbenci. Uslužbensko pravo mora zagotavljati ravnotežje med pritiski,
ki so jim podvrženi javni uslužbenci, ter posebnim statusom in privilegiji, ki so jim v zameno dani.
Obenem mora biti javnim uslužbencem zagotovljena zadostna varnost, ki jih bo zavarovala pred
politizacijo družbe ali zlorabo politične moči. Uslužbensko pravo bi moralo položaju javnega
uslužbenca torej zagotavljati zadostne ugodnosti, da pritegnejo in obdržijo v službi kakovostno
osebje. Zato so posebnosti uslužbenskega prava predvsem norme, ki vzpostavljajo razmere za
objektivnost, nekoruptivnost in nepolitičnost opravljanja dejavnosti, preprečevanje zlorabe
oblasti ter kadrovanje po strokovnih merilih in na temelju javnega natečaja. Nadalje so to norme,
ki pospešujejo enakopravne možnosti za zaposlitev in napredovanje, skratka norme, ki privedejo
do takšnega uslužbenskega sistema, ki zagotavlja kakovost, stalnost in polno odgovornost pri
uresničevanju nalog javne službe.
Za delovno in uslužbensko pravo je značilno, da se delno pravno urejata s pogodbenimi pravili,
večji del pa s pravili javnega prava. Slednja pri uslužbenskih razmerjih v pretežnem delu vsebujejo
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kogentne določbe, katerih pogodbeni stranki (v nasprotju z zasebnim sektorjem) večinoma ne
moreta poljubno spreminjati. Za uslužbensko pravo velja, da je pravna disciplina javnega prava, ki
pretežno ureja delovna razmerja javnih uslužbencev, vanj pa sodijo tudi pravila o kadrovski
evidenci, načrtovanju, organizaciji in sistemizaciji delnih mest in funkcij ter socialnem partnerstvu
v javnem sektorju. Naloga delovnega oziroma uslužbenskega prava je na eni strani ekonomska12,
na drugi strani pa je cilj varstvo položaja šibkejšega13 v tem razmerju.14
Z reformo delovnih in uslužbenskih razmerij v letu 2002, ko sta bila sprejeta ZDR15 in ZJU, se je
v uslužbenskem pravu uveljavilo pogodbeno urejanje delovnih razmerij. Uveljavila se je torej
takšna ureditev delovnih razmerij, ki temelji na pogodbi o zaposlitvi. Slednja je temeljni akt, s
katerim se sklene delovno razmerje, po katerem se presojajo pravice, obveznosti in
odgovornosti pogodbenih strank v času trajanja delovnega razmerja in s prenehanjem veljavnosti
katerega delovno razmerje preneha.16
S pojmom uslužbensko razmerje se v tej nalogi poudarja razlika med delovnim razmerjem v
zasebnem sektorju in delovnim razmerjem v javnem sektorju, ki nastane med javnim
uslužbencem in delodajalcem, osebo javnega prava. Zakonodajalec je uslužbenska razmerja
zaposlenih pri neposrednih proračunskih porabnikih (v državnih organih in organih lokalnih
skupnosti) uredil drugače kot uslužbenska razmerja zaposlenih pri posrednih proračunih
porabnikih (javnih agencijah, javnih skladih, javnih (gospodarskih) zavodih in drugih osebah
javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalnih skupnosti).
Za slednje velja namreč zgolj prvo poglavje ZJU, v katerem so poleg uvodnih določb predpisana
skupna načela in druga skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev. Za ostala vprašanja, ki niso
urejena v 1. do 22. členu ZJU, posredni proračunski porabniki uporabljajo določila ZDR-1.
Neposredne proračunske porabnike zavezuje celoten ZJU, ki med drugim predpisuje tudi načine
oziroma možnosti sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, ZDR-1 pa neposredni proračunski
porabniki uporabljajo zgolj subsidiarno, v kolikor ZJU ne ureja določenih pravic in obveznosti.
12

V smislu kar najbolj učinkovito urediti razmerja med delodajalci in delojemalci v prid ciljem kot so
gospodarska rast, kakovostno in racionalno opravljanje javnih služb, učinkovita zaposlenost, ipd.
13

Kot šibkejši je mišljen delojemalec, katerega se ščiti z uzakonitvijo standardov minimalnih pravic ter
vzpostavitvijo sistema socialnega varstva.
14

Bohinc Rado, Delovna in uslužbenska razmerja, GV Založba, Ljubljana, 2004, str. 19 – 33.

15

Ur. l. RS št. 42/02 in 103/07.

16

Korpič - Horvat Etelka, Pogodbenost delovnih in uslužbenskih razmerij, v: Zbornik pravne fakultete univerze
v Mariboru, letnik 2005, str. 277-293.
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ii.

Pravni viri

V številnih državah sta zaposlovanje in status zaposlenih v javnem sektorju že od nekdaj bistveno
drugačna kot v zasebnem. V javnem sektorju je bilo to področje pogosteje predmet posebne in
zelo konkretne zakonske ureditve, medtem ko je bilo za zasebni sektor značilno predvsem
urejanje s kolektivnim dogovarjanjem, ki temelji na dvostranskem pogodbenem razmerju med
delodajalcem in sindikati. Ta tradicionalni model pa se je začel spreminjati, saj se je v praksi začel
vedno bolj spreminjati tudi način zaposlovanja v javnem sektorju, ki je postal vedno bolj podoben
zaposlovanju v zasebnem sektorju, čeprav zaradi določenih kogentnih pravil zaposlovanja v
zasebnem sektorju ni moč enačiti zaposlovanju v javnem sektorju. Kljub temu so vprašanja
kolektivnih pravic in način kolektivnega dogovarjanja, nekoč popolnoma nesprejemljivih
elementov za področje javnega sektorja, postajala vedno bolj aktualna in dovoljena tudi v tem
sektorju, nasprotno pa se specifične ugodnosti, nekoč pridržane le javnemu sektorju, na eni
strani v javnem sektorju sicer zmanjšujejo, se pa delno prenašajo tudi v zasebni sektor.
Zakonodajalec si načeloma prizadeva, da bi bili zaposleni glede pravic iz njihove zaposlitve tako v
javnem kot zasebnem sektorju obravnavani enako (do čim večje možne mere bi se tako uveljavilo
načelo enakega obravnavanja zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju), vendar je obenem
nujno, da vsako razlikovanje temelji na skrbni preučitvi, je pravično ter odvisno od narave
dejavnosti ali službe, njenega položaja na trgu in funkcije, ki jo posamezni zaposleni opravljajo v
njenem okviru.17
S slednjim se sama sicer ne morem popolnoma strinjati, saj položaj zaposlenih v javnem sektorju
enostavno ni izenačen zaposlenim v zasebnem sektorju. Kot primer naj navedem, da v javnem
sektorju obstaja zakonsko predpisan sistem napredovanj, v skladu s katerim ima vsak javni
uslužbenec (v kolikor doseže določene rezultate dela, je uspešen in temu primerno ocenjen)
možnost, da v določenem časovnem obdobju avtomatično18 napreduje19, kar ima tudi določene
finančne ugodnosti (višjo plačo). Avtomatičnih napredovanj v zasebnem sektorju ni in v zasebnem

17

Dobrin Tanja, mag., Enotnost ali dualizem v delovnopravni ureditvi, v: Podjetje in delo, letnik 1994, številka 8,
stran. 1164.
18

Za potrebe te naloge se ne bom ukvarjala z vprašanjem časovno omejene t.i. »zamrznitve« napredovanj v
javnem sektorju. Dejstvo je namreč, da napredovanja v javnem sektorju niso bila odpravljena, temveč se
dogovorno s sindikati določen čas zaradi krize niso izvajala.
19

V 29. členu ZJU je karierno načelo celo uzakonjeno: »Uradniku je omogočena kariera z napredovanjem. Kariera
je odvisna od strokovne usposobljenosti in drugih delovnih in strokovnih kvalitet ter od rezultatov dela.«
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sektorju delavec »napreduje«20, v kolikor to tekom delovnega razmerja uspe dogovoriti z
delodajalcem. Če delodajalec meni, da delavec do »napredovanja« ni upravičen, lahko delavec
bodisi z delom pri delodajalcu nadaljuje, bodisi pogodbo o zaposlitvi odpove. V javnem sektorju
ima javni uslužbenec na voljo tudi pravna sredstva, s katerimi lahko izpodbija po njegovem
mnenju nepravilno oceno njegovega dela, in posledično temu lahko javni uslužbenec
napredovanje celo iztoži.
O (ne)primerljivosti položaja javnega uslužbenca in delavca se je večkrat izreklo tudi Ustavno
sodišče RS21, ki je zavzelo stališče, da se položaja zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju v več
pogledih bistveno razlikujeta in nista primerljiva. Ustavno sodišče RS je svojo odločitev utemeljilo
na že v izhodišču različni ureditvi delovnopravnega položaja, ki za javne uslužbence predvideva
številne posebnosti v ZJU, Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)22 in drugih
področnih zakonih javnega sektorja (na primer Zakon o obrambi23). Tudi med samimi javnimi
uslužbenci obstajajo številne skupine, ki zaradi drugačnega položaja ne morejo zahtevati enake
obravnave z drugimi javnimi uslužbenci.
V Sloveniji velja ureditev, po kateri so delovna razmerja in plače javnih uslužbencev urejena v več
zakonih, zato pravne vire, pomembnejše za tematiko te naloge, na kratko predstavljam v
nadaljevanju.
Domači pravni viri:
1. Zakon o delovnih razmerjih
Delovna razmerja vseh zaposlenih (tako v javnem in zasebnem sektorju) so urejena z ZDR-1, ki
velja od 12. aprila 2013, in je splošni delovnopravni predpis, ki ureja individualna delovna
razmerja. V 2. členu ZDR-1 je predpisana subsidiarna uporaba tega zakona za urejanje delovnih

20

Izraz je v narekovajih, ker ZDR-1 (in tudi prej veljavni ZDR) pojma napredovanje ne pozna. Napredovanje v
zasebnem sektorju v praksi pomeni višjo plačo od prvotne (ali ob zvišanju urne postavke ali ob izplačilu
določenih dodatkov).
21

Odločbi Ustavnega sodišča RS U-I-146/12 z dne 14. 11. 2013, 84. točka obrazložitve, in U-I-244/08 z dne 21.
1. 2010, 12. točka obrazložitve.
22

Ur. l. RS št. 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 46/13, 50/14 in 82/15.

23

ZObr, Ur. l. RS št. 103/04 in 95/15.
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razmerij v javnem sektorju24. To pomeni, da ZDR-1 ureja tudi delovna razmerja delavcev,
zaposlenih v državnih organih, lokalnih skupnostih in v zavodih, drugih organizacijah ter pri
zasebnikih, ki opravljajo javno službo, če ni s posebnim zakonom drugače določeno.
2. Zakon o javnih uslužbencih
Zakon, ki specialno ureja delovna razmerja v javnem sektorju, je ZJU, ki velja od 13. julija 2002
dalje, uporablja pa se od 28. junija 2003.
Ne glede na spremembe, ki jih je bil ZJU deležen po začetku uporabe, osnovni cilj in koncept
sistema javnih uslužbencev, ki je bil s sprejemom in uveljavitvijo ZJU vzpostavljen, ostajata
nespremenjena. Vse bolj postajajo aktualna načela sodobne uprave25, ki težijo k učinkovitosti in
uspešnosti delovanja ne samo uprave, ampak celotnega javnega sektorja, ob hkratnem
upoštevanju sprememb v notranjem in zunanjem okolju.
Kljub sprejetim in uveljavljenim spremembam se obseg veljavnosti ZJU ni spremenil, čeprav so
ideje za spremembe obstajale. Razloge za tovrstna razmišljanja gre seveda iskati v dejstvu, da se v
javnem sektorju za urejanje delovnopravnega statusa in pravic ter obveznosti iz delovnega
razmerja uporabljajo ob ZDR-1 tudi drugi zakoni in podzakonski predpisi ter kolektivne
pogodbe.26

24

Za zaposlene v javnem sektorju veljajo določene posebnosti pri zaposlovanju zaradi narave dela, ki ga
opravljajo. S svojim delom javni uslužbenci uresničujejo javni interes in za svoje delo uporabljajo javna sredstva.
Za javna sredstva pa velja pravilo, da se lahko uporabljajo samo za namene, določene v predpisih. Varovanje
javnega interesa zahteva večje omejitve avtonomije pogodbenih strank, javnega uslužbenca in delodajalca pri
urejanju uslužbenskih razmerij kot v zasebnem (Korpič – Horvat Etelka, dr., Uslužbenska razmerja, v: Revija za
javna naročila in javne finance, letnik 2, št. 6, november 2007, str. 12).
25

Javna uprava je celotna dejavnost, ki omogoča uresničevanje javnih interesov v družbi oziroma »javnem«
življenju. Področje javne uprave se deli na dva sklopa: prvi se nanaša na izvajanje prvenstveno oblastnih funkcij v
okviru državne uprave, drugi pa na urejanje in zagotavljanje zadovoljevanja drugih javnih potreb in interesov v
okviru javnih služb in lokalne samouprave. (Grafenauer Božo, Brezovnik Boštjan, Javna uprava, Inštitut za
lokalno samoupravo in javna naročila Maribor, Maribor, november 2006, str. 3).
Državna uprava predstavlja strokovni del izvršilne oblasti, ki izvršuje upravne naloge. Državno upravo v ožjem
organizacijskem smislu sestavljajo ministrstva, organi v sestavi ministrstev in upravne enote, v širšem smislu pa
tudi vlada in vladne službe. Naloge državne uprave pa ne izvajajo zgolj organi državne uprave, temveč tudi
nosilci javnih pooblastil. (Tičar Bojan, Rakar Iztok, nav. delo, str. 186 – 187).
26

Konrade Purg Štefka, Brus Petra, Koželj Sladič Barbara, Zakon o javnih uslužbencih z uvodnimi pojasnili, GV
Založba, Ljubljana 2006, str.17.
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ZJU opredeljuje javnega uslužbenca kot posameznika, ki sklene pogodbo o zaposlitvi v javnem
sektorju, ter čigar pravice in obveznosti iz delovnih razmerij se urejajo s predpisi s področja
delovnih razmerij, s kolektivnimi pogodbami, s tem in drugimi zakoni ter na njihovi podlagi
izdanimi podzakonskimi predpisi.
ZJU v 1. odstavku 5. člena določa, da za delovna razmerja javnih uslužbencev ter za pravice in
dolžnosti iz delovnega razmerja veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivne
pogodbe, kolikor ta ali drug poseben zakon ne določa drugače. V prvih 21. členih ureja ZJU
skupna načela in druga vprašanja vseh javnih uslužbencev celotnega javnega sektorja27.
V drugem (posebnem) delu, od 22. člena dalje, ZJU celovito ureja sistem javnih uslužbencev
(uslužbenski sistem oziroma uslužbenska razmerja) v državnih organih in upravah lokalnih
skupnosti.
3. Področni zakoni
Za določene javne uslužbence velja posebna ureditev delovnih razmerij. Le-ta je predpisana v
posameznih področnih zakonih, na primer:


Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)28.
Zaradi zagotovitve vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov proračunov je ZUJF
spremenil in dopolnil določbe 39 področnih zakonov javnega sektorja, navedenih v 1.
členu ZUJF. V zvezi z možnostjo podaje izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ZUJF
spreminja en področni zakon, in sicer Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)29. Le-temu
je na podlagi 19. člena ZUJF dodana nova določba 53.a člena, s katero je določen nov
razlog za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zdravstvenemu delavcu s strani

27

Javni sektor v skladu z 1. členom ZJU sestoji iz:
- državnih organov in uprav samoupravnih lokalnih skupnosti (neposredni proračunski uporabniki);
- javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov in javnih gospodarskih zavodov in drugih oseb javnega
prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (posredni
proračunski uporabniki),
pri čemer javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv
država ali lokalna skupnost, niso del javnega sektorja po tem zakonu, prav tako pa niso javni uslužbenci
funkcionarji v državnih organih in organih lokalnih skupnosti.

28

Ur. l. RS št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15.

29

Ur. l. RS št. 23/05, 23/08 in 14/13.
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javnega zdravstvenega zavoda, in sicer v primeru opravljanje konkurenčne dejavnosti, ki ni
v skladu s pogoji, ki jih določa ZZDej.
Nov (oziroma specialen) razlog za podajo izredne odpovedi pa je ZUJF določil za vse
javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih
skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter
drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali
proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Podajanje neresničnih podatkov, potrebnih za
povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, je skladno s 4. odstavkom 170. člena ZUJF
namreč razlog za izredno odpoved delovnega razmerja po zakonu, ki ureja delovna
razmerja.


Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol)30.
Ta zakon posebnih določb v zvezi z izredno odpovedjo uslužbencem policije nima.
Vendar je v 56. členu tega zakona uzakonjeno prenehanje pogodbe o zaposlitvi
uslužbenca policije na podlagi samega zakona, in sicer v primeru, če je bil uslužbenec
policije pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece
zaradi naklepnega kaznivega dejanja. V tem primeru uslužbencu policije delovno razmerje
preneha s sklepom, ki ga izda predstojnik, najkasneje pa 15. dan po vročitvi pravnomočne
sodbe policiji. Kazensko sodišče je skladno z 2. odstavkom 56. člena ZODPol
pravnomočno sodbo dolžno poslati policiji.
Dejanski stan, vsebovan v 56. členu ZODPol, ne pomeni razloga za podajo izredne
odpovedi uslužbencu policije, temveč pomeni poseben način prenehanja pogodbe o
zaposlitvi uslužbenca policije že na podlagi samega zakona. Očitno je zakonodajalec
smatral, da v primeru uresničitve okoliščin iz 56. člena ZODPol ni potreben poseben
postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Navedeno bi na prvi pogled lahko ocenili kot
nesorazmeren poseg v delovno razmerje uslužbenca policije, saj slednji v delovnem
razmerju (ob uresničitvi dejanskega stanu iz 56. člena ZODPol) dejansko nima možnosti
obrambe ali zagovora in s tem odvrnitve prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Podrobnejši
pregled pa pokaže, da temu ni tako. Uslužbenec policije ima namreč celotni kazenski
postopek, vse do pravnomočnosti sodbe, čas in možnosti, da dokaže svojo nedolžnost

30

Ur. l. RS št. 15/13, 11/14 in 86/15.
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oziroma kazensko sodišče prepriča v izrek milejše sankcije kot tri mesece zapora, s
čemer prepreči tudi uresničitev dejanskega stanu iz 56. člena ZODPol.
-

Zakon o obrambi (ZObr) v 94. členu predpisuje zgolj razloge, zaradi katerih lahko
ministrstvo pripadniku stalne sestave Slovenske vojske enostransko odpove pogodbo o
zaposlitvi (če preneha izpolnjevati posebne pogoje iz 88. člena tega zakona ali se ne
udeležuje obveznih oblik dopolnilnega vojaško strokovnega usposabljanja; če je imel
negativno službeno oceno dvakrat zaporedoma; če je kršil vojaško disciplino; če preneha
potreba po dolžnosti, ki jo opravlja, ali če se zmanjša stalna sestava, pa ni mogoča njegova
razporeditev na drugo delo). Vendar ZObr teh razlogov ne ločuje po razlogih za redno in
izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, posledično čemur je prepuščeno delodajalcu
(ministrstvu), da glede na naravo kršitve presodi, ali je podan razlog za redno ali izredno
odpoved pogodbe o zaposlitvi.

V primerjavi z zgoraj navedenimi zakoni pa Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)31, Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)32 in Zakon o finančni upravi (ZFU)33
ne vsebujejo posebnih določb v zvezi z izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi zdravnikom,
zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja in uslužbencem finančne uprave.
Mednarodni pravni viri34
Mednarodna organizacija dela (MOD) je specializirana agencija Organizacije združenih narodov
(OZN), ki je bila ustanovljena leta 1919 z versajsko pogodbo, leta 1946 pa je postala prva
specializirana agencija OZN. Namen MOD je uveljavljanje socialne pravičnosti in mednarodno
priznanih človekovih pravi ter pravic iz dela.
MOD postavlja mednarodne delovne standarde v obliki konvencij in priporočil, ki pomenijo
minimalne standarde osnovnih pravic iz dela, kot so svoboda združevanja, pravica do

31

Ur. l. RS št. 72/06 in 58/08.

32

Ur. l. RS št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11 in 47/15.

33

Ur. l. RS št. 25/14.

34

Novak Mitja, prof. dr., Končar Polonca, prof. dr., Bubnov Škoberne Anjuta, prof. dr., Belopavlovčič Nataša,
mag., Kalčič Miran, Kresal Barbara, doc. dr., Kresal Šoltes Katarina, mag., Strban Grega, doc. dr., Vodovnik
Zvone, prof. dr., Konvencije Mednarodne organizacije dela, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v
Ljubljani, GV Založba, Ljubljana, 2006, str. 19, 32 – 37, 198 – 212, 597 – 607.
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organiziranja, enake možnosti in enaka obravnava ter drugi standardi, ki uravnavajo pogoje,
povezane z različnimi vidiki področij dela ter socialne varnosti.
Dejavnost MOD, ki je bila na začetku omejena na »varstvo delavcev pri in v zaposlitvi«, se je
zlasti po obdobju velike krize v tridesetih letih 20. stoletja stalno širila, med drugim tudi od
zasebnega na javni sektor in tako zajela javne uslužbence (sindikalna svoboda, enakost
nagrajevanja, prepoved diskriminacije pri zaposlovanju itd.).
MOD praviloma uporablja tri metode dela: normativno dejavnost, tehnično sodelovanje in
delovanje na področju informiranja, publikacijske dejavnosti in znanstveno raziskovanje. Za
potrebe tega magistrskega dela bi izpostavila normativno dejavnost, kamor sodijo konvencije,
priporočila in drugi splošni akti MOD. Konvencija in priporočila MOD so glavne oblike celovitega
urejanja delovnih razmerij v okviru MOD. Poleg tega obstajajo še druge oblike splošnih aktov,
kot so resolucije, mnenja generalnega direktorja, memorandumi in še druge manj pomembne
oblike.
Dolžnost držav članic pa je,
1. da predložijo sprejeto konvencijo in priporočilo pristojnemu zakonodajnemu telesu
zaradi morebiti potrebne ratifikacije konvencije oziroma zaradi seznanjenja z vsebino
priporočil;
2. dolžnost poročati o aplikaciji ratificiranih konvencij;
3. dolžnost poročanja o tem, kako je neka država, ki konvencije ni ratificirala, to vprašanje
rešila z nacionalno zakonodajo ali kako drugače.
1. Konvencija št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca, 198335
Namen konvencije je varstvo delavca pred neutemeljenim odpustom, neutemeljeno odpovedjo
pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Razdeljena je na štiri dele. Prvi del ureja področje njene
veljavnosti, možnosti izključitve določenih kategorij delavcev in način njene uveljavitve. Drugi del
ureja splošno varstvo, ki velja pri vsaki odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Tretji
del določa nekatere dodatne zahteve, ki jih mora delodajalec spoštovati v primeru ekonomskih

35

Zavezuje Slovenijo na podlagi Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Unesco, mednarodnih
večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij Mednarodne organizacije dela, konvencij mednarodne
pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb (Ur. l. RS št.
54/92, MP-št. 15/92, dopol., Uradni list RS – MP, št. 1/97.
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odpovedi, četrti del pa so končne določbe o ratifikaciji, začetku veljavnosti, odpovedi, reviziji
konvencije itd.
Konvencija št. 158 je prvi zavezujoči mednarodni instrument, ki je določil, da delodajalec ne
more odpustiti delavca brez resnega, utemeljenega razloga, ki je v zvezi s sposobnostjo ali
obnašanjem delavca ali ki temelji na operativnih potrebah podjetja. Pred njo je bilo že leta 1963
sprejeto priporočilo MOD št. 119 o prenehanju pogodbe o zaposlitvi z enako tematiko in
zahtevo po vsebinski utemeljitvi vsake odpovedi s strani delodajalca, ki je bil prvi mednarodni
dokument, ki se je posebej ukvarjal le s prenehanjem zaposlitve. Vprašanje varstva pred
odpovedjo je vključeno tudi v številne druge konvencije, predvsem tiste, ki urejajo varstvo
posebej ranljivih skupin delavcev ali se nanašajo na prepoved diskriminacije (npr. Konvencija št.
183 o varstvu materinstva, Konvencija št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev,
Konvencija št. 111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih, Konvencija št. 156 o delavcih z
družinskimi obveznostmi, Konvencija št. 175 o delu s krajšim delovnim časom...). Konvenciji št.
158 je sledila Spremenjena Evropska socialna listina, sprejeta leta 1996, ki je naslednji dokument,
ki uveljavlja mednarodni standard, po katerem je dopustno odpustiti delavca le, če za to obstoji
utemeljen razlog, ki je v zvezi s sposobnostjo ali obnašanjem delavca ali ki temelji na operativnih
potrebah podjetja.

iii.

Kdo je javni uslužbenec

Javnopravna narava javnega uslužbenca oziroma nalog, ki jih kot svoj poklic opravlja, je bila v
dosedanjih ureditvah temeljni element za njegovo izločitev v posebno kategorijo in je
utemeljevala nastanek posebnega teoretskega pojma. Temeljni element vsake organizacije je
zaposleni oziroma njegovo delovno mesto, kar velja tudi za organizacije javne uprave. Osebe, ki
opravljajo službo v javni upravi, imenuje teorija javne uslužbence. Najsplošnejša definicija
opredeljuje javnega uslužbenca kot tistega, ki kot svoj poklic opravlja izvršne in upravne naloge v
upravnem sistemu, kar se seveda razlikuje od opravljanja političnih nalog. Druga vrsta definicij
opredeljuje javnega uslužbenca v funkcionalnem36 in organskem37 pomenu.

36

Javni uslužbenec kot vsakdo, ki opravlja kakršnokoli javno funkcijo.

37

Javni uslužbenci kot osebe, ki delujejo za neki organ, tako da se njihova dejavnost šteje kot dejavnost
državnega organa.
18

Javni uslužbenci praviloma delujejo znotraj t.i. uslužbenskega sistema, katerega je najlažje
opredeliti kot poseben upravni sistem znotraj javne uprave, v katerem delujejo javni uslužbenci.
Poseben sistem se nanaša predvsem na formalne strukture avtoritativnih pravil, ki upravljajo
delovanje javnih uslužbencev znotraj zastavljenih ciljev, programov oziroma aktivnosti.38
Za pravno urejanje položaja zaposlenih v javni upravi sta značilni prepletanje in sočasnost tako
javnega kot zasebnega prava, pri čemer se uslužbensko razmerje klasično opredeljuje kot
javnopravno razmerje. Deloma je to tudi posledica obravnavanja uprave kot politične oblasti, saj
je v zadnjih desetletjih doktrina zagovarjala stališče, da se služba državi ne more enačiti službi pri
zasebnem delodajalcu. Po tem stališču država v uslužbenskih razmerjih ohranja prevladujočo
pozicijo, saj se kot javnopravna zadeva ne obravnava samo podelitev pooblastil za odločanje v
upravnih zadevah, temveč tudi ureditev pravic in obveznosti javnih uslužbencev, ki izhajajo iz
opravljanja upravne dejavnosti kot njihovega poklicnega dela. V zvezi s tem pa se predvsem v
delovnopravni teoriji poudarja potreba po ločevanju oziroma soobstoju dveh pravnih razmerij, v
katera vstopajo upravni delavci (javni uslužbenci), in sicer: razmerje v zvezi z izvrševanjem
pooblastila javne oblasti in razmerje v zvezi z njihovimi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz
opravljanja dela.39
O položaju javnih uslužbencev (oziroma konkretno o položaju uradnikov) se je izreklo tudi
Ustavno sodišče RS v odločbi U-I-90/05 z dne 7. 7. 2005. Stališče Ustavnega sodišča RS je jasno:
uradnikom mora biti zagotovljena samostojnost in neodvisnost. To je možno zagotoviti le z
ustrezno organizacijsko in procesno zakonodajo. Organizacijska zakonodaja, ki uradnikom
zagotavlja samostojnost v tistem obsegu njihovega dela, ki je povsem strokovne narave, ima
podlago v Ustavi RS. V tem delu mora zakonodaja, da bi bila skladna z ustavnim načelom
samostojnosti dela uprave, uradnikom zagotoviti tolikšno stopnjo samostojnosti, ki še zagotavlja
strokovno neodvisnost dela uprave. Eden izmed ključnih elementov, ki v okviru strokovne
neodvisnosti zagotavlja relativno samostojnost uradnika, je stabilnost njegovega uslužbenskega
razmerja. Zgolj slednje namreč zagotavlja strokovno neodvisnost javnih uslužbencev, ki je
protiutež morebitnim političnim pritiskom. Zagotovitev takšne stabilnosti pa je temeljna naloga
ZJU.

38

Haček Miro, Irena Bačilja, Sodobni uslužbenski sistemi, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2007, str. 38 –
41.
39

Kresal – Šoltes, Katarina, Razvoj pravnega položaja zaposlenih v javni upravi, v: Podjetje in delo, letnik 1999,
št. 5, stran 720.
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Tradicionalno se pojmovanje položaja zaposlenih v javni upravi primerjalnopravno spreminja iz
več vzrokov, npr. izločitev velikega števila zaposlenih v javni upravi iz javnopravnega režima,
uporaba posameznih temeljnih določil zasebnega delovnega prava tudi v javnopravnih
uslužbenskih razmerjih in naraščanje institucionalizacije dogovornih mehanizmov za določanje
pogojev dela tudi v javni upravi.
Uveljavitev nove delovnopravne zakonodaje in vzpostavitev sistema javnih uslužbencev v letu
2003 je pomenila nov okvir za urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnega
razmerja. V zadnjem času lahko zasledimo težnjo po približevanju položaja javnih uslužbencev
položaju delavcev v zasebnem sektorju, vendar ostajajo tudi stališča, da mora status javnega
uslužbenca v določeni meri vendarle biti drugačen od statusa zaposlenega v zasebnem sektorju.
Država namreč nastopa hkrati kot delodajalec in zakonodajalec, delo zaposlenih v javnem
sektorju pa se financira iz proračuna in drugih javnih sredstev. V takih razmerah je bistvenega
pomena, kako se izvajajo obveznosti države in kakšni so doseženi rezultati. Zaradi načina
financiranja dela javnih uslužbencev se tržni mehanizmi zagotavljanja kakovosti storitev ne morejo
razviti, kakovost storitev pa morajo zagotoviti dodatni pravni mehanizmi, na primer javnost
delovanja, dolžnost poročanja in ureditev drugačnega položaja javnih uslužbencev. Vzpostaviti je
treba pravo ravnotežje med obveznostmi in odgovornostmi javnih uslužbencev in njihovimi
pravicami, kar je vse prej kot preprosta naloga.40
ZJU v 1. členu opredeljuje javnega uslužbenca kot posameznika, ki sklene pogodbo o zaposlitvi v
javnem sektorju. Javni uslužbenec opravlja naloge, pomembne za celotno družbeno skupnost, saj
je del aparata, ki je zadolžen za izvrševanje javnega interesa, ki se po demokratični poti izraža v
obliki zakonov, proračuna in drugih političnih odločitev, hkrati pa pripravlja strokovno podlago za
politično odločanje. Od strokovnosti in učinkovitosti javnih uslužbencev in s tem javne uprave41
je odvisno delovanje celotne države in lokalnih skupnosti.42

40

Koželj Sladič Barbara, Poseben status javnih uslužbencev, v: Podjetje in delo, letnik 2005, št. 6, stran. 1717.
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Javna uprava je uprava v javnih zadevah. Vse značilnosti, ki veljajo za upravo na splošno, veljajo tudi za javno
upravo. Javna uprava je celota vseh dejavnosti upravljanja, ki sodijo v izvršilne funkcije javnega upravljanja
(sestavljajo jo dejavnosti organiziranja, ukazovanja, izvrševanja, koordiniranja in nadzorovanja, kar omogoča
dosego že sprejetih in določenih najsplošnejših ciljev družbene skupnosti) ter administrativne in poslovodne
funkcije javnega upravljanja (neposredno tehnično izvrševanje) ne glede na to, ali jo opravljajo državni upravni
organi, drugi državni organi ali organizacije zunaj državne uprave, in ne glede na to, ali nastopajo oblastno
(Haček Miro, Sistem javnih uslužbencev, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2001, str. 29).
42

http://www.mju.gov.si/si/pogosta_vprasanja/ (17. 1. 2015).
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iv.

Načela sistema javnih uslužbencev

ZJU vsebuje dve vrsti načel, in sicer skupna načela sistema javnih uslužbencev (7. do 15a. člen
ZJU) ter načela, ki se nanašajo le na javne uslužbence v državnih organih in organih lokalnih
skupnosti (27. do 32. člen ZJU)43. V nadaljevanju bom podrobneje obravnavala skupna načela, ki
veljajo za celoten javni sektor.
Skupna načela44 so bila vključena v zakon v skladu s cilji, ki so bili postavljeni ob pripravi in
sprejemanju nove ureditve uslužbenskega sistema v Republiki Sloveniji, pri čemer so bile
upoštevane tako domače kot tuje izkušnje, predvsem pa standardi in načela iz ureditev držav
članic Evropske unije, posebej pa še načela sodobne javne uprave, ki so se v okviru procesa
modernizacije javne uprave vse bolj uveljavljala tudi v Sloveniji.45
Načelo enakopravne dostopnosti (7. člen ZJU46) pomeni, da so vsem zainteresiranim
kandidatom zagotovljene enake možnosti glede dostopa do delovnih mest v javnem sektorju.
Navedeno ima podlago v 49. členu Ustave Republike Slovenije, ki v tretjem odstavku določa, da
je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Skladno s tem načelom mora
(oziroma bi morala) biti zagotovljena izbira kandidata, ki je najbolje strokovno usposobljen za
opravljanje nalog na odločenem delovnem mestu. Vendar pa načelo ni konkretizirano do te
mere, da bi vsebovalo enotne kriterije ali merila (npr. kataloge znanj, osebnih sposobnosti in
osebnih lastnosti, natančno definirani postopki ugotavljanja znanj, sposobnosti in lastnosti), na
podlagi katerih bi lahko organ oziroma oseba, ki opravlja izbiro kandidata za posamezno delovno
mesto, objektivno ugotovil, kateri kandidat je najbolj usposobljen (najbolj primeren) za
posamezno delovno mesto. To načelo je izvedeno tudi iz 122. člena Ustave Republike Slovenije,
ki določa, da je zaposlitev v upravnih službah mogoča samo na podlagi javnega razpisa, razen v
primerih, ki jih določa zakon. Poglavitni namen tega načela je preprečiti zaposlovanje v javni
upravi na podlagi politične pripadnosti, sorodstvenih ali prijateljskih vezi ali drugih okoliščin, ki
43

Načelo javnega natečaja, načelo politične nevtralnosti in nepristranskosti, načelo kariere, načelo prehodnosti
in načelo odprtosti do javnosti.
44

Načelo enakopravne dostopnosti, načelo zakonitosti, načelo strokovnosti, načelo častnega ravnanja, načelo
omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril, načelo zaupnosti, načelo odgovornosti za rezultate, načelo
dobrega gospodarjenja in načelo varovanja poklicnih interesov.
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Konrade Purg Štefka, Brus Petra, Koželj Sladič Barbara, nav. delo, str. 22.

46

Zaposlovanje javnih uslužbencev se izvaja tako, da je zagotovljena enakopravna dostopnost delovnih mest za vse
zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji in tako, da je zagotovljena izbira kandidata, ki je najbolje strokovno
usposobljen za opravljanje nalog na delovnem mestu.
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postavljajo posameznega kandidata v ugodnejši položaj v razmerju do drugih. Ravnanje v
nasprotju s tem načelom lahko skladno z načelnim mnenjem Komisije za preprečevanje korupcije
št. 18047 pomeni tudi koruptivno dejanje.
Načelo zakonitosti (8. člen ZJU) določa, da javni uslužbenec izvršuje javne naloge na podlagi in
v mejah ustave, ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih
predpisov. S tem načelom se omejuje diskrecijska pravica javnih uslužbencev pri izvrševanju
njihovih nalog, v najširšem kontekstu pa se to načelo povezuje z načelom pravne države, ki
pomeni ravno dosledno upoštevanje in spoštovanje pravnih pravil in pravnih načel, ki jih sprejema
država. Načelo zakonitosti pomeni tudi natančno razmejevanje med pristojnostmi posameznih
organov javne uprave, kar tudi omogoča ugotavljanje odgovornosti v primeru kršitev veljavnih
predpisov v Republiki Sloveniji. V primeru prekoračitve pooblastil, ki jih imajo javni uslužbenci pri
izvrševanju javnih nalog, je kršitev načela zakonitosti resna kršitev, ki povzroči izpodbojnost ali
celo neveljavnosti izvršenega pravnega dejanja.48
Načelo strokovnosti (9. člen ZJU49) obvezuje javnega uslužbenca, da izvršuje javne naloge na
podlagi in v mejah ustave, ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in
podzakonskih predpisov. Načelo je izpeljano iz standarda zapovedanega zakonitega in pravilnega
opravljanja dela in sestavlja celoto z načelom kakovosti.50 Pomen strokovne državne uprave je v
tem, da skrbi za strokovno izvrševanje tistih upravnih nalog, ki niso nujno odraz političnega
odločanja in so nujno potrebne za nadaljnji uspešni razvoj in obstoj države. Ravno tako se
kvalitete dobre državne uprave pokažejo v času, ko prihaja do politične negotovosti in
sprememb. V primeru visoko strokovno usposobljenih javnih uslužbencev vse takšne spremembe
zgolj v manjši meri vplivajo na izvajanje vsakodnevnih strokovnih procesov, ki potekajo znotraj
uprave in so nujno potrebni za delovanje države. Pravica in obveznost javnega uslužbenca do
47

»Ravnanje uradne osebe – predsednika sodišča, ki na administrativno-tehničnih delovnih mestih sodišča zaposluje
javne uslužbence na podlagi objav prostih delovnih mest, ki so neskladne s sistemizacijo, zaposluje javne uslužbence, ki
ne izpolnjujejo razpisanih pogojev, jim nepravilno določa količnike za izračun osnovne plače in jim omogoča
napredovanje v višji plačilni razred pred zakonsko določenim rokom, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2.
člena
ZPKor.«
Vir:
https://www.kpk-rs.si/sl/nadzor-in-preiskave/odlocitve-in-mnenja-komisije/nacelnamnenja/10/2009/nacelno-mnenje-stevilka-180 (30. 1. 2016).
48

Čater Natalija, Zakon o javnih uslužbencih v praksi s komentarjem in vzorci, Finac založba, Ljubljana 2004,
str. 30.
49

Javni uslužbenec izvršuje javne naloge strokovno, vestno in pravočasno. Pri svojem delu ravna po pravilih stroke in se v
ta namen stalno usposablja in izpopolnjuje, pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja
delodajalec.
50

Brus Petra, Zakon o javnih uslužbencih, GV založba, Ljubljana 2002, str. 22.
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izobraževanja (102. člen ZJU) je v skladu z uveljavljanjem načela strokovnosti in javnih
uslužbencem omogoča, da se vseskozi strokovni izpopolnjujejo. Na ta način je tudi mogoče
zagotavljati uporabnikom kvalitetnejše opravljanje storitev, javnim uslužbencem pa zagotavljanje
možnosti za izobraževanja v zvezi z upravnimi nalogami. Dodatno izobraževanje hkrati javnemu
uslužbencu omogoča uveljavljanje kariernega principa v javni upravi (29. člen ZJU).51
Načelo častnega ravnanja (10. člen ZJU) določa, da javni uslužbenec ravna pri izvrševanju
javnih nalog častno v skladu s pravili poklicne etike. To načelo je izpeljano iz standarda vzornega
obnašanja in zagotavlja uporabnikom, da bodo spoštljivo obravnavani.52 Načelo častnega ravnanja
lahko razlagamo zelo široko, namen tega načela pa je zagotavljanje objektivnosti pri opravljanju
javnih nalog. Hkrati bi naj to načelo pri uporabnikih vzpodbudilo zaupanje v pravilnost vodenih
upravnih postopkov in posledično vplivalo na samo zaupanje uporabnikov v pravilnost
(pravičnost) postopkov.53
Omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril (11. člen ZJU54) po stališču teoretikov
po svoji vsebini ne sodi med temeljna načela. Ta določba namreč ne vsebuje nikakršnega
splošnega pravila, temveč neposredno ureja omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev v zvezi s
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Čater Natalija, nav. delo, str. 31 - 32.

52

Brus Petra, nav. delo, str. 23.

53

Čater Natalija, nav. delo, str. 32.

54

(1) Javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen
protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. Za darila manjše vrednosti se štejejo darila, katerih vrednost ne
presega 15.000 tolarjev oziroma katerih skupna vrednost v posameznem letu ne presega 30.000 tolarjev, če so prejeta
od iste osebe. Za protokolarna darila se štejejo darila funkcionarjev ali javnih uslužbencev drugih držav in mednarodnih
organizacij, dana ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih, ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah.
(2) Prepoved oziroma omejitev iz prvega odstavka tega člena velja tudi za zakonca javnega uslužbenca, osebo, s katero
javni uslužbenec živi v zunajzakonski skupnosti, in njegove otroke, starše ter osebe, ki živijo z njim v skupnem
gospodinjstvu.
(3) Javni uslužbenec je dolžan darovalca opozoriti, da darila, ki presegajo vrednost iz prvega odstavka tega člena,
postanejo last delodajalca. Če darovalec pri darilu vztraja, je javni uslužbenec oziroma oseba iz drugega odstavka tega
člena darilo dolžna izročiti delodajalcu oziroma organu delodajalca, ki je pooblaščen, da z njimi razpolaga.
(4) Podatki o sprejetem darilu, njegovi vrednosti, osebi, od katere je darilo sprejeto, in drugih okoliščinah, se vpišejo v
seznam daril. Podatke za vpis je dolžan sporočiti javni uslužbenec, ki je darilo prejel. Javni uslužbenec je dolžan sporočiti
podatke tudi v primeru iz drugega odstavka tega člena.
(5) Način razpolaganja z darili iz tretjega odstavka tega člena, način vodenja seznama iz četrtega odstavka tega člena
in druga izvedbena vprašanja v zvezi z omejitvami in dolžnostmi iz tega člena za organe državne uprave, pravosodne
organe, uprave lokalnih skupnosti in osebe javnega prava predpiše vlada z uredbo. V uredbi se lahko določi, da se darila
do določene vrednoti ne vpisujejo v seznam.
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sprejemanjem daril, pri čemer gre tako daleč, da neposredno določa zneske vrednosti daril in
postopke ravnanja z njimi.55
Navedena določba je podrobneje določena z Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih
uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril56, ki ureja omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev, ki
opravljajo javne naloge, glede sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem službe, razpolaganja s temi
darili, način vodenja seznama tako prejetih daril in druga izvedbena vprašanja v zvezi z navedenimi
omejitvami in dolžnostmi za organe državne uprave, pravosodne organe, uprave lokalnih
skupnosti in osebe javnega prava. Iz vsega gornjega sledi, da se določb, ki urejajo sprejemanje
daril javnih uslužbencev, resnično ne bi smelo uvrstiti med skupna načela javnih uslužbencev.
Načelo zaupnosti (12. člen ZJU57) določa obveznosti javnega uslužbenca pri varovanju
podatkov. Izrecno sicer omenja tajne podatke, a ta pojem v ZJU ni nikjer definiran. Nedvomno
se javni uslužbenec pri opravljanju svojega dela seznani z ogromno količino podatkov. Po eni
strani so to podatki, ki se nanašajo na delovanje javnega sektorja, po drugi strani pa veliko javnih
uslužbencev obdeluje občutljive osebne podatke strank oziroma uporabnikov javnega sektorja
ter na njihovi podlagi odloča o pravicah oziroma obveznostih uporabnikov. Uporabniki pa so po
drugi strani dolžni določene osebne podatke (npr. o zdravstvenem, premoženjskem, družinskem
stanju) sporočiti javnim uslužbencem, kadar želijo uporabniki pridobiti določene pravice. Zato se
po mojem prepričanju o vseh zgoraj navedenih podatkih naj ne bi razpravljalo izven nujno
potrebnega konteksta, sploh pa ne izven delovnega okolja, v katerem javni uslužbenec dela. Tako
se obveznost varovanja podatkov razteza na vse zgoraj navedene podatke, s katerimi se javni
uslužbenec seznani ob opravljanju svojega dela, saj je mogoče vse te podatke opredeliti kot tajne.
Načelo odgovornosti za rezultate (13. člen ZJU58) je ciljno usmerjeno predvsem na
sistemske rešitve, ki bi naj omogočile ugotavljanje in merjenje rezultatov dela posameznega
javnega uslužbenca ter te rezultate neposredno povezale s sistemom napredovanja in
nagrajevanja javnih uslužbencev. Javni uslužbenec namreč odgovarja za kakovostno, hitro in
55

Trpin Gorazd, Temeljna načela ZJU in njihov vpliv na reformo uslužbenskega sistema, Podjetje in delo, letnik
2006, št. 7, str. 1237.
56

Ur. l. RS št. 58/03 in 56/15.

57

Javni uslužbenec mora varovati tajne podatke, ne glede na to, kako jih je izvedel. Dolžnost varovanja velja tudi po
prenehanju delovnega razmerja. Dolžnost varovanja tajnih podatkov velja, dokler delodajalec javnega uslužbenca te
dolžnosti ne razreši.
58

Javni uslužbenec odgovarja za kvalitetno, hitro in učinkovito izvrševanje zaupanih javnih nalog.
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učinkovito izvajanje javnih nalog, svoje delo pa lahko na tak način opravlja le, če dosledno izvaja
predpisane postopke na ustaljen način.59
Načelo dobrega gospodarjenja (14. člen ZJU) uvaja standarde podjetniškega načela dobrega
gospodarjenja in določa, da mora javni uslužbenec gospodarno in učinkovito uporabljati javna
sredstva z namenom doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih
rezultatov ob najnižjih stroških.60 Vendar pa je ZJU pojma dobrega gospodarjenja ne opredeljuje
in zato slednje ostaja nedoločen pravni pojem, saj načela dobrega gospodarjenja, kot velja za
zasebni sektor, v javnem sektorju ni mogoče uporabiti brez določenih sprememb in modalitet.
Načelo dobrega gospodarjenja je namreč v zasebnem sektorju izveden princip, ki ga
sankcionirata tako Zakon o gospodarskih družbah kot tudi Obligacijski zakonik, zato bi moralo
biti v ZJU natančneje opredeljeno, kakšne je sankcija v primeru kršitve tega načela.61 Pri tem velja
pripomniti, da področje financ in upravljanje z njimi sicer ureja Zakon o javnih financah (ZJF)62,
vendar ta zakon ne opredeljuje ravnanj javnih uslužbencev v zvezi z javnimi financami, ampak
ureja sestavo, pripravo in izvrševanje proračuna Republike Slovenije in proračunov lokalnih
samoupravnih skupnosti, upravljanje s premoženjem države in občin, zadolževanje države
oziroma občin, poroštva države oziroma občin, upravljanje njihovih dolgov, računovodstvo in
proračunski nadzor.
Načelo varovanja poklicnih interesov (15. člen ZJU63) je (predvsem v prvem delu) zelo
nejasno. Formulacija, da mora delodajalec javnega uslužbenca varovati pred šikaniranjem,
grožnjami in podobnimi ravnanji, ki ogrožajo opravljanje njegovega dela (1. odstavka 15. člena
ZJU), ne določa niti, kdo bi naj ta ogrožajoča ravnanja izvajal – drugi javni uslužbenci, nadrejeni ali
uporabniki. Le na podlagi 2. odstavka 15. člena ZJU lahko sklepamo, da gre za varovanje javnega
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Trpin Gorazd, Temeljna načela ZJU in njihov vpliv na reformo uslužbenskega sistema, Podjetje in delo, letnik
2006, št. 7, str. 1237.
60

Brus Petra, nav. delo, str. 23.
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Čater Natalija, nav. delo, str. 38.
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Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10 in 101/13.
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»(1) Javnega uslužbenca mora delodajalec varovati pred šikaniranjem, grožnjami in podobnimi ravnanji, ki ogrožajo
opravljanje njegovega dela.
(2) Delodajalec mora omogočiti plačano pravno pomoč javnemu uslužbencu ali nekdanjemu javnemu uslužbencu, zoper
katerega je uveden kazenski ali odškodninski postopek pri izvrševanju javnih nalog, če oceni, da so bile te javne naloge
izvršene zakonito in v skladu s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja. Če se v sodnem postopku javnemu
uslužbencu stroški pravne pomoči povrnejo, jih javni uslužbenec povrne delodajalcu. Način zagotavljanja plačane pravne
pomoči iz tega odstavka določi vlada.«
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uslužbenca pred ravnanji s strani (morebiti nezadovoljnih) uporabnikov javnih storitev. Dokaj
nedoločeno oziroma nejasno dikcijo 1. odstavka 15. člena ZJU je torej nujno potrebno razlagati v
povezavi z bistveno bolj določno opredeljeno prepovedjo spolnega64 in drugega nadlegovanja65
ter trpinčenja66 na delovnem mestu, predpisano v 6. členu ZDR-167. V slednjem so namreč jasno
normirana ravnanja, ki so na delovnem mestu prepovedana.
Ravnanja, opredeljena v 15. členu ZJU in 6. členu ZDR-1, pa lahko, ob določeni intenzivnosti in
izpolnitvi ostalih predpostavk kazenskega prava68, pomenijo tudi kaznivo dejanje šikaniranje na
delovnem mestu po 190. členu Kazenskega zakonika – 1 (KZ-1)69. Le-tega stori, kdor na
delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali
neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost.
Presoja, ali je določena oseba storila kaznivo dejanje po 190. členu KZ-1, je prepuščena
kazenskemu sodišču in ne delodajalcu. Slednji lahko sum storitve takšnega kaznivega dejanja
organom pregona sicer naznani (v obliki kazenske ovadbe), nikakor pa ni delodajalec v zvezi z
ukrepanjem zoper storilca vezan na izid kazenskega pregona zoper storilca. Delodajalec je
namreč že na podlagi prepovedi iz 15. člena ZJU in 6. člena ZDR-1 dolžan delavcu oziroma
javnemu uslužbencu zagotoviti takšno delovno okolje, v katerem bo delavec oziroma javni
uslužbenec varovan pred prepovedanimi ravnanji iz 15. člena ZJU in 6. člena ZDR-1.
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Kot spolno nadlegovanje je v 1. odstavku 6. člena ZDR-1 opredeljena kakršna koli oblika neželenega
verbalnega, neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti
dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali
žaljivega okolja.
65

Nadlegovanje skladno s 1. odstavkom 6. člena ZDR-1 pomeni vsako neželeno vedenje, povezano s katero
koli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno,
sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.
66

Trpinčenje na delovnem mestu je skladno s 4. odstavkom 6. člena ZDR-1 vsako ponavljajoče se ali
sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim
delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.
67

Določila ZDR-1 se namreč na podlagi 1. odstavka 2. člena ZDR-1 uporabljajo tudi za delovna razmerja javnih
uslužbencev, kar pomeni, da tudi za uslužbenska razmerja velja navedena prepoved.
68

Temeljni elementi kaznivega dejanja so človekovo voljno ravnanje, določenost v zakonu, protipravnost in
krivda.
69

Ur. l. RS št. 50/12 in 54/15.
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Načelo prepovedi nadlegovanja (15a. člen ZJU70) bi lahko povezali s prepovedjo spolnega in
drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, konkretno s 4. odstavkom 7. člena
ZDR-171, katerega je v ZDR prvotno vnesla novela ZDR-A, saj imata obe določbi enak namen.
Sicer se določba 6a. člena ZDR-1 bolj nanaša na graje vredna ravnanja delodajalca zoper delavca,
določba 15a. člena ZJU na ravnanja javnih uslužbencev. Pa vendar obe določbi zasledujeta enak
namen – zdravo delovno okolje, v katerem se delavec in javni uslužbenec dobro počutita in v
katerem lahko dosegata pričakovane delovne rezultate.

v.

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Pojma morala in etika predstavljata pomembne vrednote in moralno integriteto človeka kot
posameznika in kot subjekta v družbi v odnosu do soljudi in družbenega okolja. Morala zadeva
dobro in slabo znotraj posameznih struktur ter predstavlja določene vrednote, ki so za
pripadnike posameznih struktur v družbi pomembne in se odražajo v pravilih in ravnanjih. Etika
pa vključuje način ravnanja oziroma obnašanja človeka do sočloveka, ustvarja primerne
medsebojne odnose v družbi ter ustvarja in plemeniti konvencije ravnanj v družbi. Moralne in
etične norme predstavljajo večjo skladnost pri ravnanju ljudi kot zgolj pravno predpisane
norme.72
Ena največjih težav, s katerimi se spopadajo nove demokracije, ki skušajo zgraditi konsistenten
sistem javnih uslužbencev, je neetično obnašanje zaposlenih v javnem sektorju, kot na primer
podreditev določeni politični eliti v zameno za podkupnino (v zadnjih letih se za tovrstna dejanja
izrecno uporablja izraz »korupcija«), nepotizem ali uporaba službenega inventarja za osebne
potrebe. Na splošno so etična vprašanja največkrat povezana z zlorabo službenega položaja,
zanemarjanjem zakonskih, upravnih in drugih nalog ter obnašanjem, ki ni v skladu z etičnimi
normami. Neetično obnašanje je v prvi vrsti pogojeno z mentaliteto posameznika, s tradicijo in
splošno sprejetimi moralnimi normami in načeli v družbi. Poleg tega etično ravnanje v javni upravi
70

»Prepovedano je vsako fizično, verbalno ali neverbalno ravnanje ali vedenje javnega uslužbenca, ki temelji na katerikoli
osebni okoliščini in ustvarja zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo delovno okolje za osebo ter žali
njeno dostojanstvo.«
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»Prepovedano je trpinčenje na delovnem mestu. Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali
sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na
delovnem mestu ali v zvezi z delom.«
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Boštic Alojz, mag,. Upravna kultura in etika upravnega dela javnih uslužbencev, Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije, Ljubljana, 2002, str. 11.
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otežujejo tudi določeni drugi dejavniki, na primer pretirana strokovnost, toga hierarhičnost in
avtoritativno vodenje, monopol v odnosu do okolja in tudi notranje vrednote v organizaciji.73
Na podlagi navedenega je bila smiselna vpeljava etičnega kodeksa javnih uslužbencev, ki ga je
sprejela Vlada Republike Slovenije 18. januarja 2001 po priporočilu Sveta Evrope, hkrati pa je
naložila ministrstvom in vladnim službam, da ga upoštevajo pri postopkih zaposlovanja in pripravi
zakonskih in podzakonskih aktov s področja organizacije in delovnopravne zakonodaje. Namen
kodeksa je dvojni: prvič, opredeliti načela opravljanja javnih nalog, po katerih se morajo ravnati
javni uslužbenci, in drugič, seznaniti javnost z ravnanjem, ki ga imajo pravico pričakovati od javnih
uslužbencev.
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev74 velja za vse javne uslužbence, vendar sam kodeks žal še ne
zagotavlja etičnega obnašanja javnih uslužbencev. V kodeksu je opredeljeno dolžno ravnanje
javnih uslužbencev, kljub temu pa v nasprotju z dokaj podrobno opredeljenim dolžnim ravnanjem
v kodeksu ni mogoče zaslediti nekega doslednega in zadostnega sistema sankcij, ki bi se uporabil
v primeru kršitev načel delovanja javnih uslužbencev. Tako je v sklepnih določbah kodeksa sicer
določeno preverjanje poštenosti javnih uslužbencev in odgovornosti nadrejenega, vendar ni
predpisana nobena sankcija za kršitev dolžnega ravnanja javnih uslužbencev. Iz navedenega sledi,
da ima lahko kršitev kodeksa za posledico »zgolj« uvedbo disciplinskega postopka, ki je splošni
delovnopravni institut, ki se uporablja tudi pri vseh ostalih kršitvah pogodbenih in drugih
obveznosti iz delovnega razmerja.
Tudi uradniški svet75 je, izhajajoč iz vrednot in tradicije delovanja javne uprave v evropskem
prostoru, v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati, strokovnimi združenji javnih uslužbencev v
državnih organih in upravah lokalnih 11. 4. 2011 sprejel svoj kodeks, to je Kodeks etike javnih
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Skladno s pojasnilom uradniškega
sveta za kodeks ne predstavlja seznama pravil (norm), ampak je oblikovan kot skupek vodil,
osnovnih smernic in minimalnih standardov, ki naj bi jih javni uslužbenci upoštevali pri svojem
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Haček Miro, nav. delo Sistem javnih uslužbencev, str. 111.
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Ur. l. RS št. 8/01.
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Skladno z drugim in tretjim odstavkom 174. člena ZJU uradniški svet skrbi za izvajanje izbire uradnikov na
položajih iz četrtega odstavka 60. člena ZJU in daje vladi ter državnemu zboru mnenja o predpisih, ki urejajo
uradniški sistem in položaj uradnikov. Uradniški svet v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in
strokovnimi združenji javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti sprejme kodeks etike
javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.
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delu. Kodeks vsebuje splošno veljavna načela etičnega ravnanja javnih uslužbencev, ki so jim v
pomoč in oporo v vseh aktivnostih njihovega delovanja.
Kodeks, ki ga je sprejel uradniški svet, v Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejela
Vlada RS, ne posega in tudi ne more posegati, saj gre za kodeksa, ki sta sprejeta s strani različnih
organov. Po stališču uradniškega sveta je z njihove strani sprejet kodeks po vsebini splošnega
značaja, po dometu pa krovne narave, saj gre za Kodeks etike javnih uslužbencev, zaposlenih v
celotni državni upravi in upravah lokalnih skupnosti, ki ni sprejet od zgoraj navzdol, temveč prek
zastopnikov samih javnih uslužbencev.
Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev76
Evropski parlament je 6. septembra 2001 sprejel resolucijo, ki potrjuje kodeks dobrega ravnanja
javnih uslužbencev, ki ga morajo v odnosih z javnostjo spoštovati ustanove in organi Evropske
unije, njihove uprave in njihovi uradniki. Kodeks upošteva načela evropskega upravnega prava iz
sodne prakse Sodišča Evropske unije in išče navdih v nacionalnih pravih.
Pomemben dokument je Listina EU o temeljnih pravicah iz leta 201077, ki navaja temeljne pravice,
ki jih morajo pri izvajanju zakonodaje Unije spoštovati Unija in države članice. S podpisom
Lizbonske pogodbe 1. 12. 2009 je Listina postala pravno zavezujoča in del Pogodbe o Evropski
uniji, ki v 6. členu sedaj med drugim določa, da Unija priznava pravice, svoboščine in načela iz
Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki ima enako pravno veljavnost kot Pogodbi. Listina
je torej sestavni del primarne zakonodaje Evropske unije in je kot taka okvir za preučitev
veljavnosti sekundarne zakonodaje EU in nacionalnih ukrepov.78 Listina vključuje kot temeljne
pravice državljanstva Unije pravico do dobrega upravljanja (člen 4179) in pravico do pritožbe
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http://www.ombudsman.europa.eu/sl/resources/code.faces (29. 1. 2016).
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Listina EU o temeljnih pravicah, Uradni list Evropske unije C 83/389 z dne 30. 3. 2010.
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http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sl/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.6.html (29. 1. 2016).
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1. Vsakdo ima pravico, da institucije in organi Unije njegove zadeve obravnavajo nepristransko, pravično in v
razumnem roku.
2. Ta pravica vključuje predvsem:
 pravico vsake osebe, da se izjasni pred sprejetjem kakršnega koli posamičnega ukrepa, ki jo prizadene;
 pravico vsake osebe do vpogleda v svoj spis ob spoštovanju legitimnih interesov zaupnosti ter poklicne in
poslovne tajnosti;
 obveznost uprave, da svoje odločitve obrazloži.
3. Vsakdo ima pravico, da mu Unija v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic,
nadomesti kakršno koli škodo, ki jo povzročile njene institucije ali uslužbenci pri opravljanju svojih dolžnosti.
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Evropskemu varuhu človekovih pravic80 proti nepravilnostim ustanov in organov Unije (člen 43).
Kodeks bolj natančno pojasnjuje, kaj naj bi dejansko pomenila pravica do dobrega upravljanja.
Tako kot slovenski Kodeks ravnanja javnih uslužbencev tudi evropski kodeks velja za vse javne
uslužbence in vsebuje splošna načela dobrega ravnanja javnih uslužbencev, ki veljajo za vse
odnose institucij in njihovih uprav z javnostjo, razen če tega ne urejajo posebni predpisi. Evropski
kodeks nedvomno spodbuja najvišje upravne standarde ter je za javne uslužbence koristen
vodnik. Vendar pa na njegovi podlagi še vedno ni sprejeta uredba, na podlagi katere bi bil kodeks
neposredno uporaben in tudi bistveno bolj učinkovit kot je sedaj. Šele s sprejemom ustrezne
uredbe se bodo namreč poenotili standardi uprav vseh držav članic EU in uprave v EU.81

vi.

Sistem odgovornosti javnih uslužbencev

ZJU je pred novelo ZJU-B urejal dve vrsti odgovornosti javnih uslužbencev – disciplinsko in
odškodninsko. Eden izmed ciljev novele ZJU-B je bila izenačitev statusa javnih uslužbencev z
zaposlenimi v zasebnem sektorju glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi, glede postopkov
ugotavljanja nesposobnosti in disciplinskega postopka ter glede drugih vprašanj, kjer je to
smotrno.82 Tako je bilo z novelo ZJU-B črtano poglavje o disciplinski odgovornosti javnih
uslužbencev, poglavje o odškodninski odgovornosti je v ZJU ostalo. Vendar pa se disciplinska
odgovornost vseh javnih uslužbencev še vedno ne presoja po ZDR-1, kot bo obrazloženo v
nadaljevanju.
Disciplinska odgovornost je v 172. členu ZDR-1 opredeljena kot odgovornost delavcev za
kršitve pogodbenih in drugih obveznostih iz delovnega razmerja.

4. Vsakdo se lahko na institucije Unije obrne v enem od jezikov Pogodb in mora prejeti odgovor v istem jeziku.
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Evropski varuh je bil ustanovljen s Pogodbo o EU, ki je začela veljati leta 1993. Ustanovljen je bil zato, da bi
preiskoval in poročal o slabem vodenju v institucijah in organih EU. Varuh človekovih pravic EU običajno vodi
preiskave na podlagi pritožb, preiskavo pa lahko sproži tudi na lastno pobudo. Varuhu se lahko pritoži vsak
državljan EU, vsaka fizična ali pravna oseba z bivališčem ali sedežem podjetja v eni izmed držav članic (Napret
Nina, Evropski varuh človekovih pravic, Pravna praksa, letnik 2007, št. 44, str. 24).
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Napret Nina, Evropski varuh človekovih pravic, Pravna praksa, letnik 2007, št. 44, str. 24.
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Poročevalec Državnega zbora RS, št. 57, letnik XXXI, Ljubljana, 27. 7. 2005, str. 5.
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Pred novelo ZJU-B je ZJU v XVII. poglavju vseboval norme o disciplinski odgovornosti (vsebina
disciplinske odgovornosti, vrste disciplinskih kršitev, disciplinske ukrepe in njihove posledice,
disciplinski postopek, odločanje o disciplinski odgovornosti, začasno odstranitev z dela),
podrobneje je disciplinski postopek urejala Uredba o disciplinskem postopku v organih državne
uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti83.
Z novelo ZJU-B je bilo XVII. poglavje ZJU (disciplinska odgovornost) v celoti črtano, hkrati pa je
bilo v 85. členu ZJU-B določeno prehodno obdobje, in sicer se do sklenitve kolektivne pogodbe
na ravni dejavnosti uporabljajo določbe ZJU84, razen določb o odvzemu položaja oziroma
razrešitve s položaja, razrešitve naziva in imenovanja v eno stopnjo nižji naziv in odpovedi
pogodbe o zaposlitvi.
Na podlagi navedenega je z novelo ZJU-B pri javnih uslužbencih prišlo do t. i. dvojne obravnave
pri disciplinskih kršitvah. Tako se za javne uslužbence, zaposlene v javnih agencijah, javnih
zavodih, javnih skladih in javnih gospodarskih zavodih ter v drugih osebah javnega prava, če so
posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalnih skupnosti, glede disciplinske
odgovornosti v celoti uporabljajo določbe ZDR-1. Za disciplinsko odgovornost javnih
uslužbencev, zaposlenih pri neposrednih uporabnikih proračuna (torej pri državnih organih in
upravah samoupravnih lokalnih skupnosti), pa se do sklenitve novih kolektivnih pogodb na ravni
dejavnosti uporabljajo določila ZJU, z izjemo naslednjih disciplinskih ukrepov: 1) odvzema
položaja oziroma razrešitve s položaja, 2) razrešitve naziva in imenovanja v eno stopnjo nižji
naziv in 3) odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Podrobneje o disciplinski odgovornosti javnih uslužbencev, zaposlenih pri neposrednih
proračunskih uporabnikih85
Kot je navedeno že zgoraj, se do poteka prehodnega obdobja za javne uslužbence,
zaposlene pri neposrednih proračunskih uporabnikih, še vedno uporabljajo določila ZJU
(Ur. l. RS, št. 35/05). Šele po sprejetju ustreznih kolektivnih pogodb dejavnosti bo za vse
javne uslužbence veljala ureditev disciplinske odgovornosti po ZDR-1. Do takrat pa se
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Korpič Horvat Etelka, Ali je disciplinska odgovornost delavca in javnega uslužbenca skladna s pogodbo o
delovnih razmerjih?, v: Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru, letnik 6, oktober 2010, str. 101 – 115.
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lahko javnemu uslužbencu za disciplinske kršitve izrekajo le ukrepi: opomin in denarna
kazen v višini 20% do 30% plače javnega uslužbenca v mesecu storjene kršitve. Nove
kolektivne pogodbe dejavnosti bodo lahko določile disciplinske ukrepe, ki ne bodo smeli
trajno spremeniti položaja delavca, saj je bil cilj novele ZJU-B položaj javnih uslužbencev
čim bolj približati položaju delavcev. Prej veljavni ZJU je namreč predpisoval tudi takšne
disciplinske ukrepe, ki so položaj javnega uslužbenca trajno spremenili86, kar pa ni v
skladu z določbo 2. odst. 172. člena ZDR-1, ki izrecno določa, da disciplinska sankcija
delovnopravnega položaja delavca ne sme trajno spreminjati. Zato se tudi v prehodnem
obdobju tovrstne disciplinske sankcije več ne uporabljajo za javne uslužbence, katerih
disciplinska odgovornost se ugotavlja izključno po ZJU. Se pa lahko disciplinske sankcije,
ki trajno spreminjajo delovnopravni položaj javnega uslužbenca, izrečejo, če so predpisane
v posebnih (področnih)87 zakonih, ki zavezujejo neposrednega proračunskega uporabnika,
skladno s pravilom lex specialis derogat legi generali.
Disciplinska odgovornost javnega uslužbenca je podana, če ne izpolnjuje pogodbenih in
drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Javni uslužbenci so pri svojem delu dolžni
upoštevati skupna načela, omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril, dolžnost
varovanja tajnih podatkov, odgovornost za rezultate, dolžnost dobrega gospodarjenja pri
uporabi javnih sredstev ter obveznosti delavcev, kot jih določajo 33. do 42. členi ZDR-1.
Za javne uslužbence, zaposlene pri neposrednih proračunskih uporabnikih, veljajo še
pravice in obveznosti iz 92. do 100. člena ZJU.
Disciplinski postopek uvede in vodi ter izreka in izvršuje disciplinske sankcije predstojnik
ali od njega pooblaščeni vodja kadrovskega poslovanja, za vodenja disciplinskega postopka
pa je lahko pooblaščena tudi disciplinska komisija.
Posebna ureditev velja za pravno varstvo, ko lahko javni uslužbenci, zaposleni pri
neposrednih proračunskih uporabnikih, sklep o disciplinski odgovornosti izpodbijajo pred
pristojno komisijo za pritožbe (25. člen ZJU) ter v 30 dneh od vročitve sklepa navedene
komisije odločbo izpodbijajo pred pristojnim delovnim sodiščem (2. odst. 27. člena ZJU)
ali arbitražo, če so izpolnjeni pogoji iz 7. odst. 24. člena ZJU.
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Odvzem položaja oziroma razrešitev s položaja, razrešitve naziva in imenovanje v eno stopnjo nižji naziv in
odpoved pogodbe o zaposlitvi.
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Na primer ZObr (3. odstavek 58. člena).
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Medtem ko ima disciplinska odgovornost svojo podlago v samem delovnem razmerju, pa
odškodninska odgovornost kot taka ni vezana zgolj na delovno razmerje. V skladu s splošnimi
pravili civilnega prava je tisti, kdor povzroči drugemu škodo, le-to dolžan povrniti, če ne dokaže,
da je škoda nastala brez njegove krivde (131. člen Obligacijskega zakonika - OZ88). Vendar je ZJU
kot specialni zakon odškodninsko odgovornost javnih uslužbencev opredelil v 135. do 139. členu
ZJU. Vseeno pa velja opozoriti, da je potrebno za presojo odškodninske odgovornosti javnih
uslužbencev uporabiti tudi splošna pravila civilnega prava in ugotoviti tudi, ali so izpolnjene vse
predpostavke odškodninske odgovornosti: škoda, odgovornost, protipravno ravnanje in vzročna
zveza.
ZJU loči dve vrsti odškodninske odgovornosti javnih uslužbencev, in sicer
1) za škodo, povzročeno delodajalcu, in
2) za škodo, povzročeno tretji osebi.
Javni uslužbenec odškodninsko odgovarja za škodo, ki jo protipravno povzroči delodajalcu pri
delu ali v zvezi z delom, hkrati pa mora biti škoda povzročena naklepno ali iz hude malomarnosti
(1. odstavek 135. člena ZJU). Za škodo, ki jo na delu ali v zvezi z delom javni uslužbenec
protipravno povzroči tretji osebi, je nasproti tej osebi odškodninsko odgovoren delodajalec (2.
odstavek 135. člena ZJU), vendar lahko tretja oseba protipravno in naklepno povzročeno škodo
terja tudi neposredno od javnega uslužbenca (3. odstavek 135. člena ZJU). Za izplačano
odškodnino tretji osebi ima delodajalec v skladu s 139. členom ZJU regresni zahtevek do javnega
uslužbenca, in sicer v višini celotne izplačane odškodnine (pri naklepno povzročeni škodi) ali v
višini le delnega poplačila odškodnine (pri škodi, povzročeni iz hude malomarnosti).
O odškodnini javnega uslužbenca se lahko odloči v disciplinskem postopku, če je škoda nastala
zaradi disciplinske kršitve (136. člen ZJU), javni uslužbenec pa je prost odškodninske in
disciplinske odgovornosti, če je storil disciplinsko kršitev oziroma povzročil škodo z izvršitvijo
odredbe oziroma navodila nadrejenega in v tem primeru za škodo odgovarja nadrejeni (138. člen
ZJU). ZJU dopušča tudi, da se delodajalec in javni uslužbenec o višini in načinu povračila škode
sporazumeta s pisnim dogovorom, ki predstavlja izvršilni naslov, ob obstoju ustreznih podlag v
kolektivnih pogodbah pa se lahko odškodnina odmeri v pavšalnem znesku (137. člen ZJU).
Primerjava z ZDR-1 (177. do 180. člen) pokaže, da je odškodninska odgovornost delavcev in
javnih uslužbencev urejena na primerljiv način in v tem pogledu ni nikakršnega favoriziranja
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Ur. l. RS št. 97/07.
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zaposlenih v javnem ali v zasebnem sektorju. Takšna ureditev je po mojem mnenju tudi ustrezna.
Odškodninska odgovornost namreč (tako v zasebnem kot javnem sektorju) ureja odgovornost
zaposlenega za povračilo škode, ki jo povzroči drugemu. Povzročitev škode terja voljno oziroma
do neke mere zavestno (četudi »le« malomarno) ravnanje zaposlenega, ki ga slednji ob ustrezno
skrbnem delu seveda lahko prepreči. Zato ni dejansko in pravno utemeljenih razlogov, ki bi
opravičevali kakršnokoli razlikovanje pri odgovornosti zaposlenih zgolj zaradi različnega statusa
njihovih delodajalcev (ali le-ti sodijo v zasebni ali javni sektor).

vii.

Odločanje o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev

Pri vodenju postopkov in odločanju o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev je treba najprej
ločiti med postopki, ki so delovnopravne narave, in tistimi, ki so upravne narave, čeprav ZJU
meril za ločevanje med delovnopravno in upravnopravno zadevo ne vsebuje. ZJU torej ne
predpisuje, kdaj mora delodajalec o pravicah oziroma obveznostih javnega uslužbenca odločati
skladno z delovnopravnimi pravili in kdaj skladno s pravili upravnega postopka. Razliko v tej zvezi
ZJU določa šele v postopku s pravnimi sredstvi. V 24. členu ZJU je namreč predpisano različno
pravno varstvo v primeru, ko je s sklepom odločeno o pravici oziroma obveznosti iz delovnega
razmerja,89 za razliko od primera, ko se o pravici oziroma obveznosti po ZJU odloča z upravno
odločbo90.
Zaradi nejasnosti zakona se v praksi pogosto zastavlja vprašanje, kako ločiti med delovnopravno
in upravno stvarjo. Ena izmed možnosti, ki pa vedno ne pripelje do prave rešitve, je negativna
formulacija delovnopravne zadeve – vse, kar v ZJU ni izrecno navedeno, da pomeni upravno
stvar, pomeni delovnopravno stvar.91
ZJU v 24. in 25. členu določa način uveljavljanja pravnega in arbitražnega varstva. Tako o
pravici oziroma obveznosti javnega uslužbenca predstojnik oziroma z njegove strani pooblaščena
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Skladno s 5. odstavkom 24. člena ZJU je zoper sklep o pravici oziroma obveznosti iz delovnega razmerja
dovoljeno sodno varstvo pred delovnim sodiščem pod pogojem, da je javni uslužbenec izkoristil možnost
pritožbe.
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oseba odloči s sklepom, ki mora biti obrazložen in vročen javnemu uslužbencu (1. odstavek 24.
člena ZJU). Zoper naveden sklep lahko javni uslužbenec vloži pritožbo, ki ne zadrži izvršitve
odločitve o pravici oziroma obveznosti iz delovnega razmerja javnega uslužbenca, če zakon ne
določa drugače – razen (!) v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi (3. odstavek 24. člena
ZJU). Šele po vročitvi sklepa komisije za pritožbe pa lahko javni uslužbenec v 30 dneh zahteva
sodno varstvo (2. odstavek 25. člena ZJU). Iz navedenega sledi, da vložena pritožba zadrži
izvršitev sklepa o prenehanju pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu.
Zgoraj opisana ureditev morda sploh ne bi bila toliko sporna, če bi zakonodajalec enako stopnjo
varstva in enak postopek uzakonil tudi za delavce v zasebnem sektorju. Vendar delavec v
zasebnem sektorju nima možnosti izposlovati, da se odločitev delodajalca o odpovedi pogodbe o
zaposlitvi v primeru delavčevega nestrinjanja z odpovedjo kakorkoli zadrži, temveč lahko v roku
30 dni pred pristojnim delovnim sodiščem »zgolj« uveljavlja sodno varstvo na ugotovitev
nezakonitosti pogodbe o zaposlitvi (200. člen ZDR-1).92
Drugačen kot zgoraj opisan je postopek uveljavljanja »čistih« denarnih terjatev iz
delovnega razmerja po 4. odstavku 200. člena ZDR-1, v zvezi s katerimi sme tudi javni
uslužbenec vložiti tožbo neposredno pri pristojnem delovnem sodišču, ne da bi prej uveljavljal
notranje varstvo pri delodajalcu. Pred sodiščem se praktično v vsakem sporu javnega uslužbenca
zoper delodajalca lahko postavi vprašanje, ali je vtoževana terjatev »čista« denarna terjatev
oziroma ali je bil predhodni postopek nujen ter pravilno izpeljan (npr. pravočasnost pravnih
sredstev). Za pomoč pri opredelitvi, kdaj gre za t. i. čisto denarno terjatev in kdaj za odločanje o
pravici javnega uslužbenca, v zvezi s katero je potrebno predhodno varstvo pri delodajalcu, si
lahko načeloma pomagamo na sledeč način: če je o neki denarni terjatvi (pravici do nje) odločeno
s sklepom (npr. o določitvi količnika za odmero plače), potem mora javni uslužbenec ta sklep
izpodbijati najprej pri delodajalcu, saj je vtoževana terjatev neposredno vezana na pravico, o
kateri je bilo s sklepom odločeno. Če pa gre za terjatev javnega uslužbenca iz drugega pravnega
naslova in ne odločbe delodajalca (npr. terjatev neposredno na podlagi zakona), potem gre za t. i.
čisto denarno terjatev, v zvezi s katero je mogoče neposredno sodno varstvo.93
92

Pripomnila bi, da ima inšpektor za delo v zasebnem sektorju sicer možnost preprečiti samovoljno ravnanje
delodajalca (in sicer tako, da zadrži učinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi do poteka
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O pritožbah zoper odločitve o pravicah ali obveznostih iz delovnega razmerja javnega uslužbenca,
zoper kršitve pravic iz delovnega razmerja in o drugih vprašanjih, kadar zakon tako določa,
odloča pristojna komisija za pritožbe iz delovnega razmerja (1. odstavek 35. člena ZJU).
Komisijo za pritožbe (predsednika in člane) imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za
javno upravo, za pet let. Komisija za pritožbe odloča v senatu treh članov, pri čemer mora biti
predsednik senata univerzitetni diplomirani pravnik.
Komisija za pritožbe je pri svojem delu neodvisna in samostojna. Pri tem Komisija za pritožbe
odloča na podlagi in v mejah Ustave Republike Slovenije94, ratificiranih in objavljenih
mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov, ki veljajo na ozemlju Republike
Slovenije. Pravno podlago za delo Komisije za pritožbe tako med drugim predstavlja ZJU ter na
njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ZDR-1 ter številni materialni predpisi, ki urejajo
delovna razmerja javnih uslužbencev na posebnih področjih. Temeljni procesni predpis, na
podlagi katerega odloča Komisija za pritožbe po uveljavitvi novele ZJU – B, pa predstavlja Zakon
o splošnem upravnem postopku (ZUP)95. Komisija za pritožbe v skladu s prvim odstavkom 39.
člena ZJU pri odločanju o pritožbah torej uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
Glede na to, da se upoštevaje citirano določbo ZJU, uporablja ZUP v celoti in ne smiselno, se
Komisija za pritožbe ob reševanju delovnopravnih zadev zaradi neposredne uporabe ZUP in vseh
njegovih institutov pogosto srečuje z mnogimi težavami. Nasprotno pa ZJU glede odločanja o
pravicah in obveznostih javnih uslužbencev na prvi stopnji nikjer ni izrecno določil
postopkovnega zakona, ki bi ga moral pri tem uporabiti organ prve stopnje. Na podlagi
navedenega Komisija za pritožbe zaključi, da so organi prve stopnje pri odločanju o pravicah in
obveznostih javnih uslužbencev dolžni upoštevati le postopkovne določbe v okviru veljavnih
materialnih predpisov ter določbe ZUP, ki urejajo delo organa prve stopnje v zvezi s pritožbo.96
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Ustava RS (Ur. l. RS št. 33/91-I), Ustavni zakon o spremembi 68. člena ustave Republike Slovenije – UZS68
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Komisija za pritožbe skladno z 9. členom svojega poslovnika97 o pritožbah odloča na podlagi
zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Poleg gornjih nalog ima Komisija za pritožbe še eno zelo pomembno pooblastilo, in sicer se mora
Komisija za pritožbe na zahtevo reprezentativnega sindikata dejavnosti oziroma poklica izreči o
pravnem vprašanju, ki vpliva na odločanje o pravicah oziroma dolžnostih večjega števila javnih
uslužbencev v organih (3. odstavek 39. člena ZJU). Takšna stališča so za delodajalca bolj ali manj
zavezujoča, in bodo pomenila prakso, ki jo bo upoštevala komisija pri svojih odločitvah.
Navedena pristojnost komisije je dobrodošla pri kreiranju prakse v zvezi z odločitvami o
pravicah in obveznostih javnih uslužbencev, saj v praksi na prvi stopnji o tem odloča veliko
predstojnikov.98

viii.

Kratko o pogodbi o zaposlitvi v javnem sektorju

Ker je tema magistrske naloge izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, bom za potrebe
magistrske naloge izpostavila le nekatere bistvene značilnosti pogodbe o zaposlitvi v javnem
sektorju, primerjaje s pogodbo o zaposlitvi v zasebnem sektorju.
Definicije pogodbe o zaposlitvi ne vsebuje niti ZDR-1 niti ZJU. Na splošno lahko pogodbo o
zaposlitvi (tako v zasebnem kot javnem sektorju) opredelimo kot pogodbo, s katero se ena
stranka zaveže, da bo opravljala praviloma podrobneje določeno nesamostojno dejavnost, katere
obseg je najpogosteje časovno določen, druga stranka pa se zaveže to dejavnost plačati. S
pogodbo o zaposlitvi se vzpostavi oziroma oblikuje delovno razmerje med delavcem in
delodajalcem, oblikujejo se medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. Za delovno
razmerje je značilna prostovoljnost, vključitev v organiziran delovni proces, delo za plačilo,
osebno in nepretrgano delo po navodilih in pod nadzorstvom delodajalca. Glede na njene splošne
značilnosti je pogodba o zaposlitvi torej sočasno vir obveznosti za dolžnika in vir pravic za upnika
ter nasprotno. Predmet pogodbe o zaposlitvi je delo za plačilo. Pomembno je tudi razlikovanje
obligacijskega pravila dosežka ali prizadevanja kot predmet izpolnitve. V zvezi s tem lahko
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pogodbo o zaposlitvi načeloma štejemo med tiste vrste obveznosti za dosego delovanja, kjer gre
za izpolnitev kot prizadevanje in ne za izpolnitev kot dosežek oziroma kot zadostitev rezultata.99
Delovno razmerje je torej dvostransko razmerje, ki nastane s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Za
dvostranska razmerja v splošnem pogodbenem pravu sicer velja avtonomija pogodbenih strank,
ko lahko slednji prosto urejata obligacijska razmerja, ne smeta pa jih urejati v nasprotju z ustavo,
s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli (3. člen OZ). Vendar pa zakonodaja za pogodbo o
zaposlitvi predpisuje določene pravne posledice (npr. obveznost socialnega zavarovanja, sodna
prisojnost delovnih in socialnih sodišča, pristojnost inšpekcije za delo...), ne glede na to, ali sta
stranki te posledice izrecno dogovorili ali ne.
Za zaposlene v javnem sektorju zaradi narave dela, ki ga opravljajo, v primerjavi z zaposlenimi v
zasebnem sektorju veljajo določene posebnosti. S svojim delom javni uslužbenci namreč
uresničujejo javni interes in za svoje delo uporabljajo javna sredstva, za katera velja pravilo, da se
lahko uporabljajo samo za namene, določene v predpisih. Varovanje javnega interesa zahteva
večje omejitve avtonomije pogodbenih strank, javnega uslužbenca in delodajalca pri urejanju
uslužbenskih razmerij kot v zasebnem.100
Za delovna razmerja javnih uslužbencev ter za pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja veljajo
predpisi, ki urejajo delovna razmerja (torej določila ZDR-1), in kolektivne pogodbe, kolikor ZJU
ali drug poseben zakon ne določa drugače (5. člen ZJU). Cilj zakonodajalca ob pripravi ZJU je bil,
da se delovno razmerje javnega uslužbenca čim bolj približa delovnemu razmerju v zasebnem
sektorju, zato je ZJU prepustil ureditev delovnega razmerja delovnemu pravu in predvidel tudi
sklenitev posebne kolektivne pogodbe101. V ZJU so urejena le tista delovnopravna vprašanja, pri
katerih je zaradi zavarovanja javnega interesa potreben odstop od delovnega prava in od svobode
kolektivnega dogovarjanja.102
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Mežnar Drago, dr., Analiza primerjave zaposlitve na podlagi pogodbe o zaposlitvi po zakonu o delovnih
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Avtonomija pogodbenih strank delovnega razmerja (v javnem in zasebnem sektorju) je na
splošno omejena z 9. členom ZDR-1103, ki določa akte, katere sta delodajalec in delavec dolžna
upoštevati pri sklepanju in prenehanju in v času trajanja delovnega razmerja. V zasebnem sektorju
je dopustno, da delodajalec tudi s pogodbo o zaposlitvi za delavca določi ugodnejše pravice, kot
pa jih določa ZDR-1 ali kolektivna pogodba.
V javnem sektorju je pogodbena svoboda delodajalca dodatno omejena. ZJU v 3. odstavku 16.
člena prepoveduje, da bi delodajalec javnemu uslužbencu zagotovil pravice v večjem obsegu, kot
je to določeno z zakonom, podzakonskim predpisom ali s kolektivno pogodbo, če bi s tem
obremenil javna sredstva104. Iz navedenega izhaja, da lahko delodajalec v javnem sektorju javnemu
uslužbencu sicer zagotovi določene pravice, ki presegajo ureditev njegovih pravic v veljavnih
pravnih predpisih, vendar le pod pogojem, da zagotovljene ugodnosti ne obremenjujejo javnih
sredstev. Kot primer pravice, ki ne obremenjuje javnih sredstev, po drugi strani pa javnemu
uslužbencu vseeno lahko veliko pomeni (zlasti iz vidika organizacije družinskega življenja in
prostega časa) in s tem pripomore k večji učinkovitosti javnega uslužbenca, posledično temu pa
učinkovitejši porabi javnih sredstev, je na primer javnemu uslužbencu bolj prijazna organizacija
delovnega časa (na primer t.i. drseči delovni čas).
Nadaljnjo omejitev avtonomije v javnem sektorju (vendar zgolj neposrednim proračunskim
porabnikom) predpisuje 92. člen ZJU, ki določa, da predstojnik ne sme sprejeti odločitve, ki bi
zagotavljala javnemu uslužbencu večje ali manjše pravice oziroma manj ali bolj ugodne pogoje
dela, kot so določeni v predpisih s področja delovnega prava in kolektivnimi pogodbami. Če
predstojnik navedeno določbo ZJU krši, se lahko skladno s 75. členom ZJU pogodba o zaposlitvi
in drugi akti, s katerimi se odloči o pravicah in obveznostih javnega uslužbenca, deloma
razveljavijo ter nadomestijo z določbami, ki so v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in
kolektivno pogodbo. Sedanja ureditev sicer zagotavlja enako obravnavanje vseh javnih
uslužbencev, hkrati pa se pojavlja utemeljena kritika obstoječega sistema, ki ne dopušča, da
predstojnik določene javne uslužbence, ki po svojem uspešnem in učinkovitem delu morebiti
odstopajo od povprečja, na določen način nagradi. Predstojnik bi namreč (brez obremenjevanja
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javnih sredstev) lahko na primer z zagotavljanjem ugodnejših pogojev dela med javnimi uslužbenci
spodbudil pozitivno konkurenco in izboljšal rezultate dela svojih podrejenih, vendar tak način
motivacije uslužbencev (vsaj trenutno) ni (zakonsko) dopusten.
ZJU za javne uslužbence, ki so zaposleni pri neposrednih proračunskih porabnikih, torej
pomembneje omejuje sklepanje in izvajanja pogodb o zaposlitvi, kot to velja za javne uslužbence
pri posrednih proračunskih porabnikih, ker z vrsto določb prisilno ureja uslužbenska razmerja
uradnikov in strokovno – tehničnih javnih uslužbencev. Poleg zgoraj že navedenega velja pri
sklepanju pogodbe o zaposlitvi za uradniška delovna mesta še poseben natečajni postopek,
kriterij boljše strokovne usposobljenosti, izbira najboljšega kandidata s sklepom, nato imenovanje
v naziv uradnik z odločbo in šele potem podpis pogodbe o zaposlitvi. Za razliko od opisanega se
za zaposlene pri posrednih proračunskih porabnikih za urejanje uslužbenskih razmerij, razen
načel ZJU v prvem delu zakona in prepovedi načela in favorem v pogodbah o zaposlitvi, uporablja
ZDR-1.105
V zasebnem in javnem sektorju so natančno predpisani tudi načini prenehanja pogodbe o
zaposlitvi in načini varovanja interesov in pravic posamezne pogodbene stranke. Slednje tako ni
prepuščeno avtonomni volji strank pogodbe o zaposlitvi. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi, zlasti
odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca (pa naj bo redna ali izredna), ima za delavca
oziroma javnega uslužbenca praviloma vedno hude posledice, saj izguba zaposlitve pomeni izgubo
(pričakovanega in praviloma rednega) mesečnega prihodka, ki zagotavlja eksistenco delavcu in
tudi njegovi družini. Redki zaposleni imajo po prejemu odpovedi pogodbe o zaposlitvi na voljo
možnosti za takojšnjo novo zaposlitev, vsled česar je seveda dejansko pravilno in tudi pravno
utemeljeno, da zakonodaja načine prenehanja delovnih razmerij kogentno ureja.
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b. PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI V JAVNEM SEKTORJU
i.

Novela ZJU 2005
1. Razlogi za sprejem novele106

V okviru približevanja Evropski uniji je morala Slovenija med drugim modernizirati svojo javno
upravo s ciljem delovanja po načelih zakonitosti, učinkovitosti, usmerjenosti k uporabnikom,
strokovnosti in politični nevtralnosti. V okviru navedenih sprememb je bilo potrebno vzpostaviti
sodoben in pregleden uslužbenski sistem, ki temelji na standardih, ki jih države članice Evropske
unije upoštevajo pri oblikovanju pravnih ureditev sistema javnih uslužbencev. Ker smo v Sloveniji
že imeli neke vrste uslužbenski sistem, saj je statuse, pravice in obveznosti ter sklepanje delovnih
razmerij v državnih organih urejal posebni zakon, je bila vzpostavitev uslužbenskega sistema lažja,
saj je bilo potrebno dopolniti in izboljšati že obstoječe rešitve ter na novo urediti področja, ki še
niso bila urejena. Tako je bil ZJU sprejet junija 2002, veljati je začel 15 dni po objavi, zaradi
priprave obsežnih podzakonskih aktov in seznanjanjem z novostmi pa se je zakon začel
uporabljati šele leto dni kasneje.
ZJU je pomenil bistveno spremembo v sistemu zaposlovanja v javni upravi, predvsem v delu, ki se
nanaša na uradniška delovna mesta in na izvajanje javnega natečaja za zasedbo delovnih mest.
Prav tako je povzročil drugačen pristop k zagotavljanju strokovnosti javnih uslužbencev, saj je
zahteva po opravljenem strokovnem izpitu za delo v javni upravi bila obravnavana zelo resno in je
veliko število kandidatov pristopilo k opravljanju tega izpita. Po približno dveh letih uporabe ZJU
je v praksi nastopil čas za odpravo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v praksi. Poleg tega je
predlagatelj zakona (Vlada RS) ocenil, da je potrebno na področju uslužbenskega sistema
zagotoviti (ob ohranitvi urejenosti sistema) tolikšno stopnjo fleksibilnosti, da bo mogoče čim bolj
učinkovito upravljanje z zaposlenimi. Vendar je bilo za slednje v takrat veljavni zakonodaji preveč
ovir. Pogosti so bili očitki, da ni mogoče uveljavljati odgovornosti javnih uslužbencev v primeru
slabega dela, nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov ali napak pri delu, ki so posledica
naklepnega ravnanja ali malomarnosti. Nobenega razloga namreč ni, da bi z zapletenimi postopki
javnega uslužbenca morali za slabo delo ali krivdno ravnanje varovati bolj kot to velja za
zaposlenega v gospodarstvu.

106

Poročevalec Državnega zbora RS, št. 57, letnik XXXI, Ljubljana, 27. 7. 2005, str. 3-5.
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Spremembe in dopolnitve ZJU, kot so bile izvedene z novelo ZJU-B, sledijo cilju vzpostavitve
učinkovitejšega uslužbenskega sistema, ki bo omogočal kakovostno upravljanje z zaposlenimi in
njihovo učinkovito vključevanje v izvajanje nalog uprave oziroma nalog, ki so neposredno
povezane z izvajanjem oblasti ali z varstvom javnega interesa. Ne glede na približevanje ureditve
položaja javnih uslužbencev položaju zaposlenih v zasebnem sektorju v skladu s pravili splošnega
delovnega prava, so ostala osnovna načela, na katerih temelji sistem javnih uslužbencev,
nespremenjena.
Cilj novele ZJU-B je torej bil učinkovitejši uslužbenski sistem in novela je bila sprejeta zaradi
naslednjih razlogov107:


poenostavitve postopkov izbire strokovno najprimernejših kandidatov z ohranitvijo
koncepta in načel sistema javnih uslužbencev (načelo javnega natečaja, načelo
enakopravne dostopnosti);



poenostavitve odločanja o pritožbah iz delovnega razmerja v okviru delodajalca, pri
čemer se naj zagotavlja učinkovitejše pravno varstvo v primeru kršitev pravic javnih
uslužbencev s težjimi posledicami (prenehanje delovnega razmerja, razrešitev,
premestitev);



izenačitve statusa javnega uslužbenca z zaposlenimi v zasebnem sektorju glede prenehanja
pogodbe o zaposlitvi, glede postopkov ugotavljanja nesposobnosti in disciplinskega
postopka ter glede morebitnih drugih vprašanj, kjer je to smotrno (npr. področja
pripravništva).

2. Položaj javnih uslužbencev pred novelo in po njej
Pred novelo ZJU-B je pogodba o zaposlitvi javnega uslužbenca lahko prenehala na načine,
opredeljene v 1. odstavku 153. člena ZJU:
1. s potekom časa, za katerega je bilo sklenjeno;
2. s pisnim sporazumom o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi;
3. z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani javnega uslužbenca;
4. z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca;

107

Ob tem pripominjam, da v nadaljevanju izpostavljam zgolj tiste cilje, katere zasleduje novela ZJU-B oziroma
razloge, zaradi katerih je bila novela sprejeta, ki se navezujejo na temo magistrske naloge. Razlogov za sprejem
novele ZJU-B je namreč bilo še bistveno več, vendar bi z navajanjem vseh presegla domet te naloge.
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5. s smrtjo javnega uslužbenca;
6. če uradnik ne opravi ustreznega strokovnega izpita, ki je bil kot pogoj določen v pogodbi o
zaposlitvi;
7. na drug način, če tako določa ta zakon oziroma drug zakon, ki ureja delovna razmerja javnih
uslužbencev v organih.
Predstojnik je javnemu uslužbencu pogodbo o zaposlitvi lahko odpovedal iz razlogov,
opredeljenih v 1. odstavku 155. člena ZJU:
1.

če je postalo delo javnega uslužbenca nepotrebno iz poslovnega razloga in ga ni mogoče
premestiti v skladu z zakonom;

2.

če je v posebnem postopku ugotovljeno, da je javni uslužbenec nesposoben za svoje delovno
mesto, in ga ni mogoče premestiti v skladu z zakonom;

3.

z izrekom disciplinskega ukrepa;

4.

če je javni uslužbenec neuspešno opravil poskusno delo in ga ni mogoče premestiti v skladu z
zakonom;

5.

če je bil javni uslužbenec neopravičeno odsoten z dela zaporedoma pet delovnih dni.

ZJU se v svojih določbah glede načinov in razlogov za prenehanje pogodbe o zaposlitvi ni
skliceval na določbe (takrat veljavnega) ZDR iz leta 2002, kar pomeni, da je javnim uslužbencem
pogodba o zaposlitvi lahko prenehala izključno na podlagi razlogov in na načine, predpisane v
ZJU. Pregled le-teh pa pokaže, da ZJU prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi izredne
odpovedi s strani delodajalca ni poznal. Razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi so bili torej za
javne uslužbence omejeni zgolj na določila ZJU.
Z novelo ZJU-B je bilo poglavje prenehanja uslužbenskih razmerij urejeno na novo (členi 153. do
162. so se v celoti spremenili). Spremenila se je tudi terminologija, saj je novela ZJU-B prejšnje
poglavje »prenehanje delovnega razmerja« spremenila v »prenehanje pogodbe o zaposlitvi«, temu
primerno je spremenjena tudi dikcija v posameznih členih.
Pomembna novost, ki jo je uvedla novela ZJU-B glede prenehanja pogodb o zaposlitvi javnih
uslužbencev, je vsebovana v noveliranem 1. odstavku 154. člena ZJU, s katerim je zakonodajalec
položaj javnih uslužbencev v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi pravzaprav izenačil s
položajem delavcev v zasebnem sektorju. Predpisal je namreč, da pogodba o zaposlitvi javnega
uslužbenca preneha veljati na načine, ki jih določa zakon o delovnih razmerjih, po samem zakonu
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pa v naslednjih primerih: 1) če uradnik v danem roku ne opravi ustreznega strokovnega izpita, 2)
če je javni uslužbenec s pravnomočno sodbo obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti, z nepogojno kaznijo več kot šest mesecev zapora in 3) na drug način, če
tako določa ta zakon oziroma področni zakon, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev v
organih. V členih 155. do 162. ZJU so predpisane posebnosti redne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi iz razlogov nesposobnosti in poslovnih razlogov.
S sprejemom novele ZJU-B se je položaj javnih uslužbencev v zvezi z načini prenehanja pogodbe
o zaposlitvi pomembno približal položaju zaposlenih v zasebnem sektorju. Sedaj se tudi za javne
uslužbence v celoti uporabljajo določila ZDR-1, ki se nanašajo na izredno odpoved pogodbe o
zaposlitvi, tako s strani delodajalca kot tudi delavca oziroma javnega uslužbenca.

ii.

Načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi po ZJU - splošen pregled

ZJU v XXI. poglavju ureja prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi na naslednje načine:


ukinitev organa, kadar naloge ukinjenega organa ne prevzame drug organ (153. člen ZJU)
– v tem primeru prenehajo pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem po enakem
postopku kot v primeru odpovedi iz poslovnega razloga, pri čemer ZJU redno odpoved
iz poslovnih razlogov ureja v 156. členu108 in se torej ZDR-1 za tovrstno odpoved ne
uporablja;



na načine, ki jih določa zakon o delovnih razmerjih109;



po samem zakonu v naslednjih primerih:
o če uradnik ne opravi ustreznega strokovnega izpita, ki je bil kot pogoj določen v
pogodbi o zaposlitvi, razen če ga ne opravi zaradi razlogov, ki niso na njegovi

108

V 156. členu ZJU je poslovni razlog opredeljen kot zmanjšanje obsega javnih nalog, privatizacije javnih nalog,
iz organizacijskih, strukturnih, javnofinančnih ali podobnih razlogov. Javnemu uslužbencu lahko zaradi poslovnih
razlogov (na podlagi spremembe akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest) delovno razmerje
preneha ali pa je premeščen na delovno mesto, ki ne ustreza njegovemu nazivu.
109

Pogodba o zaposlitvi lahko po ZDR-1 preneha zaradi poteka časa, smrti delavca ali delodajalca, sporazuma,
redne ali izredne odpovedi, sodbe sodišča, določb zakona, drugih primerov, ki jih določa zakon (npr.
nemožnost opravljanja dela zaradi invalidnosti).
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strani; delovno razmerje mu preneha naslednji dan po preteku roka, določenega s
pogodbo o zaposlitvi;
o če je s pravnomočno sodbo obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti, z nepogojno kaznijo več kot šest mesecev zapora; delovno
razmerje mu preneha s sklepom, ki ga izda predstojnik, najkasneje pa 15. dan po
vročitvi pravnomočne sodbe delodajalcu;
o na drug način, če tako določa ta zakon oziroma področni zakon, ki ureja delovna
razmerja javnih uslužbencev v organih.
ZJU torej enako kot ZDR-1 loči med redno110 in izredno111 odpovedjo112 pogodbe o zaposlitvi,
pri čemer ZJU specialno ureja:


redno odpoved iz poslovnih razlogov (ZJU ta odpovedni razlog definira drugače kot
ZDR-1), posebnosti pripravljanja programa razreševanja presežnih delavcev, ugotavljanje
možnosti premestitve;



redno odpoved iz razloga nesposobnosti (ZJU ta razlog definira drugače kot ZDR-1);



kot dodatni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi pa določa neizpolnjevanje pogojev za
delovno mesto.

Na podlagi gornjega se torej za javne uslužbence uporabljajo določila ZJU glede redne odpovedi
iz poslovnih razlogov in nesposobnosti, medtem ko se pri redni odpovedi iz krivdnih razlogov v
celoti uporabljajo določila ZDR-1. Specialna ureditev v ZJU je glede redne odpovedi iz poslovnih
razlogov in nesposobnosti predpisana zaradi posebnosti organizacije javnega sektorja oziroma
konkretneje - delodajalca v javnem sektorju. V ZDR-1 opredeljena razloga za redno odpoved iz
poslovnih razlogov113 in nesposobnosti114 namreč sledita organizaciji delodajalca v zasebnem
110

Delavec lahko pogodbo o zaposlitvi redno odpove brez obrazložitve, medtem ko lahko delodajalec pogodbo
o zaposlitvi odpove le ob obstoju utemeljenega razloga, hkrati pa mora delavca opozoriti na pravno varstvo in
na pravice iz zavarovanja v primeru brezposelnosti (83. člen ZDR-1). Enako velja za javne uslužbence.
111

Delavec in delodajalec lahko izredno odpovesta pogodbo o zaposlitvi samo v primerih oziroma iz razlogov,
določenih z zakonom. Enako velja za javne uslužbence.
112

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je enostranska izjava volje katerekoli stranke delovnega razmerja, ki mora biti
izražena v pisni obliki.
113

1. alineja 1. odstavka 89. člena ZDR-1: prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o
zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca.
114

2. alineja 1. odstavka 89. člena ZDR-1: nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja
pravočasno, strokovno in kvalitetno, neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi,
izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar delavec ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih
obveznosti iz delovnega razmerja.
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sektorju, s čemer bi bila uporaba teh dveh razlogov v javnem sektorju v praksi zelo otežkočena.
Opredelitev poslovnih razlogov in razloga nesposobnosti v ZJU pa je prilagojena organizaciji
(delodajalca) v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.
Tudi za javnega uslužbenca velja (enako kot za delavca), da lahko pogodbo o zaposlitvi odpove
brez razloga, vendar mora upoštevati minimalni odpovedni rok.
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c. IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI S STRANI DELODAJALCA
i.

Pravna podlaga

V skladu s 1. odstavkom 154. člena ZJU, ki za primer izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
napotuje na uporabo zakona o delovnih razmerjih, je splošna pravna podlaga za izredno odpoved
pogodbe o zaposlitvi s strani katerekoli pogodbene stranke 109. člen ZDR-1, ki določa:
(1) Delavec ali delodajalec lahko izredno odpovesta pogodbo o zaposlitvi, če obstajajo razlogi,
določeni s tem zakonom in če ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank
ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oziroma do poteka časa,
za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi.
(2) Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora pogodbena stranka podati najkasneje v 30 dneh
od ugotovitve razloga za izredno odpoved in najkasneje v šestih mesecih od nastanka razloga. V
primeru krivdnega razloga na strani delavca ali delodajalca, ki ima vse znake kaznivega dejanja,
pogodbena stranka lahko odpove pogodbo o zaposlitvi v 30 dneh od ugotovitve razloga za
izredno odpoved in storilca ves čas, ko je možen kazenski pregon.
V primerjavi z redno odpovedjo, ki neposredno učinkuje z začetkom odpovednega roka, izredna
odpoved glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi učinkuje takoj, brez odpovednega roka –
pogodba o zaposlitvi torej preneha takoj. Hkrati že iz same opredelitve izredne odpovedi izhaja,
da morata biti za njeno zakonitost kumulativno podani dve predpostavki: prvič, v zakonu
opredeljen odpovedni razlog in drugič, ugotovitev, da ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja
do izteka odpovednega roka oziroma do poteka pogodbe o zaposlitvi.
Tako kot onemogočanje nadaljevanja delovnega razmerja tudi nemožnosti nadaljevanja delovnega
razmerja do konca odpovednega roka v primeru izredne odpovedi praviloma ne bo mogoče
dokazati oziroma ugotoviti v objektivnem smislu. Bolj kot za objektivno dejstvo bo v resnici šlo
za pravno oceno okoliščin razlogov, na podlagi katerih je bila izredna odpoved podana. Bistvene
za to so »vse okoliščine« in »interesi obeh pogodbenih strank«. Prvi pogoj je stvarnega značaja in
ga je treba ugotavljati in presojati predvsem glede na naravo, težo in posledico kršitve pogodbe.
Drugi pogoj pa ima osebni značaj in je zanj pomembno, kako je kršitev pogodbenih in drugih
obveznosti vplivala na medsebojna razmerja strank, medsebojno zaupanje, možnost nadaljnjega
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sodelovanja in podobno.115 Glede na zakonsko določbo 1. odstavka 109. člena ZDR-1 se tudi
skladno s sodno prakso116 oba pojma presojata celovito, uravnoteženo in v medsebojni povezavi.
Razloge za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca taksativno določa 110. člen ZDR-1:


če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse
znake kaznivega dejanja;



če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz
delovnega razmerja;



če je delavec kot kandidat v postopku izbire predložil lažne podatke ali dokazila o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela;



če delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa
ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti;



če je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano opravljati določena dela v delovnem
razmerju ali če mu je izrečen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep oziroma sankcija za
prekršek, zaradi katerega ne more opravljati dela dalj kot šest mesecev, ali če mora biti
zaradi prestajanja zaporne kazni več kot šest mesecev odsoten z dela;



če delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku;



če se delavec v roku petih delovnih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe o
zaposlitvi neopravičeno ne vrne na delo;



če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje navodil
pristojnega zdravnika oziroma pristojne zdravniške komisije ali če v tem času opravlja
pridobitno delo ali brez odobritve pristojnega zdravnika oziroma pristojne zdravniške
komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja.

Zaradi zgoraj taksativno navedenih odpovednih razlogov lahko delodajalec pogodbo o zaposlitvi
izredno odpove tudi javnemu uslužbencu. Od zgoraj naštetih razlogov se v praksi za javni sektor
115

Robnik Ivan, mag., Spremembe ZDR glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi, v: Pravna praksa, letnik 2006, št.
32, str. 23.
116

Sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 55/2008 z dne 23. 3. 2009, VIII Ips 239/2013 z dne 13. 1. 2014,
VIII Ips 190/2013 z dne 10. 2. 2013.
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(neposredne proračunske porabnike) ne uporablja zgolj razlog po 6. alineji 110. člena ZDR-1, ker
vsebuje ZJU v zvezi z ukinitvijo organa in prenosa nalog organa posebno ureditev, izven katere
drugačna sprememba delodajalca za javnega uslužbenca ni možna.
ZDR-1 je v primerjavi s prej veljavnim ZDR nekoliko spremenil razloge za podajo izredne
odpovedi s strani delodajalca. Tako ZDR-1 sedaj dopušča podajo izredne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi s strani delodajalca tudi v primeru, če je delavec kot kandidat v postopku izbire
predložil lažne podatke ali dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela. Z ZDR možna
podaja izredne odpovedi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela pa se je z ZDR-1
spremenila v razlog za podajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (5. alineja 1. odstavka 89.
člena ZDR-1), za katerega velja sedemdnevni odpovedni rok (1. odstavek 94. člena ZDR-1).
V razdelku o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi ZDR-1 tako najprej v 109. členu ureja
splošna pravila, ki veljajo za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, nato pa v 110. členu
predpisuje izredno odpoved s strani delodajalca in v 111. členu izredno odpoved s strani delavca.
Pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi je seveda treba upoštevati tudi relevantne splošne
določbe glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi (od 82. do 88. člena ZDR-1). Izpostaviti je
potrebno, da je po določilu četrtega odstavka 83. člena ZDR-1 neveljavna izredna odpoved, ki
krši prepoved diskriminacije. Utemeljen razlog, ki opravičuje izredno odpoved, je vedno dolžna
dokazati tista stranka, ki izredno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi (2. odst. 84. člena ZDR-1). V
primeru, ko odpoved poda delodajalec, je dokazno breme v zvezi z zakonitostjo podane
odpovedi torej na njegovi strani.
V postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca se tudi pri javnih
uslužbencih glede predhodnega postopka, ki ga je delodajalec dolžan izvesti pred samo podajo
izredne odpovedi, uporabljajo določila ZDR-1. Vendar je pri izredni odpovedi pogodbe o
zaposlitvi javnim uslužbencem potrebno uporabiti določene postopkovne modalitete, ki so
povezane z uveljavljanjem pravnega varstva po 24. in 25. členu ZJU. Citirana člena namreč
določata, da se o pravici oziroma obveznosti javnega uslužbenca (torej tudi o izrednem
prenehanju pogodbe o zaposlitvi) odloči s sklepom, ki mora biti obrazložen in vročen javnemu
uslužbencu (1. odstavek 24. člena ZJU). Zoper naveden sklep lahko javni uslužbenec vloži
pritožbo, ki v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi zadrži izvršitev sklepa (3. odstavek 24.
člena ZJU), šele po vročitvi sklepa komisije za pritožbe pa lahko javni uslužbenec v 30 dneh
zahteva sodno varstvo (2. odstavek 25. člena ZJU). Podrobnosti samega postopka podaje izredne
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odpovedi pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem bodo obrazložene v nadaljevanju v posebnem
poglavju.

Načela za odpoved pogodbe o zaposlitvi117
Pogodbeni značaj delovnega razmerja
Z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delovno razmerje med strankama te pogodbe preneha.
Razloge za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ZDR-1 določa v 110. členu,
v katerem so zajete okoliščine, ki se na dokazni podlagi obravnavajo in vrednotijo iz vidika
materialnega prava. Pripomniti velja, da se zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi presoja tako
na materialnopravni podlagi (ali razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi dejansko obstaja, je
resen in utemeljen) kot tudi iz vidika postopka (ali je delodajalec postopek odpovedi izvedel v
skladu z določili ZDR-1). ZDR-1 sicer ne uporablja pojma „postopek pri delodajalcu“ ali
podobnih pojmov, znanih iz prejšnje ureditve, ki bi kazali na potrebo po posebnem formalnem
postopku, kljub temu pa mora delodajalec opraviti določena postopkovna dejanja, ki so povezana
z zagotavljanjem temeljnih pravic delavca. V nasprotnem primeru je lahko odpoved nezakonita že
zgolj zaradi neupoštevanja postopkovnih pravil, četudi je razlog za podajo odpoved po vsebini še
kako utemeljen.
Značaj odpovednega razloga
Za veljavnost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca mora obstajati eden
izmed t.i. posebej utemeljenih razlogov, določenih z zakonom (109. in 110. člen ZDR-1), zaradi
katerih ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja niti do izteka odpovednega roka oziroma do
poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi.
Utemeljen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi skladno s pravno teorijo118 pomeni, da
obstajajo stvarno oziroma objektivno preverljiva dejstva, ki pravno omogočajo in podkrepijo
delodajalčevo odločitev, da pogodbo o zaposlitvi delavcu odpove.
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Novak Janez, dr., Odpoved pogodbe o zaposlitvi v slovenski sodni praksi, v: Delavci in delodajalci, 23/2006/VI, str. 166-168.
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Novak Janez, dr., Resni in utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi, v: Podjetje in delo, letnik
2002, št. 6, str. 1326.
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Delodajalec mora razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi obrazložiti v odpovedi pogodbe o
zaposlitvi. ZDR-1 je 87. členu na novo predpisal, da mora delodajalec v odpovedi pogodbe o
zaposlitvi pisno obrazložiti dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. V obrazložitvi
predloga zakona je bilo navedeno, da „zakon jasneje določa, da je treba v odpovedi navesti dejanske
razloge za odpoved in ne pravno kvalifikacijo“. Navedena dikcija pomeni, da je delodajalec v
odpovedi dolžan dovolj konkretno (vsebinsko in časovno) navesti in obrazložiti okoliščine
(ravnanje delavca), iz katerih je razvidno, kaj je dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Pravne kvalifikacije takega ravnanja ni dolžan navesti, pa tudi če jo, sodišče pri presoji
(ne)zakonitosti odpovedi nanjo ni vezano. Vezano je le na dejanske opredelitve odpovednega
razloga in tega delodajalec v sodnem postopku ne more več spreminjati.119
Nezmožnost nadaljevanja delovnega razmerja
Za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi je v ZDR-1 jasno določeno, da jo je dovoljeno
odpovedati, če „ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče
nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka...“ (1. odstavek 109. člena ZDR-1).
Zgoraj navedeno pomeni, da lahko delodajalec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi brez
odpovednega roka, če se delavec težje oziroma huje prekrši zoper obveznosti iz naslova
delovnega razmerja. Takšno postopanje zakon delodajalcu seveda omogoča le, če obstajajo
razlogi, taksativno določeni v ZDR-1, in če ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh
pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka
oziroma do poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi.120
Pomembne so torej stvarne in osebne okoliščine, ki kažejo na to, da delovnega razmerja
enostavno ni mogoče nadaljevati. Delovno razmerje je namreč zaupno razmerje, zato je za
njegovo nadaljevanje pomembno medsebojno zaupanje strank tudi v prihodnje.
Kaj v praksi pomeni zakonska definicija »vse okoliščine in interesi obeh pogodbenih strank« je
definiralo Vrhovno sodišče RS121, ki se je izreklo, da je treba oba pojma presojata celovito in v
medsebojni povezavi. "Vse okoliščine" se nanašajo zlasti na naravo, težo in posledice kršitve, v
119

Sodba Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 172/2014 z dne 27. 10. 2014.
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Novak Mitja, Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, v: Podjetje in delo 6-7/2002, str. 1341.
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Sodba Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 55/2008 z dne 23. 3. 2009.
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zvezi s presojo "interesov obeh pogodbenih strank" pa je pomembno zlasti medsebojno zaupanje
oziroma ugotovitev, kako je kršitev vplivala na medsebojno razmerje strank.
Značaj kršitve pogodbe o zaposlitvi
Ni vsaka kršitev pogodbe o zaposlitvi taka, da je zaradi nje podan utemeljen razlog za odpoved
pogodbe o zaposlitvi. Od okoliščin vsakega posamičnega primera je odvisno, ali je kršitev določb
pogodbe o zaposlitvi tako huda, da je dejansko podan utemeljen razlog za njeno odpoved, pri
čemer je pri vsaki vrsti odpovedi potrebno upoštevati, da morajo za njeno zakonitost obstajati
razlogi, določeni v samem zakonu. Po ustaljenem stališču Vrhovnega sodišča RS122 utemeljen
razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi pomeni pravni standard, pri presoji katerega sta dolžna
tako delodajalec kot sodišče upoštevati vse pomembne okoliščine primera. Posebej to velja tudi
za odpovedni razlog, zaradi katerega ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh
pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka. Ker je
odpoved pogodbe o zaposlitvi predvidena kot skrajno in zadnje sredstvo za sankcioniranje
kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, izredna odpoved pa kot
najstrožja, je treba okoliščine in interese strank pretehtati še posebej skrbno.

ii.

Subsidiarna uporaba razlogov po 110. členu ZDR-I za javne
uslužbence
1. Kršitev pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega
razmerja z vsemi znaki kaznivega dejanja

Obstoj tega razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi je pogojen z dvema predhodno
ugotovljenima dejstvoma: prvič), da je delavec kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega
razmerja in drugič), da ima prej navedena kršitev vse znake kaznivega dejanja.
Pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev so na podlagi 1.
odstavka 16. člena ZJU urejene s predpisi s področja delovnih razmerij, s kolektivnimi
pogodbami, s tem in drugimi zakoni ter na njihovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi. Tako
kot v zasebnem sektorju pa se (pravice in) obveznosti javnega uslužbenca iz delovnega razmerja
122

Sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 286/2005 z dne 22. 11. 2005, VIII Ips 52/2006 z dne 28. 3. 2006,
VIII Ips 111/2015 z dne 8. 9. 2015.
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konkretno določijo s pogodbo o zaposlitvi, če zakon ne določa drugače (2. odstavek 16. člena
ZJU).
Sam pojem »kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja« v ZDR-1 ni
definiran, zato je pri razlagi tega pojma potrebno izhajati iz zgoraj izpostavljenih zakonskih določb
ter predvsem v vsakem primeru posebej ugotavljati kršitve obveznosti iz delovnega razmerja
prvenstveno na podlagi kršitve delavčevih obveznosti, opredeljenih v pogodbi o zaposlitvi.
Temeljne obveznosti delavca so določene v 33. do 42. členu ZDR-1 in se nanašajo na opravljanje
dela, upoštevanje delodajalčevih navodil, spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
obveznosti obveščanja, prepovedi škodljivega ravnanja, obveznosti varovanja poslovne skrivnosti,
prepovedi konkurence (konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula). Ni nujno, da so v
pogodbi o zaposlitvi vsebovane zakonsko določene obveznosti delavca, kljub temu pa jih lahko
pogodba o zaposlitvi seveda podrobneje ureja oziroma opredeljuje. Poleg obveznosti,
predpisanih z zakonom, so lahko v pogodbi o zaposlitvi (ali drugih zavezujočih aktih delodajalca)
določene tudi druge obveznosti, ki jih je delavec v času trajanja delovnega razmerja zavezan
spoštovati.
Kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja (ki lahko ima znake kaznivega
dejanja ali pa ne) je sicer tudi razlog za podajo redne odpovedi iz krivdnega razloga po 3. alineji 1.
odstavka 89. člena ZDR-1. Ali bo delodajalec ob ugotovitvi navedene kršitve delavcu podal redno
odpoved iz krivdnega razloga ali izredno odpoved, bo v vsakem posamičnem primeru odvisno od
ugotovitve, ali je mogoče ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank
delovno razmerje nadaljevati do izteka odpovednega roka. V kolikor to ne bo mogoče, so
podane predpostavke za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
V primerjavi z razlogom, opredeljenim v 2. alineji 1. odstavka 110. člena ZDR-1 (t. j. hujša kršitev
obveznosti iz delovnega razmerja, storjena naklepoma ali iz hude malomarnosti), ta razlog za
izredno odpoved ne predpisuje


niti intenzivnosti same kršitve (zadostuje zgolj ugotovitev kakršnekoli kršitve pogodbene
ali druge obveznosti iz delovnega razmerja);



niti subjektivnega odnosa, ki ga ima delavec do storjene kršitve (ali delavec kršitev stori
naklepoma, namenoma, iz hude ali majhne malomarnosti, ni pomembno).

Namesto predpisane intenzivnosti kršitve in subjektivnega odnosa delavca do storjene kršitve pa
je v 1. alineji 1. odstavka 110. člena ZDR-1 predpisano, da mora imeti kršitev vse znake kaznivega
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dejanja123. Delodajalec mora torej kršitev presojati iz vidika kazenskega prava, kar v praksi
največkrat pomeni uporabo KZ-1, lahko pa tudi kazenskih določb v posameznih zakonih.
Obstoj tega razloga za izredno odpoved ni pogojen z nobeno aktivnostjo, ki bi se od delodajalca
zahtevala na področju kazenskega pregona delavca. Delodajalec ni zavezan, da zoper delavca
poda kazensko ovadbo, niti je odvisen od odločitve tožilstva o kazenskem pregonu po morebiti
vloženi ovadbi, niti od odločitve sodišča o morebiti vloženem obtožnem aktu.
S kakšno stopnjo konkretizacije kršitve v povezavi s kazenskim pravom je delodajalec dolžan
razlog iz I. alineje I. odstavka 110. člena ZDR-1 opredeliti in utemeljiti v sami odpovedi, je
Vrhovno sodišče RS povzelo v odločbi z dne 22. 11. 2010124, ki pomeni pravzaprav ponovitev že
znanih in enotnih stališč Vrhovnega sodišča RS125:
»Delodajalcu ni potrebno „kazenskopravno pravilno okvalificirati kršitve delavca v smislu določb KZ“,
mora pa kršitve navesti oziroma opredeliti tako, da bo mogoča presoja o tem, ali ima očitana kršitev
znake kaznivega dejanja. Izhodišče in okvir materialne presoje izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v
sodnem postopku je presoja zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v okviru odpovednih
razlogov in obrazložitve teh razlogov v izredni odpovedi. Iz določbe drugega odstavka 86. člena ZDR, ki
določa formalne zahteve, ki jih mora vsebovati odpoved, v povezavi s prvo alinejo prvega odstavka 111.
člena ZDR, izhaja, da mora delodajalec očitano kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega
razmerja opredeliti tako, da iz te opredelitve oziroma opisa izhaja konkretna kršitev in znaki kaznivega
dejanja, ki jih ima ta kršitev. Pri tem ni odločilno, ali delodajalec v odpovedi tudi že sam točno določi člen
kaznivega dejanja - temveč da navede znake kaznivega dejanja. Ni tudi odločilno, kje konkretno je opis
očitane kršitve z znaki kaznivega dejanja naveden - že v "izreku" ali "obrazložitvi" izredne odpovedi.
ZDR za izredno odpoved ne določa posebnih formalnih zahtev obličnosti. Treba je upoštevati, da
odpoved ne predstavlja kazenske ali disciplinske, temveč civilno sankcijo, za katero poleg zahtev ZDR
veljajo le splošna pravila o odpovedi obligacijskih pogodb.«
V isti sodni odločbi je Vrhovno sodišče RS tudi jasno navedlo, da »delovno sodišče pri presoji
zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne odloča o kazensko pravni odgovornosti delavca. Mora pa
123

Kaznivo dejanje je človekovo protipravno ravnanje, ki ga zakon zaradi nujnega varstva pravnih vrednot določa kot
kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake ter kazen za krivega storilca (16. člen KZ-1).
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Sodba Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 133/2009 z dne 22. 11. 2010.
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Sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 475/2006 z dne 27. 2. 2007, VIII Ips 101/2007 z dne 29. 5. 2007,
VIII Ips 180/2009 z dne 7. 9. 2010 in VIII Ips 161/2010 z dne 14. 9. 2011.
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pri presoji, ali ima delavcu očitana kršitev znake kaznivega dejanja, upoštevati, kako so ti določeni v
Kazenskem zakoniku in predvsem tudi, kako jih upošteva oziroma razlaga kazenskopravna teorija in
sodna praksa.«
Vendar ugotovitev kršitve pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja ter znakov
kaznivega dejanja vedno ne pomeni tudi obstoja razloga po 1. alineji 1. odstavka 110. člena ZDR1. Tako je Vrhovno sodišče RS v sodbi opr. št. VIII Ips 35/2012 z dne 3. 12. 2012 zavzelo
naslednje stališče in izpostavilo, da je treba presojati tako formalno kot tudi materialno
protipravnost: »Dejanje, ki ima vse znake kaznivega dejanja, je (formalno) protipravno, vendar je lahko
(materialna) protipravnost izključena le, če so s KZ-1 podani pogoji za izključitev protipravnosti. Tožnik
trdi, da je bil v opravičljivi zmoti, ker je vzel stvar, za katero je mislil, da je na njej lastninska pravica
opuščena. Ta zatrjevana zmota o zakonskem znaku kaznivega dejanja tatvine bi sicer lahko pomenila
dejansko zmoto v širšem pomenu (zmoto o okoliščinah izključitve protipravnosti), ki je v drugem
odstavku 30. člena KZ-1 opredeljena kot zmota o okoliščinah, v kateri bi bilo dejanje dopustno in bi
izključevala protipravnost dejanja, če bi bile zares podane.«
Z razlogom po 1. alineji 1. odstavka 110. člena ZDR-1 je delodajalcu torej omogočeno, da po
ugotovitvi tako intenzivne kršitve, ki ima vse znake kaznivega dejanja, razpolaga z razlogom za
takojšnje prenehanje pogodbe o zaposlitvi in lahko delavcu poda izredno odpoved pogodbe o
zaposlitvi).
V praksi uporaba razloga za podajo izredne odpovedi po 1. alineji 1. odstavka 110. člena ZDR-1
ni enostavna. Izredno odpoved je namreč treba utemeljiti tako na določbah ZDR-1 kot tudi
določbah kazenskega prava. V primeru dvoma, da kršitev morebiti ne predstavlja vseh znakov
kaznivega dejanja, je zato iz vidika dokazovanja vseh znakov kaznivega dejanja s strani delodajalca
(glede presoje zakonitosti izredne odpovedi v sodnem postopku) bolj gotovo podati izredno
odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi 2. alineje 1. odstavka 110. člena ZDR-1.
Menim, da je ta odpovedni razlog (po 1. alineji 1. odstavka 110. člena ZDR-1) upravičeno uvrščen
med razloge za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi že zaradi definicije kaznivega
dejanja. Kaznivo dejanje je namreč človekovo protipravno ravnanje, ki ga zakon zaradi nujnega
varstva pravnih vrednot opredeljuje kot kaznivo dejanje, hkrati določa njegove znake ter kazen za
krivega storilca (7. člen KZ-1). Delovno razmerje je po svoji naravi zaupno razmerje, zaupanje
delodajalca do delavca pa lahko omaje vsakršna kršitev pogodbene ali druge obveznosti iz
delovnega razmerja. V kolikor ima takšna kršitev še znake kaznivega dejanja (torej dejanja, ki
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pomeni najbolj negativno družbeno ali moralno-etično ravnanje), to pomeni, da je intenziteta
kršitve bistveno višja kot pa v primeru, če kršitev znakov kaznivega dejanja nima. Posledično višji
intenziteti kršitve je že po naravi stvari skoraj samoumevno, da bo kršitev, ki ima vse znake
kaznivega dejanja, zaupanje delodajalca do delavca omajala do takšne mere, da nadaljevanje
delovnega razmerja enostavno ne bo več mogoče, niti do izteka odpovednega roka ali časa, za
katerega je pogodba o zaposlitvi sklenjena. Razlog po 1. alineji 1. odstavka 110. člena ZDR-1 tako
delodajalcu upravičeno omogoča, da pogodbo o zaposlitvi s takojšnjim učinkom odpove.

2. Hujša kršitev pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega
razmerja, storjena naklepoma ali iz hude malomarnosti
Obstoj tega razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi je pogojen z dvema predhodno
ugotovljenima dejstvoma: prvič), da je delavec huje kršil pogodbene in druge obveznosti iz
delovnega razmerja in drugič), da je prej navedeno kršitev storil naklepoma ali iz hude
malomarnosti.
V primerjavi s prejšnjo alinejo (razlogom za izredno odpoved iz 1. odstavka 110. člena ZDR-1 –
z znaki kaznivega dejanja obremenjena kršitev obveznosti iz delovnega razmerja) sta v tem
razlogu za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi predpisani tako teža oziroma intenzivnost
kršitve kot tudi oblika krivde oziroma delavčev subjektivni odnos do storjene kršitve.
Kdaj določena kršitev (pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja) šteje za hujšo
kršitev, zakon ne definira in je odvisno od konkretnih okoliščin posameznega primera. Sodna
praksa126 se je jasno izrekla, da vsaka kršitev seveda ne more biti utemeljen razlog za izredno
odpoved pogodbe o zaposlitvi. Naloga sodišča je, da objektivno (in ne zgolj iz vidika delodajalca)
ugotovi naravo kršitve, oziroma da ugotovi, ali je neko dejanje možno opredeliti kot hujšo
kršitev obveznosti iz delovnega razmerja. Hujša kršitev je namreč pravni standard. Pravni
standard je pravni pojem, kateremu je zakonodajalec določil le okvir, določitev natančnejše
vsebine pa je prepustil tistemu, ki ga bo uporabljal. Zato merila za dopolnitev vsebine pravnega
standarda določa sodna praksa, ki v vsakem posameznem primeru posebej ugotavlja, ali določeno
ravnanje ustreza pravnemu standardu. Hujša kršitev pogodbenih in drugih obveznosti mora torej
126

Sodba Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 210/2013 z dne 10. 3. 2014; sklep Višjega delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani (VDSS) opr. št. 330/2010 z dne 1. 7. 2010, sodbe VDSS opr. št. Pdp 465/2008 z
dne 9. 4. 2009, sodba VDSS Pdp 453/2008 z dne 4. 2. 2009, sodba VDSS Pdp 409/2007 z dne 17. 1. 2008.
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po obsegu, pomenu in drugih okoliščinah konkretnega primera biti takšna, da je izredna odpoved
iz objektivnega vidika (in ne zgolj iz, velikokrat subjektivnega, vidika delodajalca) utemeljena.
V praksi se pogosto pojavlja, da je v pogodbi o zaposlitvi ali v kolektivni pogodbi127 taksativno ali
primeroma določeno, kaj šteje za hujšo kršitev pogodbenih obveznosti. Večina tovrstnih določb
v kolektivnih pogodbah je verjetno še posledica nekdaj veljavne ureditve disciplinske
odgovornosti, ko je bilo prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi hujše kršitve delavčevih
obveznosti lahko tudi sankcija v disciplinskih postopkih. Ne glede na to, ali je v pogodbi o
zaposlitvi, kolektivni pogodbi ali pa v kakšnem aktu delodajalca definirano, kaj je hujša kršitev, je
pred podajo izredne odpovedi treba ugotoviti, ali gre res za hujšo kršitev in ali so podane vse
ostale predpostavke za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
ZDR-1 (kot tudi prej veljavni ZDR) ne predpisuje, kdaj je kršitev storjena naklepoma in kdaj iz
hude malomarnosti. Zasledila sem zgolj eno javno objavljeno sodbo Vrhovnega sodišča RS, kjer
se je slednje dotaknilo teoretičnih izhodišč za obravnavo naklepa in hude malomarnosti pri
ugotavljanju elementa razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Stališče Vrhovnega
sodišča RS128 je sledeče:
»Pri opredelitvi naklepa ali hude malomarnosti v zvezi s kršitvijo pogodbenih obveznosti se je treba opreti
na splošna pravila civilnega prava, saj ZDR o tem nima posebnih določb, v prvem odstavku 11. člena pa
napotuje na smiselno uporabo splošnih pravil civilnega prava. Po teh pravilih s krivdo razumemo osebno
sposobnost oškodovalca (kršitelja), da spozna nedopustnost svojega ravnanja ali opustitve in po tem
spoznanju uravnava svoje obnašanje. Za krivdo sta torej značilna dva elementa, in sicer razumski
oziroma zavestni, ki se nanaša na možnost spoznavanja dejstev, in voljni, ki predstavlja voljo za to, da
neko dejstvo nastane. Za oblikovanje krivde je pogoj tudi oškodovalčeva oziroma kršiteljeva prištevnost,
saj je kriv lahko samo tisti, ki je sposoben pravilno zaznavati svet okoli sebe in imeti samega sebe v
oblasti. Le ob takšnem stanju oškodovalca oziroma kršitelja lahko govorimo o zavestni in voljni sestavini
krivde. Naklep ali namen v civilnem pravu je lahko direkten ali eventualen in se presoja po konkretnih
merilih, medtem ko se malomarnost presoja po abstraktnem merilu standarda vedenja človeka. Huda
malomarnost predstavlja skrajno nepazljivost, kar predstavlja zanemarjanje tiste pazljivosti in skrbi, ki se
pričakuje od vsakega človeka.«
127

Npr. 66. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 52/94, 49/95, 34/96,
45/96 - popr., 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 - popr., 56/02, 60/08, 79/11, 40/12 in 46/13).
128

Sodba Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 235/2008 z dne 25. 5. 2010.
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Nekoliko drugačna je opredelitev stopnje krivde s strani Višjega delovnega in socialnega sodišča v
Ljubljani129: »Merilo za hudo malomarnost je skrbnost, ki se pričakuje od vsakega človeka pri
izpolnjevanju dolžnosti vzdržati se ravnanja, ki utegne povzročiti škodo. Merilo za navadno malomarnost
(culpa levis) pa je posebej skrben, pazljiv človek. Pri abstraktnem merilu skrbnosti, ki se pričakuje od
vsakega človeka, gre sicer za uporabo prava, vendar pa je pri tem potrebno ugotoviti tudi dejstva, saj je
pri ugotavljanju krivde potrebno upoštevati vse okoliščine primera.«
Seveda je tudi pri presoji stopnje (delavčeve) krivde potrebno upoštevati konkretne okoliščine
konkretnega primera.
Izpostaviti velja, da je lahko izredna odpoved po sodni presoji izrečena za nezakonito, če je
delodajalec naenkrat spremenil svoj odnos do določene kršitve. Gre za primere, ko delodajalec
določene kršitve, četudi bi jih lahko uvrstili pod 2. alinejo 1. odstavka 110. člena ZDR-1, določen
čas dopušča, potem pa naenkrat stališče glede same kršitve spremeni in delavcu zaradi iste
kršitve, ki jo je prej dopuščal, poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.130
Iz objavljenih judikatov na temo izredne odpovedi iz 2. alineje 1. odstavka 110. člena ZDR-1 po
številčnosti izstopajo predvsem presoja zakonitosti izrednih odpovedi pogodb o zaposlitvi zaradi
samovoljnega koriščenja letnega dopusta oziroma izostanka z dela131, vinjenosti na delovnem
mestu132 ter kršitve konkurenčne prepovedi oziroma prepovedi škodljivega ravnanja133.

129

Sklep VDSS opr. št. Pdp 186/2013 z dne 21. 2. 2013.

130

Npr. sodba VDSS opr. št. Pdp 777/2005 z dne 5. 5. 2006: »Če delodajalec dalj časa tolerira ravnanje delavca, ki
bi lahko pomenilo kršitev pogodbene obveznosti (nepravočasno obveščanje delodajalca o začasni zadržanosti z dela
zaradi bolezni) in je delavec v dobri veri, da izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti oz. druge obveznosti iz delovnega
razmerja, mu ni mogoče očitati, da te obveznost krši naklepoma ali iz hude malomarnosti.«
131

Npr. sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 42/2011 z dne 7. 5. 2012, VIII Ips 297/2010 z dne 20. 12.
2011, VIII Ips 213/2010 z dne 23. 11. 2010, VIII Ips 279/2007 z dne 9. 2. 2009, VIII Ips 233/2007 z dne 28. 5.
2008, VIII Ips 104/2006 z dne 23. 5. 2006, sodbe VDSS opr. št. Pdp 525/2010 z dne 8. 7. 2010, Pdp 1014/2004 z
dne 1. 9. 2005.
132

Npr. sodbe VDSS opr. št. Pdp 844/2013 z dne 198. 10. 2013, Pdp 928/2012 z dne 25. 3. 2013, Pdp 98/2012
z dne 16. 5. 2012, Pdp 834/2010 z dne 2. 12. 2010, Pdp 952/2004 z dne 29. 9. 2005, Pdp 36/2004 z dne 29. 9.
2005.
133

Npr. sodba Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 192/2011 z dne 18. 6. 2012, sodba VDSS opr. št. Pdp
272/2005 z dne 5. 5. 2006.
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Ta razlog za izredno odpoved delodajalcu omogoča, da v primeru hujših kršitev obveznosti iz
delovnega razmerja, ki jih delavec stori naklepoma ali iz hude malomarnosti, pogodbo o zaposlitvi
delavcu izredno odpove. Zakonodajalec je pri tem razlogu za izredno odpoved jasno določil,
kakšna mora biti intenzivnost kršitve (hujša) in kakšna mora biti stopnja delavčeve zavesti
oziroma njegov subjektiven odnos do storjene kršitve (naklep ali huda malomarnost). Izredno
odpoved je na podlagi 2. alineje 1. odstavka 110. člena ZDR-1 možno podati le, če se delavec
zaveda (oziroma bi se ob povprečni skrbnosti lahko zavedal), da huje krši svoje obveznosti iz
delovnega razmerja. Delavec torej poenostavljeno ponazorjeno hujšo kršitev svojih obveznosti
stori zavestno oziroma se pravzaprav sam odloči, da navodil delodajalca ne bo spoštoval. Takšne
kršitve pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja so po mojem mnenju upravičeno
uvrščene med razloge za podajo izredne odpovedi. Že sama narava kršitve in odnos delavca do
storjene kršitve namreč omogočata sklepanje, da je zaupanje delodajalca do delavca lahko
popolnoma porušeno.

3. Če je delavec kot kandidat v postopku izbire predložil
lažne podatke ali dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dela
Ta razlog za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi je bil v zakon vnesen s sprejemom
ZDR-1. V času pred sprejemom ZDR-1 je bilo medijsko izpostavljenih več primerov javnosti
znanih oseb, med katerimi je bilo kar nekaj poslancev Državnega zbora RS, ki so delodajalcu
predložile lažna dokazila o svoji izobrazbi in izpolnjevanju pogojev za delo. Razkritju te
problematike je botrovala odločitev Vlade RS, ki je v letu 2005 začela preverjati dokazila o
izobrazbi vseh zaposlenih v javnem sektorju. Med leti 2005 in 2007 je bilo pri preverjanju
verodostojnosti spričeval in diplom zaposlenih v državni upravi odkritih 104 nepravilnosti.134
Po odkritju nepravilnosti se je praksa pri zaposlovanju javnih uslužbencev nekoliko spremenila.
Sedaj mora namreč delodajalec v javnem sektorju pred zaposlitvijo javnega uslužbenca preveriti
verodostojnost javnih listin ter listin o opravljenih izpitih, ki so pogoj za zasedbo delovnega
mesta. V primeru, da se verodostojnosti listin ne da preveriti, da kandidat pisno izjavo, da so ta

134

Medijski prispevki oziroma članki: http://www.rtvslo.si/slovenija/vlada-se-preverja-diplome/71565;
http://www.dnevnik.si/slovenija/1042287155 (10. 2. 2015) in http://www.delo.si/novice/politika/ponarejenospricevalo-simcica-je-pred-leti-odpustil-prav-erjavec.html (29. 1. 2016).
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verodostojna.135 Tako je pričakovati, da se bo (vsaj v javnem sektorju) občutno zmanjšalo število
zaposlenih, ki bodo delovno razmerje sklenili na podlagi lažnih dokazil o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dela.
Odločitev zakonodajalca, da je predložitev lažnih podatkov ali dokazil o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dela uvrstil med razloge za podajo izredne odpovedi, je po mojem mnenju pravilna.
Delovno razmerje, bodisi v javnem ali zasebnem sektorju, temelji na medsebojnem zaupanju med
delavcem in delodajalcem. Če se zaupanje poruši, potem nadaljevanje delovnega razmerja
enostavno več ni mogoče. Menim, da že ugotovitev navedenih okoliščin (predložitev lažnih
podatkov oziroma dokazil) pravzaprav pomeni, da delodajalec zaupanje do delavca upravičeno
popolnoma izgubi. Delavec namreč do delodajalca v tovrstnih primerih že od samega začetka
delovnega razmerja dalje ni bil iskren, saj mu je predložil lažne podatke oziroma dokazila.
Nezanemarljivo v tovrstnih primerih je tudi dejstvo, da je ponarejanje listin kaznivo dejanje136, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Čeprav gre pri ugotovitvi dejstev, da je delavec delodajalcu predložil lažne podatke ali dokazila o
izpolnjevanju pogojev dela nedvomno za naklepno hudo kršitev obveznosti iz delovnega razmerja,
ki ima vse znake kaznivega dejanja, pa v preteklosti (pred sprejemom ZDR-1) izredna odpoved s
strani delodajalca v tovrstnih primerih ni bila zakonita, ne po razlogih iz 1. in ne po razlogih iz 2.
alineje 1. odstavka 111. člena ZDR. V objavljeni sodni praksi137 je moč zaslediti dva138 primera, v
katerih sta javna uslužbenca lažno spričevalo o dopolnjeni šolski izobrazbi predložila v letih 1994,
1995 in 1996. Sodišče je sicer pritrdilo delodajalcem, da je predložitev spornih spričeval v vsem
tem obdobju (do podaje izredne odpovedi v letih 2006 in 2007) vplivala na pravice javnih
uslužbencev iz delovnega razmerja. Vendar pa je sodišče hkrati ugotovilo, da sta javna uslužbenca
kršitev storila ob sami predložitvi lažnega spričevala (torej v letih 1994, 1995 in 1996). V
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23. člen Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v državni upravi in pravosodnih organih (Ur. l. RS
št. 139/2006 in 104/2010).
136

251. člen KZ-1:
(1) Kdor ponaredi listino ali spremeni pravo listino, zato da bi se taka listina uporabila kot prava, ali kdor ponarejeno ali
spremenjeno listino uporabi kot pravo, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Poskus je kazniv.
(3) Kdor ponaredi javno listino, oporoko, javno ali uradno knjigo ali kakšno drugo knjigo, ki se mora voditi na podlagi
zakona, spremeni tako pravo listino ali kdor tako ponarejeno ali spremenjeno listino hrani zaradi uporabe ali jo uporabi
kot pravo, se kaznuje z zaporom do treh let.
137

Sodbi Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 81/2009 in VIII Ips 99/2009 z dne 8. 3. 2010.

138

Objavljenih primerov na temo predložitve lažnih spričeval je sicer še več, vendar ostali temeljijo na določilih
Zakona o obrambi, kar presega domet te magistrske naloge in zato v njej niso uporabljeni.
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posledici tega je sodišče presodilo, da je šestmesečni objektivni rok za podajo izredne odpovedi
iz drugega odstavka 110. člena ZDR že zdavnaj potekel in je izredna odpoved že iz tega razloga
nezakonita. Šlo je za enkratno kršitev javnih uslužbencev v smislu določb druge alineje prvega
odstavka 111. člena ZDR storjeno s predložitvijo neverodostojnega šolskega spričevala v letih
1994, 1995 in 1996, saj kasneje v zvezi s tem niso bila ugotovljena nobena aktivna ravnanja javnih
uslužbencev. Iz tega razloga sodišče ni pritrdilo stališču delodajalcev, da bi naj bila kršitev javnih
uslužbencev trajajočega značaja.
Ureditev, ki je veljala do sprejema ZDR-1, torej sploh ni omogočala podaje kakršnekoli (redne ali
izredne) odpovedi zaposlenemu, ki je kot kandidat v postopku izbire delodajalcu predložil lažne
podatke ali dokazila o izpolnjevanju pogojev dela, v kolikor zaposlitve te kršitve tekom delovnega
razmerja ni ponovil in je delodajalec ponovljeno kršitev pravočasno ugotovil. Slednje je bilo v
praksi praktično nemogoče, kar je pomenilo, da se je delovno razmerje (tudi po ugotovitvi
predložitve lažnih podatkov ali spričeval) nadaljevalo. S sprejemom ZDR-1 je delodajalcu sedaj
omogočeno, da zaposlenemu, ne glede na to, kdaj je kršitev storjena, pogodbo o zaposlitvi
izredno odpove (seveda ob obstoju ostalih predpostavk za izredno odpoved pogodbe o
zaposlitvi).
Sodne prakse v zvezi s 3. alinejo 1. odstavka 110. člena ZDR-1 (še) ni objavljene, verjetno zato,
ker Vrhovno sodišče RS zakonitosti izrednih odpovedi iz tega razloga še ni presojalo ali pa
tozadevne sodne prakse (še) ni objavilo. ZDR-1 namreč velja od 12. 4. 2013 dalje.

4. Če delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride na delo,
o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti delodajalca,
čeprav bi to moral in mogel storiti
Ta razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi je v ZDR vnesla novela ZDR-A, saj so se za
vnos tega razloga pojavile potrebe v praksi. Delodajalci so namreč opozarjali na probleme
izvedbe izredne odpovedi v primeru, ko delavec neupravičeno izostane z dela, o razlogih
odsotnosti pa delodajalca ne obvesti.139

139

Poročevalec Državnega zbora RS št. 75/2007 z dne 1. 8. 2007 str. 95.
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Prisotnost na delu oziroma opravljanje dela na delovnem mestu, v času in na kraju, ki sta
določena za izvajanje dela, upoštevaje organizacijo dela in poslovanja pri delodajalcu, je osnovna
oziroma temeljna obveznost delavca (33. člen ZDR-1). Nadaljnja osnovna oziroma temeljna
obveznost delavca je tudi obveščanje delodajalca (36. člen ZDR-1), saj mora delavec delodajalca
obveščati o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih
pogodbenih obveznosti, in o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz
delovnega razmerja.
V kolikor delavec gornji temeljni obveznosti krši na način, da na delo ne pride vsaj pet dni
zapored, delodajalca pa o razlogih za svojo odsotnost ne obvesti, čeprav bi to moral in mogel
storiti, je takšno ravnanje delavca lahko razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani
delodajalca. Zakon na ta način varuje pravico in interes delodajalca, da lahko realno predvideva in
organizira delovni proces ter ga v primeru ovir na strani delavca ustrezno prilagodi. Posredovanje
informacij o morebitni odsotnosti z dela in o drugih podatkih, do katerih ima delavec lažji pristop
od delodajalca in so obenem pomembni za delovni proces, je zato ena najbolj ključnih dolžnosti
delavca do delodajalca.140
Zakon sankcionira že golo opustitev delavca, da delodajalca o razlogih za svojo odsotnost
obvesti, seveda zgolj v primeru, če je delavec delodajalca o svoji odsotnosti zavezan in zmožen
obvestiti. V katerih primerih delavec delodajalca mora in je zmožen obvestiti o svoji odsotnosti,
se presoja v vsakem primeru posebej. Glede na razvoj komunikacijskih tehnologij, ko obveščanje
v praksi lahko poteka tako po mobilnem telefonu, elektronski pošti, s tekstovnimi (SMS) sporočili
preko telefona, itd. ima delavec seveda na voljo več možnosti, da delodajalca o svoji odsotnosti
obvesti. Zakon ne določa, katero osebo pri delodajalcu mora delavec obvestiti in na kak način141.
Za postopek obveščanja tudi ni predpisan formalen postopek. Bistveno je, da delavec delodajalca
obvesti tako, da bo delodajalec vedel za delavčevo odsotnost in na podlagi le-te na novo
organiziral oziroma prilagodil delovni proces.

140

Sodba Vrhovnega sodišča RS opr. št. 151/2010 z dne 9. 1. 2012.

141

V zadevi, ki jo je obravnavalo Vrhovno sodišče RS pod opr. št. VIII Ips 89/2013 z dne 26. 11. 2013, je bilo
ugotovljeno, da je delavec obveznosti obveščanja delodajalca zadostil s tem, ko je o svoji odsotnosti osebno
obvestil direktorjevo tajnico in sodelavko, ki obračunava plače, prav tako pa je predhodno po telefonu skušal
poklicati nadrejenega, pa je zato, ker ga ni dobil na telefon, odsotnost obrazložil telefonistki in prosil, da
sporočilo prenese tožnikovemu nadrejenemu.
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Prav tako se v vsakem primeru posebej presoja obstoj okoliščin, ki bi delavcu preprečevale, da bi
delodajalcu sporočil svojo odsotnost. Vrhovno sodišče RS142 se je že izreklo, da morajo biti le-te
takšne (subjektivne oziroma objektivne) narave, da iz njih izhaja delavčeva (ne)zmožnost
obveščanja delodajalca v kritičnem času143, hkrati pa se jih ne sme zamenjevati s samo dolžnostjo
obveščanja, ki je ob presoji tega razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi nedvomno
podana.
ZDR-1 pri tem razlogu za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi ne ločuje med upravičeno in
neupravičeno odsotnostjo144. Tako je lahko zakonita tudi izredna odpoved, če je imel delavec za
čas odsotnosti odobren bolniški stalež, pa je iz dela izostal, brez da bi delodajalca o razlogu za
svojo odsotnost obvestil, če je bil delavec delodajalca zmožen obvestiti. Dejstvo upravičene
oziroma neupravičene odsotnosti je pomembno le pri določitvi datuma prenehanja pogodbe o
zaposlitvi oziroma učinkovanja izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Skladno z 2. odstavkom
110. člena ZDR-1 namreč delavcu preneha pogodba o zaposlitvi s prvim dnem neupravičene
odsotnosti z dela, če se ne vrne na delo do vročitve izredne odpovedi.
Zakonski minimum za podajo izredne odpovedi na podlagi 4. alineje 1. odstavka 110. člena ZDR1 je delavčeva odsotnost najmanj pet zaporednih dni. Že iz zakonske dikcije je jasno, da se
odsotnost nanaša na najmanj pet delovnih dni. Delavčeva odsotnost lahko seveda traja več kot
zgolj pet zaporednih dni. Zakon izrecno ne opredeljuje, kdaj začne v primeru delavčeve
odsotnosti teči zakonski prekluzivni rok za podajo izredne odpovedi. O tem vprašanju se je jasno
izreklo Vrhovno sodišče RS145, ki je zavzelo stališče, da zakonski prekluzivni rok za podajo
izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi teče šele od dneva, ko kršitev preneha. Posledično
navedenemu lahko delodajalec zakonito izredno odpove pogodbo o zaposlitvi ves čas trajanja
kršitve in še 30 dni po tem, ko kršitev že preneha (če se delavec vrne na delo).
Ne glede na dejstvo, da zakon v 4. alineji 1. odstavka 110. člena ZDR-1 predpisuje najmanj
petdnevno odsotnost z dela, lahko delodajalec delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi tudi
142

Sodba Vrhovnega sodišča RS opr. št. 151/2010 z dne 9. 1. 2012.
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Npr. če se delavec nahaja kje, kjer ni komunikacijskih zvez (objektivna okoliščina) ali pa razloga za izostanek
zaradi psihičnega stanja ne more sporočiti (subjektivne okoliščine). Tako npr. sodba Vrhovnega sodišča RS opr.
št. VIII Ips 71/2013 z dne 3. 9. 2013.
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Tako tudi sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 13/2003 (pravilno: 13/2013) z dne 2. 4. 2013, VIII Ips
305/2010 z dne 9. 1. 2012, VIII Ips 105/2012 z dne 5. 11. 2012, VIII Ips 151/2010 z dne 9. 1. 2012.
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Sodbi Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 240/2010 z dne 8. 11. 2011, VIII Ips 301/2011 z dne 22. 5. 2012.
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v primeru delavčevih krajših odsotnosti z dela, v kolikor lahko delavčevo ravnanje uvrsti pod
razlog iz 2. alineje 1. odstavka 110. člena ZDR-1 (hujša kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti
iz delovnega razmerja, storjena naklepoma ali iz hude malomarnosti).
Z uvrstitvijo tega razloga med razloge za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi je
zakonodajalec delodajalcu po mojem mnenju upravičeno omogočil, da ob relativno enostavno
ugotovljivem dejanskem stanju pogodbo o zaposlitvi delavcu izredno odpove. Delodajalec
namreč pri tem razlogu za izredno odpoved ni dolžan ugotavljati in utemeljevati ne intenzivnosti
same kršitve niti delavčevega subjektivnega odnosa do same kršitve (ali je delavec kršitev storil
naklepoma, iz hude ali lažje malomarnosti). Zadostuje, da delodajalec ugotovi, koliko dni delavca
ni bilo na delo in da bi delavec delodajalca bil zmožen obvestiti o razlogih svoji odsotnosti. S
podano izredno odpovedjo delodajalec sankcionira kršitev dveh osnovnih delavčevih obveznosti
(prisotnost na delu in dolžnost obveščanja delodajalca). Kršitev teh dveh obveznosti pa po moji
oceni že skoraj po definiciji pomeni, da je delodajalčevo zaupanje do delavca v celoti porušeno in
ni mogoče nadaljevanje delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oziroma poteka časa, za
katerega je pogodba sklenjena. Ob trenutnem razvoju komunikacijskih tehnologij namreč ni
dejansko in tudi ne logično utemeljivo, da delavec delodajalca (razen ob izrednih okoliščinah
oziroma zdravstvenih stanjih) ne bi mogel obvestiti o razlogih za svojo odsotnost. Dejanski stan
tega odpovednega razloga namreč ob obvestilu delavca o razlogih za njegovo odsotnost namreč
ni podan in ga delavec z relativno majhnim naporom lahko prepreči.

5. Če je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano
opravljati določena dela v delovnem razmerju ali če mu je
izrečen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep oziroma
sankcija za prekršek, zaradi katerega ne more opravljati
dela dalj kot šest mesecev, ali če mora biti zaradi
prestajanja zaporne kazni več kot šest mesecev odsoten z
dela
Ta razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi se že pojmovno navezuje na izdajo odločb v
drugih postopkih, tako kazenskih kot tudi prekrškovnih, in na področno zakonodajo, ki
opredeljuje pogoje za opravljanja dela v določenih panogah.
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Vzgojni ukrepi so opredeljeni v Kazenskem zakoniku (KZ)146, ki se v delu, ki se nanaša na vzgojne
ukrepe, še vedno uporablja na podlagi 375. člena KZ-1, in v Zakonu o prekrških (ZP)147.
Vzgojnim ukrepom v obeh zakonih je skupno, da se nanašajo na mladoletnike. Po 74. členu KZ
so vzgojni ukrepi ukor, navodila in prepovedi, nadzorstvo organa socialnega varstva, oddaja v
vzgojni zavod, oddaja v prevzgojni dom in oddaja v zavod za usposabljanje. V 33. členu ZP-1 so
kot vzgojni ukrepi opredeljeni ukor, navodila in prepovedi ter nadzorstvo. Upoštevajoč dejstvo,
da je velika večina zaposlenih vendarle polnoletnih, pride do podaje izredne odpovedi zaradi
izrečenega vzgojnega ukrepa verjetno v izjemno redkih primerih. Sodne prakse na to temo
namreč sploh ni zaslediti.
Varnostni ukrepi so kazenske sankcije, ki se izrekajo storilcem kaznivih dejanj. V 69. členu KZ-1
je določenih pet varnostnih ukrepov: 1) obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v
zdravstvenem zavodu, 2) obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti, 3) prepoved opravljanja
poklica, 4) odvzem vozniškega dovoljenja in 5) odvzem predmetov. Kot je predpisano v 70. členu
KZ-1, sme sodišče izreči storilcu kaznivega dejanja enega ali več varnostnih ukrepov, kadar so
zanje podani zakonski pogoji. Pri izrekanju varnostnega ukrepa sodišče po načelu sorazmernosti
upošteva težo storjenega kaznivega dejanja in dejanj, za katera utemeljeno sklepa, da bi jih
storilec lahko storil, če mu ne bi izreklo varnostnega ukrepa.
Varstveni ukrep se lahko kršitelju izreče v postopku prekrška, primeroma gre za varstvene
ukrepe prepovedi vožnje motornega vozila, začasnega odvzema motornega vozila v cestnem
prometu in kolesa s pomožnim motorjem in odstranitev tujca iz države.
Objavljenih sodnih odločb v zvezi s tem razlogom za izredno odpoved je zelo malo, nanašajo pa
se predvsem na prestajanje več kot šestmesečne zaporne kazni. Izpostaviti bi veljalo, da stališča
Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani glede teka roka za podajo izredne odpovedi v
primeru izrečene kazni zapora, daljše od šestih mesecev, očitno niso bila skladna z določili ZDR.
V sodbi opr. št. Pdp 904/2007 z dne 19. 4. 2007 je Višje delovno in socialno sodišča v Ljubljani
namreč odločilo, da začne rok za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 3. alineji 1.
odstavka 111. člena ZDR teči z dnem pravnomočnosti sodbe, s katero je delavec obsojen na
zaporno kazen, daljšo od 6 mesecev.

146

Ur. l. RS št. 95/04.

147

Ur. l. RS št. 29/2011, 21/13 in 111/13.
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Vrhovno sodišče RS je v sodbi opr. št. VIII Ips 345/2007 z dne 9. 3. 2009 zavzelo naslednje
stališče, v katerem je jasno opozorilo, da pravnomočnost kazenske sodbe ni pogoj za obstoj
razloga za podajo izredne odpovedi po (sedanji) 5. alineji 1. odstavka 110. člena ZDR-1: »Razlog
za izredno odpoved pogodbe delodajalca po 3. alineji prvega odstavka 111. člena ZDR v primeru kazni
zapora ni vezan na pravnomočno sodbo, s katero je bil delavec (obdolženec) spoznan za krivega in mu
je izrečena kazen zapora, zaradi katere mora biti več kot šest mesecev odsoten z dela.«
Gornje stališče je sodišče utemeljilo z zakonsko dikcijo (3. alineje prvega odstavka 111. člena
ZDR), skladno s katero je pravnomočnost določena le za primer odločbe o prepovedi
opravljanja določenega dela v delovnem razmerju. Obenem je sodišče kot popolnoma
nepomembno v zvezi s presojo zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi opredelilo
dejstvo, če delavec, ki je začel prestajati kazen v predvidenem trajanju več kot šest mesecev,
kasneje ne prestane kazni v takšnem obsegu, saj morebitna izredna omilitev kazni ali pogojni
odpust ne vplivata na zakonitost izredne odpovedi. Na slednjo tudi ne vpliva morebitna drugačna
odločitev sodišča druge stopnje o pritožbi zoper sodbo sodišča prve stopnje o kazni zapora npr. znižanje kazni zapora pod šest mesecev ali celo razveljavitev sodbe sodišča prve stopnje. V
obravnavani zadevi je sodišče kot pomembno dejstvo upoštevalo le, da je delavec sam zaprosil za
predčasno prestajanje zaporne kazni, da je bilo tej prošnji ugodeno in da je po sodbi sodišča prve
stopnje začel prestajati zaporno kazen, zaradi katere bi moral biti z dela odsoten več kot šest
mesecev. Iz navedenega razloga je v obravnavani zadevi začel teči šestmesečni objektivni rok za
izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu od dneva, ko je nastopil zaporno kazen. Za tek
subjektivnega roka pa je po stališču sodišča pomembno, kdaj se delodajalec seznani z dejstvom,
da je delavcu izrečena več kot šestmesečna zaporna kazen.
Enako stališče kot zgoraj je glede teka rokov Vrhovno sodišče RS zavzelo tudi v sodbi opr. št.
VIII Ips 73/2011 z dne 19. 3. 2012, kjer je sodišče presodilo tudi, da prestajanje zaporne kazni,
daljše od šestih mesecev, samo po sebi predstavlja okoliščino, zaradi katere bi bilo od delodajalca
neupravičeno pričakovati, da delavcu omogoči zagovor, saj gre pri prestajanju zaporne kazni za
dejstvo, na katerega zagovor ne more vplivati. S citirano sodno odločbo je sodišče torej
opredelilo neobveznost zagovora pri tem odpovednem razlogu.
Menim, da je odpovedni razlog po 5. alineji 1. odstavka 110. člena ZDR-1 (prepoved opravljanja
določenih del na podlagi pravnomočne odločbe, nemožnost opravljanja dela dlje kot šest
mesecev zaradi izrečenega ukrepa oziroma sankcije za prekršek, prestajanje več kot šestmesečne
zaporne kazni) upravičeno uvrščen med razloge izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani
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delodajalca. Dejanski stan iz 5. alineje 1. odstavka 110. člena ZDR-1 namreč pomeni, da delavec
dela po pogodbi o zaposlitvi sploh ne more opravljati ali pa ga ne more opravljati več kot šest
mesecev. Delavec praktično torej ne more (trajno ali več kot šest mesecev) izpolnjevati svoje
obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, s čimer je delavec za delodajalca pravzaprav nekoristen.
Delovno razmerje zaradi odsotnosti delavčeve temeljne obveznosti (ob uresničitvi dejanskega
stanu iz 5. alineje 1. odstavka 110. člena ZDR-1) že po definiciji namreč več ne obstaja. Zato je
seveda potrebno, da je delodajalcu ob takšnem dejanskem stanju omogočeno, da lahko delavcu
izredno odpove pogodbo o zaposlitvi. Je pa glede na izredno skopo objavljeno sodno prakso
vprašljivo, v koliko primerih se delodajalci v praksi dejansko odločajo za izredne odpovedi na tej
podlagi.

6. Če delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri
delodajalcu prevzemniku.
Ta razlog za podajo izredne odpovedi je bil vsebovan že v prej veljavnem ZDR, le da je bila
opredelitev tega razloga v ZDR nekoliko drugačna (»primer iz petega odstavka 73. člena ZDR«).
Sprememba delodajalca, na katero se ta razlog za izredno odpoved nanaša, je opredeljena v 75.
členu ZDR-1. Pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli
delavci na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku, preidejo na delodajalca prevzemnika v
primerih, če pride do spremembe delodajalca (zaradi pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja,
izvedenega na podlagi zakona, drugega predpisa, pravnega posla oziroma pravnomočne sodne
odločbe ali zaradi združitve ali delitve). Pravno varstvo delavcev v primeru spremembe
delodajalca je določeno v 2. do 8. odstavku 75. člena ZDR-1.
V 75. členu ZDR-1 je torej predpisan vpliv spremembe delodajalca na delovna razmerja, pri
čemer je bistvo dokaj podrobne ureditve instituta spremembe delodajalca v tem, da delavci
ohranijo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, ki so jih imeli pri prvotnem delodajalcu
(prenosniku) tudi pri novem delodajalcu (prevzemniku). Ta materija terja podrobnejšo zakonsko
ureditev zaradi dveh (po moji oceni enakovrednih) nasprotujočih si interesov oziroma upravičenj.
Na eni strani obstaja interes delodajalca, kateremu mora biti omogočeno, da iz različnih razlogov
(bodisi je to optimizacija poslovanja, zniževanje in racionalizacija stroškov poslovanja, izboljšanje
poslovnega rezultata itd.) sprejema poslovne odločitve, ki posegajo tudi v veljavne pogodbe o
zaposlitvi. Na drugi strani pa mora biti v zvezi s poslovno odločitvijo delodajalca, ki vpliva na
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pogodbe o zaposlitvi in celo spreminja eno pogodbeno stranko (delodajalca), omogočeno
ustrezno varstvo zaposlitve delavca.
Razlog za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 6. alineji 110. člena ZDR-1 je »če
delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku«. Za uporabo tega
razloga pa je najprej (v vsakem primeru posebej) treba ugotoviti, ali gre dejansko za spremembo
delodajalca. V tej zvezi je izpostaviti stališča, zavzeta s strani Vrhovnega sodišča RS v sodbah opr.
št. VIII Ips 520/2008 z dne 10. 5. 2010 in VIII Ips 126/2009 z dne 11. 1. 2011, skladno s katerimi
mora enota, ki se prenaša, predstavljati skupek virov in sredstev, in njen cilj mora biti opravljanje
gospodarske dejavnosti. Ekonomska enota mora ohraniti svojo identiteto. Le izjemoma se lahko
brez sredstev prenesejo le delavci, vendar mora biti njihovo število občutno. Zgolj ob obstoju
teh predpostavk gre za spremembo delodajalca, ki je osnovna predpostavka za podajo izredne
odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 6. alineji 110. člena ZDR-1.
Samo dejstvo spremembe delodajalca ne delodajalcu prenosniku in ne delodajalcu prevzemniku
ne daje pravice, da delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi. Delavci so v primeru spremembe
delodajalca skladno s 75. členom ZDR-1 tudi ustrezno varovani glede svojih pravic iz obstoječe
pogodbe o zaposlitvi. Ob spremembi delodajalca ni potrebno, da delavec z delodajalcem
prevzemnikom podpiše novo pogodbo o zaposlitvi. Zakon namreč predvideva, da se pravice in
obveznosti iz obstoječe pogodbe o zaposlitvi v primeru pravnega prenosa podjetja na delodajalca
prevzemnika prenesejo na podlagi samega zakona.
Za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 6. alineji 110. člena ZDR-1 je bistveno dejansko
stanje – da delavec prehod k delodajalcu prevzemniku odkloni, kar posledično pomeni, da
delavec odkloni opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku. V praksi se delavec bodisi na delo
pri delodajalcu prevzemniku sploh ne zglasi, bodisi se zglasi in postavlja svoje zahteve glede
opravljanja dela, bodisi se za opravljanje dela zglasi pri delodajalcu prenosniku. Za takšne primere
pa ZDR-1 delodajalcu omogoča, da delavcu pogodbo o zaposlitvi izredno odpove. Delodajalec
prenosnik zaradi pravnega prenosa podjetja delavca več ne potrebuje (in mu v okviru svojega
podjetja tudi ni dolžan zagotavljati drugega dela), delodajalec prevzemnik pa od delavca nima
nobene koristi, saj delavec delo pri njem odklanja. Podaja izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
iz razloga po 6. alineji 110. člena ZDR-1 sankcionira torej kršitev osnovne delavčeve obveznosti,
to je opravljanje dela (33. člen ZDR-1) in upoštevanje delodajalčevih navodil (34. člen ZDR-1).
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Sprememba delodajalca, kot je opredeljena v 75. členu ZDR-1, za javne uslužbence ne velja. ZJU
namreč kot specialni zakon v 153. členu148 predpisuje, kako ukinitev organa in prenos nalog tega
organa vplivata na delovna razmerja javnih uslužbencev. Iz tega razloga po moji oceni
odpovednega razloga iz 6. alineje 110. člena ZDR-1 v javnem sektorju sploh ni mogoče uporabiti,
slednje pa je možno utemeljiti predvsem z dvema dejstvoma.
Prvič, v javnem sektorju je prenos dejavnosti oziroma nalog omejen in iz vidika uslužbenskih
razmerij specialno urejen v 153. členu ZJU. Do podobnega položaja, kakršen nastane pri
spremembi delodajalca v zasebnem sektorju, lahko v javnem sektorju v praksi pride zgolj v
primeru iz 5. odstavka 153. člena ZJU (ko se naloge organa prenesejo na osebo javnega prava ali
drugo pravno ali fizično osebo), kar pa se v praksi izredno redko zgodi (na primer združitev
posameznih ministrstev, ustanovitev določenih agencij oziroma regulatorjev trga). V ostalih
primerih ukinitve organa oziroma prenosa nalog se javni uslužbenec razporedi na delovno mesto
v javnem sektorju, kjer pa so pravice javnih uslužbencev že na podlagi ZJU bistveno bolj (varno)
regulirane in zagotavljane kot pa v zasebnem sektorju, vsled česar enostavno ni potrebe, da se za
javne uslužbence za primere prenosa nalog in ukinitve organa predpisuje ureditev, kot je
potrebna za zasebni sektor (75. člen ZDR-1).
In drugič, objavljene sodne prakse v zvezi z razlogom za podajo izredne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi po 6. alineji 110. člena ZDR-1 sploh ni.

148

(1) Če se organ ukine, prevzame organ, v katerega delovno področje preidejo naloge, vse javne uslužbence. Delovno
razmerje javnim uslužbencem ne preneha. Javni uslužbenci se razporedijo na enaka delovna mesta.
(2) Če naloge organa, ki je bil ukinjen, ne preidejo na drug organ, preneha javnemu uslužbencu delovno razmerje pod
pogoji, določenimi v tem poglavju (poslovni razlog). Organ v tem primeru dokončno preneha delovati šele, ko predstojnik
izvede postopek v zvezi s prenehanjem delovnih razmerij iz poslovnega razloga.
(3) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi v primeru, ko pride do prenosa nalog z enega na drug organ,
pa ne pride do ukinitve organa.
(4) V primeru, ko prevzame naloge državnega organa uprava lokalne skupnosti ali obratno, delovno razmerje preneha
in se z naslednjim dnem ponovno sklene pri novem delodajalcu brez objave oziroma javnega natečaja, pri čemer javni
uslužbenci obdržijo enakovredna delovna mesta in vse pravice, pridobljene s pogodbo o zaposlitvi pri prejšnjem
delodajalcu oziroma z odločbo.
(5) V primeru, ko se naloge organa prenesejo na osebo javnega prava ali drugo pravno ali fizično osebo, se zagotovi
prevzem vseh javnih uslužbencev, ki so opravljali te naloge v organu.
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7. Če delavec ne opravi uspešno poskusnega dela.
Neuspešno opravljeno poskusno delo po določilih ZDR-1 več ni razlog za izredno odpoved
pogodbe o zaposlitvi, temveč lahko delodajalec delavcu v primeru neuspešno opravljenega
poskusnega dela redno149 odpove pogodbo o zaposlitvi s sedemdnevnim odpovednim rokom150.
Namen poskusnega dela v ZDR (in tudi ZDR-1) ni opredeljen. Skladno s sodno prakso151 pa se je
oblikovalo jasno stališče, da je namen poskusnega dela preizkus znanja in sposobnosti delavca za
opravljanje dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi: torej preizkus, ali je delavec, ki sicer
izpolnjuje formalne pogoje predpisane izobrazbe in delovnih izkušenj, v praksi sposoben
opravljati delo in ustreza pričakovanju delodajalca. Hkrati poskusno delo tudi delavcu omogoča,
da oceni, ali mu delo ustreza. Negativni odgovor je imel po ureditvi v ZDR za posledico bodisi
odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca (3. odstavek 125. člena ZDR) bodisi izredno
odpoved delodajalca (6. alineja 1 odstavka 111. člena ZDR). Obenem je Vrhovno sodišče RS v
sodbi opr. št. VIII Ips 301/2010 (ki je bila izdana v času veljavnosti ZDR) tudi jasno opozorilo, da
poskusno delo ni namenjeno sankcioniranju delavčevih kršitev pogodbenih in drugih obveznosti
iz delovnega razmerja, temveč preizkusu delavčevih delovnih sposobnosti, pa tudi osebnostnih
lastnosti v širšem smislu, ki so potrebne za uspešno opravljanje dela pri delodajalcu.
V praksi se je glede tega razloga za izredno odpoved pojavljalo predvsem vprašanje teka rokov za
podajo izredne odpovedi iz tega razloga. ZDR namreč v tej zvezi ni bil čisto jasen, temveč je v 4.
odstavku 125. člena ZDR predpisoval le, da lahko delodajalec delavcu izredno odpove pogodbo o
zaposlitvi, če ob poteku poskusnega dela ugotovi, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil.
Odgovor na to vprašanje je dala ustaljena praksa Vrhovnega sodišča RS152: »Določbe 4. odstavka
125. člena ZDR, da lahko delodajalec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi ob poteku poskusne dobe, ni
mogoče razlagati tako, da rok za odpoved poteče zadnji dan poskusnega dela. Ob negativni oceni
poskusnega dela z dnevom poteka poskusne dobe dejansko šele nastane razlog za izredno odpoved. Ali
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5. alineja 1. odstavka 89. člena ZDR-1.
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1. odstavek 94. člena ZDR-1.
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Npr. sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 301/2010 z dne 7. 11. 2011, VIII Ips 359/2009 z dne 22. 3.
2011 in VIII Ips 20/2008 z dne 6. 4. 2009.
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Sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 8/2009 z dne 28. 9. 2010, VIII Ips 316/2008 z dne 21. 6. 2010,
VIII Ips 212/2007 z dne 22. 4. 2008.
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zagovor delavca lahko vpliva na začetek teka subjektivnega roka za odpoved je odvisno od tega, ali je
obstoj zakonskega odpovednega razloga lahko odvisen od vsebine oziroma rezultata zagovora delavca.«
Prav tako je sodna praksa zavzela očitno drugačno stališče kot delodajalci, ki v praksi v primeru
neuspešno opravljenega poskusnega dela delavcu velikokrat očitno niso omogočali zagovora. Leta je bila po stališču Vrhovnega sodišča RS153 tudi pri tem (nekdanjem) razlogu za podajo izredne
odpovedi potreben: »Pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega
poskusnega dela delodajalec sicer ne obdolži delavca za neuspeh pri opravljenem poskusnem delu,
temveč ugotovi oziroma oceni, da je bilo to delo neuspešno. Kljub temu pa mu je glede na 4. odstavek
125. člena ZDR, ob pravilni uporabi 177. člena ZDR in v povezavi z 2. odstavkom 83. člena ZDR,
dolžan omogočiti zagovor pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in mu pred zagovorom vročiti
pisno oceno oziroma ugotovitve o neuspešno opravljenem poskusnem delu.«
Menim, da je glede na namen poskusnega dela ureditev možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi
s strani delodajalca v primeru neuspešno opravljenega poskusnega dela v ZDR-1 primernejša od
prejšnje ureditve v ZDR, ki je omogočala izredno odpoved pogodbe o zaposlitve. Institut izredne
odpovedi pogodbe o zaposlitvi je namreč že po zakonski dikciji usmerjen v takojšnje prenehanje
pogodbe o zaposlitvi, če obstajajo zakonsko določeni razlogi za izredno odpoved in če ob
upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega
razmerja do izteka odpovednega roka oziroma do poteka časa, za katerega je bila sklenjena
pogodba o zaposlitvi. Zakonita izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi torej predpostavlja obstoj
posebej kvalificiranih razlogov, okoliščin in interesov, zaradi katerih je zaupanje delodajalca do
delavca do takšne mere porušeno, da delovnega razmerja enostavno ni mogoče nadaljevati in
terja njegovo takojšnje prenehanje. Neuspešno opravljeno poskusno delo pa po vsebini
enostavno ne pomeni prej navedenih posebej kvalificiranih razlogov, okoliščin in interesov (kljub
temu, da je neuspešno opravljeno poskusno delo po prej veljavnem ZDR predstavljajo razlog za
izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi). Posledično navedenemu se mi zdi primerneje, da je
neuspešno opravljeno poskusno delo razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, skladno s
katero delavcu po novem pripada tudi sedemdnevni odpovedni rok (1. odstavek 94. člena ZDR1) in odpravnina (7. odstavek 125. člena ZDR-1).
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Sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 237/2006 z dne 24. 10. 2006, VIII Ips 236/2006 z dne 26. 9.
2006 in opr. št. VIII Ips 462/2006 z dne 26. 6. 2007.
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8. Neopravičen izostanek z dela po prenehanju razlogov za
suspenz pogodbe o zaposlitvi
Suspenz pogodbe o zaposlitvi je predpisan v 53. členu ZDR-1 in pomeni, da delavec v taksativno
določenih primerih, opredeljenih v 1. odstavku 53. člena ZDR-1154, začasno preneha opravljati
delo, vendar mu pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati in je delodajalec ne sme odpovedati,
razen če so podani razlogi za izredno odpoved ali če je uveden postopek za prenehanje
delodajalca. Med suspenzom pogodbe o zaposlitvi mirujejo pogodbene in druge pravice ter
obveznosti iz delovnega razmerja, ki so neposredno vezane na opravljanje dela. Najkasneje v
roku petih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe (ko hkrati preneha suspenz pogodbe)
ima delavec pravico in dolžnost se vrniti na delo. Če se delavec v predpisanem roku
neupravičeno ne vrne na delo in mu je izrečena izredna odpoved v skladu s 7. alinejo prvega
odstavka 110. člena ZDR-1, pa traja suspenz pogodbe do začetka učinkovanja izredne odpovedi.
V 1. odstavku 53. člena ZDR-1 so torej taksativno predpisane okoliščine, na podlagi katerih pride
do suspenza pogodbe o zaposlitvi. Zaradi teh okoliščin delavec določen čas (začasno) namreč ne
more opravljati dela po pogodbi o zaposlitvi. Zaradi uresničevanja načela varstva pogodbe o
zaposlitvi ZDR-1 predpisuje, da pogodba o zaposlitvi v primeru taksativno predpisanih okoliščin
ne preneha veljati, temveč miruje oziroma v času suspenza mirujejo pogodbene in druge pravice
ter obveznosti iz delovnega razmerja. Delodajalec zgolj zaradi nastopa okoliščine iz 1. odstavka
53. člena ZDR-1 pogodbe o zaposlitvi ne sme odpovedati, izjema od te prepovedi pa so podani
razlogi za izredno odpoved ali uvedba postopka za prenehanje delodajalca.
V 3. odstavku 53. člena ZDR-1 je predpisana delavčeva pravica, ki je hkrati tudi njegova dolžnost,
da se na delo vrne najkasneje v roku petih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe. Če
se delavec v predpisanem roku na delo neupravičeno ne vrne, mu lahko skladno s 7. alinejo 1.
odstavka 110. člena ZDR-1 delodajalec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.
ZDR-1 torej jasno predpisuje, kje se načelo uresničevanja varstva pogodbe o zaposlitvi konča –
torej nemudoma po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe o zaposlitvi oziroma najkasneje v
roku petih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe o zaposlitvi.
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…zaradi prestajanja zaporne kazni, izrečenega vzgojnega, varnostnega, varstvenega ukrepa ali sankcije za prekršek,
zaradi katerih ne more opravljati dela šest mesecev ali manj, obveznega ali prostovoljnega služenja vojaškega roka,
opravljanja nadomestne civilne službe oziroma usposabljanja za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije, vpoklica
pogodbenega pripadnika rezervne sestave Slovenske vojske k opravljanju vojaške službe v miru ter poziva ali napotitve
na opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči pogodbenega pripadnika Civilne zaščite, pripora in v drugih primerih, ki
jih določajo zakon, kolektivna pogodba ali pogodba o zaposlitvi.
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Z razlogom izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 7. alineji 1. odstavka 110. člena ZDR-1 sta
(tako kot pri razlogu po 4. alineji 1. odstavka 110. člena ZDR-1) varovana pravica in interes
delodajalca, da lahko realno predvideva in organizira delovni proces ter ga v primeru ovir na
strani delavca ustrezno prilagodi. Posredovanje informacij o morebitni odsotnosti z dela in o
drugih podatkih, do katerih ima delavec lažji dostop od delodajalca in so obenem pomembni za
delovni proces, je zato ena najbolj ključnih dolžnosti delavca do delodajalca. To še toliko bolj
velja v primeru, če so delavcu predhodno pravice in obveznosti iz delovnega razmerja mirovale
zaradi suspenza pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec je moral namreč delovni proces prilagoditi že v
času suspenza pogodbe o zaposlitvi, zato se od delavca po prenehanju razlogov za suspenz
seveda utemeljeno (in toliko bolj upravičeno) pričakuje, da bo po prenehanju razlogov za suspenz
pogodbe o zaposlitvi prišel na delo oziroma o morebiti upravičenih razlogih za svojo odsotnost
delodajalca obvestil.
V 3. odstavku 53. člena ZDR-1 je za primer izrečene izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po
7. alineji 1. odstavka 110. člena ZDR-1 predpisan specialni rok, do kdaj traja suspenz pogodbe o
zaposlitvi (do začetka učinkovanja izredne odpovedi). Do takrat je delavcu varovana zaposlitev,
vendar ta dikcija istočasno pomeni tudi, da do začetka učinkovanja izredne odpovedi delodajalec
delavca ni dolžan prijavljati nazaj v zavarovanje in mu za čas od prenehanja razlogov za suspenz
do začetka učinkovanja izredne odpovedi plačevati plače in pripadajočih davkov in prispevkov.
Kar je po mojem mnenju tudi pravilno, saj je delodajalec skladno z ZDR-1 zavezan delovni
proces prilagoditi že trajanju suspenza pogodbe o zaposlitvi in bi bilo do delodajalca nepošteno,
da bi moral delavcu za čas, ko se slednji po prenehanju suspenza neupravičeno ne vrne na delo,
še plačevati plačo z davki in prispevki.
Ta razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi torej ureja možnost izredne odpovedi
pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca v primeru suspenza pogodbe o zaposlitvi. Površna
primerjava razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 7. alineji 1. odstavka 110. člena
ZDR-1 bi lahko privedla do sklepa, da je ta odpovedni razlog enak odpovednemu razlogu iz 4.
alineje 1. odstavka 110. člena ZDR-1 (»če delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride na delo, o
razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti«). Vendar
podrobnejša analiza obeh odpovednih razlogov pokaže, da navedena razloga za izredno odpoved
pogodbe o zaposlitvi nista enaka.
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Predpostavka za zakonito izredno odpoved na podlagi odpovednega razloga 4. alineje 1. odstavka
110. člena ZDR-1 je namreč naslednji dejanski stan: delavec najmanj pet dni ne pride na delo,
delavec delodajalca o razlogih za svojo odsotnost ne obvesti, delavec bi bil delodajalca o razlogih
za svojo odsotnost dolžan in zmožen obvestiti. V 7. alineji 1. odstavka 110. člena ZDR-1 pa
uzakonjen drugačen dejanski stan: prenehajo razlogi za suspenz delavčeve pogodbe o zaposlitvi,
delavec se v roku pet dni po prenehanju razlogov za suspenz ne vrne na delo, delavčev izostanek
z dela je neopravičen.
V obeh odpovednih razlogih je torej enako opredeljen zgolj čas delavčeve odsotnosti z dela (pet
dni)155. Odpovedna razloga pa sta različna glede: 1) prenehanja razlogov za suspenz pogodbe o
zaposlitvi, kar je del dejanskega stanu zgolj odpovednega razloga po 7. alineji 1. odstavka 110.
člena ZDR-1, 2) dolžnosti in zmožnosti obveščanja, ki ju kot del dejanskega stanu izrecno
predpisuje zgolj 4. alineja 1. odstavka 110. člena ZDR-1 ter 3) neopravičene oziroma opravičene
odsotnosti, ki za obstoj odpovednega razloga po 4. alineji 1. odstavka 110. člena ZDR-1 sploh ni
bistvena, temveč je pri tem odpovednem razlogu odločilno zgolj, ali bi bil delavec dolžan in
zmožen delodajalca o razlogih za svojo odsotnost obvestiti. Za razliko od navedenega pa je za
presojo zakonite odpovedi po 7. alineji 1. odstavka 110. člena ZDR-1 bistveno le, ali je odsotnost
delavca opravičena ali ne.
ZDR-1 v primerjavi z ZDR pri tem razlogu izredne odpovedi kot tudi pri sami opredelitvi
suspenza pogodba o zaposlitvi ne vsebuje sprememb. Tudi sodne prakse v zvezi s tem
odpovednim razlogom ni objavljene, kar lahko utemeljuje sklep, da se delodajalci v praksi tega
odpovednega razloga ne poslužujejo, verjetno tudi zaradi dejstva, ker se suspenz pogodbe o
zaposlitvi v praksi ne pojavlja pogosto.

9. Nespoštovanje navodil zdravnika ali zdravniške komisije
V 8. alineji 1. odstavka 110. člena ZDR-1 je ta razlog za izredno odpoved opredeljen sledeče: »če
delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika,
imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije ali če v tem času opravlja pridobitno delo ali če brez
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Čeprav 4. alineja 1. odstavka 110. člena ZDR-1 ne vsebuje besedila »delovni« dan, je vendar iz same vsebine
tega odpovednega razloga jasno razvidno, da se čas odsotnosti nanaša zgolj na delovne dneve (delavec namreč
na dan, ki ni delovni, ni dolžan priti na delo).
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odobritve pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije odpotuje iz kraja
svojega bivanja«.
Obveznosti osebnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije ter v tej zvezi
povezane obveznosti delavca, začasno zadržanega od dela, so opredeljene v Pravilih obveznega
zdravstvenega zavarovanja156 (v nadaljevanju: Pravila), ki v 2. odstavku 233. člena predpisujejo:
»Osebni zdravnik ali imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija morata zavarovancu dati navodila o
ravnanju v času zadržanosti od dela (režim življenja, strogo ležanje, počitek, sprehodi...). V času
zadržanosti od dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege mora zavarovanec, ki se zdravi doma v času
takšne zadržanosti biti na svojem domu. Odsotnost z doma je možna ob odhodu na zdravniški pregled,
terapijo oziroma v primerih, ko odsotnost ne vpliva negativno na potek zdravljenja oziroma, če zdravnik
ali imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija to odredita ali dovolita. Za odhod izven kraja bivanja je
vedno potrebna odobritev osebnega zdravnika. V primerih kršenja navodil mora imenovani zdravnik ali
zdravstvena komisija pozvati zavarovano osebo na sejo senata in ugotoviti ali so še podani razlogi za
začasno nezmožnost za delo.«
Iz gornjega izhaja, da je pristojni zdravnik tisti, ki delavcu v času njegove odsotnosti z dela zaradi
bolezni in poškodbe predpiše navodila o njegovem dopustnem ravnanju in režimu gibanja.
Delavec je že na podlagi Pravil obvezan, takšna navodila spoštovati, saj so slednja namenjena
njegovemu čimprejšnjemu okrevanju in vrnitvi na delo. V kolikor delavec svoje obveznosti, ki mu
jih nalagajo Pravila, krši (ali pa v času odsotnosti z dela opravlja pridobitno delo), lahko
delodajalec postopa po 8. alineji 1. odstavka 110. člena ZDR-1 in pogodbo o zaposlitvi izredno
odpove.
V zvezi s tem odpovednim razlogom obstaja obsežna sodna praksa, vsled česar je moč zaključiti,
da gre za enega izmed pogosteje uporabljenih razlogov za podajo izredne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi s strani delodajalca. Čeprav je na prvi pogled videti, da je dikcija tega odpovednega
razloga jasna, so se v praksi pojavljale različne razlage posameznih pojmov, katere pa je sodna
praksa poenotila.
V sodbi Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 184/2004 z dne 21. 12. 2004 je Vrhovno sodišče
RS ob ugotavljanju zlorabe pravice do bolniškega staleža kot bistveno za presojo štelo ugotovitev
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Ur. l. RS št. 30/03, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14 in
84/14.
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nižjega sodišča, da tožnik z ugotovljenim ravnanjem ni ravnal v nasprotju z navodili zdravnika in
da njegovo ravnanje ni vplivalo na morebitno poslabšanje zdravstvenega stanja in s tem na
podaljšanje bolniškega staleža. Ker tožnik v pravice do bolniškega staleža ni uporabil v nasprotju z
namenom, s katerim mu je bila priznana, tožnik bolniškega staleža ni zlorabil.
Iz sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani opr. št. Pdp 813/2013 z dne 5. 12.
2013 jasno izhaja, da sodišče zlorabe odsotnosti z dela zaradi bolezni ne tolerira: »Delavec se
mora držati navodil zdravnika, zato da bo zdravljenje čim krajše in v skladu s predpisano terapijo in se
vzdržati vseh ravnanj, ki bi lahko vplivala na podaljševanje zdravljenja oziroma poslabšanje
zdravstvenega stanja in s tem na delovno zmožnost delavca. Delavec krši svoje pogodbene obveznosti,
če zlorablja odsotnost z dela zaradi bolezni. Glede navedenega so POZZ jasna in nalagajo delavcu
obveznost predhodne odobritve osebnega zdravnika za zapustitev kraja bivanja.«
Katera dejanja oziroma opravki delavca so po sodni praksi dopustni tudi v času začasne
odsotnosti z dela, izhaja iz sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani opr. št. Pdp
202/2013 z dne 4. 4. 2013, v obrazložitvi katere se sodišče sklicuje tudi na tozadevno sodno
prakso Vrhovnega sodišča RS: »Delavec se mora držati navodil zdravnika zato, da bo zdravljenje čim
krajše in v skladu s predpisano terapijo in se vzdržati vseh ravnanj, ki bi lahko vplivala na podaljšanje
zdravljenja oziroma poslabšanje zdravstvenega stanja in s tem na delovno zmožnost delavca. Navedeno
pa ne pomeni, da delavec v tem času ne sme izvrševati niti tistih običajnih vsakodnevnih opravil in
dejavnosti, ki jih sicer lahko opravlja poleg svojega dela pri delodajalcu. Takšno tolmačenje bi bilo
preozko in neživljenjsko. Če tovrstna dejanja delavca niso v nasprotju z navodili zdravnika, potem ni
zadržkov, da bi jih delavec lahko opravljal tudi v času bolniške odsotnosti. Tako je Vrhovno sodišče RS
sklepu VIII Ips 294/2006 z dne 7. 11. 2006 obravnavalo primer delavca, ki se je v času bolniške
odsotnosti udeležil seje nadzornega sveta. Med drugim je obrazložilo, da delavec s tem ni odpotoval iz
kraja svojega bivanja, temveč je bil le krajši čas odsoten od doma in če mu je bilo dovoljeno gibanje izven
doma, potem z odhodom na sejo nadzornega sveta ni zlorabil bolniške odsotnosti. Prav tako je Vrhovno
sodišče RS v navedeni odločbi kot v odločbi VIII Ips 353/2009 z dne 18. 4. 2011 presodilo, da voženj v
nekaj kilometrov oddaljeni kraj že pojmovno ni mogoče šteti za „odpotovanje“ iz kraja bivanja. Enako
stališče je zavzelo tudi v sodbi VIII Ips 374/2009 z dne 7. 6. 2011.« Podobno stališče izhaja tudi iz
sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani opr. št. Pdp 311/2010 z dne 1. 7. 2010:
»Četudi je imel tožnik v odločbi zapisana navodila, da mora v času bolniškega staleža mirovati, ni
mogoče le na podlagi dejstva, da je zapustil prebivališče in opravil nekaj nakupov, sklepati, da je huje
kršil pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja oziroma da ni upošteval navodil pristojnega
zdravnika. Tudi v času bolniškega staleža sme delavec izvrševati tista vsakodnevna opravila, ki jih sicer
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opravlja poleg svojega dela, v kolikor ta opravila ne podaljšujejo zdravljena oziroma ne poslabšajo
zdravstvenega stanja.« Da so v času bolniškega staleža, v kolikor delavec nima predpisanega
strogega mirovanja, dovoljena nujna življenjska opravila in skrb za otroke, potrjujejo tudi druge
sodne odločbe.157
Smiselno enako stališče je razbrati tudi iz sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča v
Ljubljani opr. št. Pdp 96/2012 z dne 1. 2. 2012, kjer je hkrati zavzeto tudi stališče, da je možna
tudi naknadna odobritev potovanja s strani pristojnega zdravnika: »Neživljenjsko in nezakonito je
zato pričakovati od delavcev, ki so v bolniškem staležu, da bodo za vsak krajši opravek izven kraja
bivanja, klicali svojega osebnega zdravnika in ga prosili za dovoljenje za odhod. Navedeno določbo ZDR
(8. alinejo 1. odst. 111. čl. ZDR), ki primeroma našteva kršitve bolniškega staleža, je zato mogoče
interpretirati le tako, da se ravnanje, ki se delavcu očita, presoja z vidika vpliva na potek zdravljenja. Da
je ravnanja, ki so „formalno“ v nasprotju z danimi navodili, vedno potrebno presojati z vidika vpliva na
potek zdravljenja pa je odločilo tudi že Vrhovno sodišče (VIII Ips 6/2010 z dne 6. 9. 2011). ZDR namreč
izrecno ne zahteva, da bi bila odobritev potovanja s strani zdravnika oz. pristojne zdravniške komisije le
predhodna, zato je zaključiti, da je lahko tudi naknadna (smiselno glej VIII Ips 455/2007 z dne 2. 12.
2008).«
V nasprotju z gornjim, dokaj življenjskim, tolmačenjem zdravniških navodil in opravkov, ki jih
morajo osebe opraviti tudi v času bolniškega staleža, v kolikor nimajo predpisanega strogega
mirovanja, pa je sodišče zavzelo strogo stališče v primeru, ko je imenovani zdravnik delavcu
predpisal navodilo, da mora na svojem domu mirovati in sme oditi z dom le za na zdravstveni
pregled ali predpisano terapijo, delavec pa je kljub takšnemu navodilu v času bolniškega staleža
obiskal kino predstavo.158
Zanimivo, vendar popolnoma logično stališče glede navodil zdravnika (oziroma kdaj izrecna
navodila niso potrebna) je razvidno iz odločbe Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
opr. št. Pdp 256/2005 z dne 30. 3. 2006. Sodišče je namreč presodilo, da zdravnikova navodila, ki
jih je delavec dolžan spoštovati v času bolniškega staleža, niso le tista, ki jih je zdravnik pacientu
izrecno dal (npr. da v času bolniškega staleža ne sme opravljati gradbenih del), ampak tudi tista,
za katera je logično, da so obsežena že v dejstvu, da je nekomu odobren bolniški stalež in
157

Npr. sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 353/2009 z dne 18. 4. 2011, VIII Ips 237/2008 z dne 22. 9.
2009, VIII Ips 134/2008 z dne 12. 5. 2009 in sodbi VDSS opr. št. Pdp 1174/2007 z dne 29. 11. 2007 in Pdp
729/2006 z dne 26. 10. 2006.
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Sodba VDSS opr. št. Pdp 1201/2007 z dne 10. 9. 2008.
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predpisano zdravljenje. V obravnavani zadevi je sodišče upoštevalo, da so bile delavcu določene
omejitve predpisane že z odločbo ZPIZ, da je bil delavec bil v bolniškem staležu zaradi težav, ki
jih ima kot invalid III. kategorije (povišan krvni tlak, težave s hrbtenico), dodatno pa zaradi
poškodbe rame in možnosti možganske kapi. Zaradi navedenega ni bilo potrebno posebno
navodilo, da se je delavec dolžan vzdržati gradbenih del, saj je to logično samo po sebi. Navodilo,
naj se takega dela vzdrži, je lahko torej obseženo že z odobritvijo bolniškega staleža in
predpisanim zdravljenjem.
Za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, delodajalec delavcu izplačuje nadomestilo
plače iz lastnih sredstev, ob daljšem trajanju delavčeve odsotnosti (več kot 30 dni za posamezno
odsotnost in več kot 120 dni za posamezno koledarsko leto), pa delodajalec nadomestilo plače
izplača v breme zdravstvenega zavarovanja (3. odstavek 137. člena ZDR-1). Pripomniti velja, da
30 dnevna odsotnost pomeni odsotnost z dela, ki dejansko traja mesec in pol, 120 dnevna
odsotnost pa dejansko pomeni šestmesečno odsotnost, ki lahko gre v celoti v breme delodajalca
v posameznem koledarskem delu. Delodajalca torej za čas delavčeve odsotnosti z dela zadevata
vsaj dve vrsti posledic: prvič, delavcu mora (tudi na lastne stroške) izplačevati nadomestilo plače
za delo, ki ga delavec seveda ne opravi, in drugič, za čas delavčeve odsotnosti mora organizirati
delovni proces. Zato je tudi pravilno, da je delavec z dela zaradi bolezni ali poškodbe odsoten le,
če je to utemeljeno in delavec v času takšne odsotnosti tudi spoštuje navodila zdravnika oziroma
zdravniške komisije. Bolniški stalež namreč ni pravica delavca, ki se je slednji lahko posluži po
lastni oceni, presoji in želji, temveč je odsotnost z dela, namenjena zdravljenju bolezni ali
poškodbe. Posledično temu je delavec obvezan, da navodila zdravnika za čas bolniškega staleža
popolnoma upošteva. Kršitev navodil zdravnika namreč pomeni, da delavec ali bolniškega staleža
dejansko sploh ne potrebuje ali pa si zaradi kršitev navodil zdravnika lahko trajanje bolniškega
staleža zaradi morebitnega podaljšanja zdravja celo poslabša. Oboje pa pomeni (neutemeljeno)
stroškovno in organizacijsko posledico za delodajalca. Sama sem mnenja, da je nespoštovanje
navodil zdravnika ali zdravniške komisije več kot utemeljeno uvrščeno med razloge za podajo
izredne odpovedi, saj se bolniški staleži s strani delavcev velikokrat izrabljajo (zlorabljajo) za
namene plačane odsotnosti z dela, ki po vsebini nima nobene zveze z bolniškim staležem oziroma
zdravljenjem, temveč bolj s preživljanjem dopusta.
Medtem ko ZDR-1 ne predpisuje, kako se vrši nadzor nad izvrševanjem bolniških staležev,
slednje za javne uslužbence predpisuje 33a. člen ZJU. Slednji predstojnika pooblašča, da (v
primeru suma zlorabe pravice do zadržanosti z dela do 30 delovnih dni zaradi bolezni ali
poškodbe s strani javnega uslužbenca) pooblasti enega ali več javnih uslužbencev za ugotovitev
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dejanskega stanja, ki se lahko (v kolikor je po oceni predstojnika smotrnejša rešitev) ugotavlja
tudi s pravnimi ali fizičnimi osebami v skladu z zakonom, ki ureja detektivsko dejavnost (1. in 3.
odstavek 33.a člena ZJU). Pred pričetkom izvajanja nadzora je predstojnik skladno s 4. odstavkom

33.a člena ZJU zavezan javnega uslužbenca najprej opozoriti, da obstajajo razlogi za sum o
zlorabi, ter mu omogočiti, da se o tem izjasni.
Celoten 33.a člena ZJU je bil predmet ustavne presoje, saj je Sindikat državnih organov Slovenije
tej določbi očital neskladje z Ustavo.159 Vse očitke predlagatelja je Ustavno sodišče RS160 zavrnilo,
saj 33.a člen ZJU delodajalcu omogoča izvajanje nadzora nad s predpisi skladnim izvrševanjem
pravice do zadržanosti z dela do 30 delovnih dni zaradi bolezni ali poškodbe. Takšen nadzor je
utemeljen z obveznostjo delodajalca, da zaposlenim zagotavlja te pravice. Delodajalec, ki je
dolžan zagotoviti sredstva za plačilo teh pravic, je namreč utemeljeno zainteresiran nadzorovati,
da zaposleni teh pravic ne zlorabljajo.
V primeru suma zlorabe pravice do zadržanosti z dela do 30 delovnih dni lahko kršitve javnih
uslužbencev torej na podlagi 33.a člena ZJU ugotavljajo bodisi drugi javni uslužbenci skladno z 2.
odstavkom 33.a člena ZJU161, bodisi detektivi. Slednji opravljajo nadzor skladno z Zakonom o
detektivski dejavnosti (ZDD-1)162, ki v 28. členu predpisuje več možnih načinov pridobivanja
informacij (neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo, od drugih oseb, ki s podatki
razpolagajo, če so jih pripravljene dati prostovoljno, iz javno dostopnih virov), pri čemer so
detektivi pri pridobivanju informacij omejeni s prepovedmi iz 1. odstavka 32. člena ZDD-1163.
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Predlagatelj je uveljavljal, da naj ne bi bilo jasno, katere informacije lahko utemeljijo razloge za sum zlorabe
omenjenih pravic, kaj so razlogi za sum, kdaj naj bi šlo za zlorabo pravice do zadržanosti z dela oziroma do
povračila stroškov, nadzor bi naj bil po vsebini, časovno in prostorsko neomejen.
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Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-136/2007 z dne 10. 9. 2009, točka 12. obrazložitve.
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Pooblaščeni javni uslužbenec lahko zbira informacije iz prejšnjega odstavka od javnih uslužbencev, zaposlenih v
organu, in od tretjih oseb. O posameznih dejanjih v okviru ugotavljanja dejanskega stanja pooblaščeni javni uslužbenec
sestavi zapisnik. Po končanem postopku ugotavljanja dejanskega stanja se javnega uslužbenca seznani z ugotovitvami
postopka in se mu omogoči vpogled v zapisnik.
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Ur. l. RS št. 17/11.
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Detektiv ne sme:
- opravljati upravičenj, za katere so z zakonom določeni oziroma pooblaščeni policija, sodišča in drugi pravosodni organi;
- uporabljati prikritih preiskovalnih ukrepov, ki jih v skladu z zakonom uporabljajo policija, Slovenska obveščevalnovarnostna agencija in Obveščevalno varnostna služba ministrstva, pristojnega za obrambo;
- opravljati detektivske dejavnosti za domače in tuje varnostne ali obveščevalne službe in za politične stranke ter
ustanove, katerih ustanovitelji so politične stranke.
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Do vključno 3. odstavka 33.a člena ZJU po mojem mnenju zakonska ureditev ni sporna, saj so 1.
do 3. odstavku 33.a člena ZJU zgolj opredeljene osebe, ki nadzor izvajajo, in postopek izvedbe
nadzora. Določilo 4. odstavka 33.a člena ZJU o opozorilu javnemu uslužbencu, da obstajajo
razlogi za sum o zlorabi ter omogočanje javnemu uslužbencu, da se o tem izjasni, pa po moji
oceni učinek kasnejšega nadzora (predpisan v 1. do 3. odstavku 33.a člena ZJU) v praksi
najverjetneje skoraj vedno popolnoma izniči. Z določilom 4. odstavka 33.a člena ZJU je namreč
vsak javni uslužbenec dejansko na nek način vnaprej opozorjen tudi na izvedbo bodočega nadzora
bolniškega staleža. Tako je od vsakega razumnega javnega uslužbenca pričakovati, da po
opozorilu o obstoju razlogov za sum o zlorabi bolniškega staleža ne bo tako lahkomiseln, da bo
ponovno (tekom opravljanja nadzora) kršil navodila pristojnega zdravnika in s tem tvegal izredno
odpoved pogodbe o zaposlitvi. Obenem so s 4. odstavkom 33.a člena ZJU javni uslužbenci v
primerjavi z delavci v zasebnem sektorju glede te kršitve (zlorabe bolniškega staleža) v
priviligiranem položaju, ki po mojem mnenju ni utemeljen. Javni uslužbenci so namreč na
možnost ugotavljanja te kršitve smiselno opozorjeni vnaprej, medtem ko v zasebnem sektorju
delodajalci niso zavezani k vnaprejšnjemu opozarjanju delavcev, da obstajajo razlogi za sum o
zlorabi bolniškega staleža. Obvezno opozorilo javnega uslužbenca pred pričetkom izvajanja
nadzora ima v praksi obenem najverjetneje za posledico tudi, da so zlorabe pravice do
zadržanosti z dela v bistveno večjem deležu odkrite in z izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
sankcionirane v zasebnem kot v javnem sektorju.

iii.

Postopek izredne odpovedi po ZJU
1. Predhodni postopek

Predhodni postopek oziroma postopek, ki ga je delodajalec dolžan izvesti pred izredno
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, je tudi za javne uslužbence opredeljen v 82. do 88. členu ZDR1. Po podaji izredne odpovedi pa je pri izredni odpovedi javnim uslužbencem potrebno
upoštevati posebna določila ZJU.
Zaradi lažjega razumevanja bom za potrebe magistrske naloge v tem poglavju uporabila izraz
»delavec« v tistih primerih, ko je ureditev za delavce in javne uslužbence izenačena (torej v
predhodnem postopku). Za nadaljnji postopek (t.j. postopek po izredni odpovedi), za katerega se
za javne uslužbence uporabljajo določila ZJU, pa bo uporabljen izraz »javni uslužbenec«.
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Zagovor
V 2. odstavku 85. člena ZDR-1 je določeno, da mora delodajalec pred redno odpovedjo iz
razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
delavca pisno seznaniti z očitanimi kršitvami oziroma z očitanim razlogom nesposobnosti in mu
omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, razen če
obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to
omogoči. Pisno seznanitev lahko delodajalec opravi tudi po elektronski poti na elektronski naslov
delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec. Nadalje je v 3. odstavku 85. člena ZDR-1
določeno, da lahko pri zagovoru po pooblastilu delavca sodeluje predstavnik sindikata ali druga, s
strani delavca pooblaščena oseba.
Kadar delodajalec meni, da obstaja eden izmed razlogov za izredno odpoved po 110. členu ZDR1, je delavcu dolžan omogočiti obrambo. Gre za uresničitev pravice do izjave iz 22. člena Ustave
RS, iz 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin164 in 14. člena
Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah165. Bistvena vsebina postopka pri
delodajalcu je prav v tem, da je delavec, ki je obdolžen kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz
delovnega razmerja, seznanjen z vsemi dejstvi in očitki s strani delodajalca, saj mu je le na tak
način lahko omogočena kvalitetna obramba v postopku pred odpovedjo.
Ker je bistvo pravice do zagovora v zagotovitvi možnosti sodelovanja delavca in njegovega
vplivanja na potek in rezultat odpovedi pogodbe o zaposlitvi, po stališču sodne prakse zakon ne
more določiti stroge oblike njenega uresničevanja. Zato je odvisno predvsem od volje delavca,
kakšne bodo vsebina, oblika, način in obseg njegove pravice do obrambe, saj se lahko delavec
svoji pravici odreče ali pa se brani z molkom, delavec lahko svoj zagovor poda pisno ali ustno,
sam ali po pooblaščencu. Iz sodne prakse izhaja, da delavec lahko izbere način, kako bo uresničil
svojo pravico do zagovora, saj je zagovor le njegova pravica, da se opredeli do očitanih kršitev in
da se izjavi o vseh dejstvih in dokazih, ki ga obremenjujejo.166
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Ur. l RS - MP, št. 7/94.
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Uradni list SFRJ, št. 7/71 v zvezi z Aktom o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS, MP, št. 9/92.
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Bečan Irena, Belopavlovčič Nataša, mag., Cvetko Aleksej, dr., Kalčič Miran, Klampfer Marta, mag., Končar
Polonca, dr., Korpič Horvat Etelka, dr., Kresal Barbara, dr., Kresal Šoltes Katarina, mag., Novak Janez, dr.,
Novak Mitja, dr., Plešnik Tatjana, Senčur Peček Darja, dr., Vodovnik Zvone: Zakon o delovnih razmerjih s
komentarjem, GV založba, Ljubljana 2008, str. 374 – 382.
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Edina dolžnost delodajalca v zvezi z gornjo delavčevo pravico je, da mu zagovor omogoči in da
ima delavec na voljo vsaj tri delovne dni za pripravo svoje obrambe. »Zagovor delavca ni namenjen
ugotavljanju odpovednega razloga, ampak predvsem temu, da se delavec izjavi o očitanih kršitvah
oziroma o odpovednem razlogu in svoje ravnanje eventualno opraviči. Na podlagi zagovora delavca ali
izjav prič se praviloma le potrdi (ali ovrže) delodajalčevo predhodno prepričanje, da je odpovedni razlog,
ki ga je ne nazadnje obrazložil že v pisni obdolžitvi, podan«.167
Čeprav ZDR-1 (kot pred njim že ZDR) predpisuje, da mora imeti delavec na voljo vsaj tri
delovne dni za pripravo svoje obrambe, po ustaljeni sodni praksi168 naveden rok ni absolutni
pogoj za zakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Vrhovno sodišče je namreč večkrat
poudarilo, da je delavcu pravica do zagovora zagotovljena in odpoved ni nezakonita, če se
delavec po pisni seznanitvi z razlogom za odpoved odzove vabilu in se zagovarja, ne da bi se
skliceval na to, da rok za podajo zagovora ni bil spoštovan in ne da bi bilo v sodnem postopku
ugotovljeno, da se zaradi nespoštovanja tega roka ni mogel ustrezno zagovarjati.
ZDR-1 opredeljuje okoliščine, v katerih je delodajalec odvezan obveznosti, da delavcu omogoči
zagovor (»razen če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati,
da delavcu to omogoči«). Ker pa ne gre za taksativno določene okoliščine, je kljub zakonski dikciji
2. odstavka 85. člena ZDR-1 še vedno potrebno v vsakem primeru posebej presojati, kaj so
takšne okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu
omogoči zagovor. Sodna praksa je sprejela stališče, da je treba pri opredelitvi teh okoliščin, ki
predstavljajo pravni standard, upoštevati zlasti naravo kršitve, dejstvo, da je bil delavec zaloten
pri kršitvi (ki ima lahko celo znake kaznivega dejanja), proti komu je bila kršitev storjena (na
primer fizični napad na delodajalca) in tudi, kakšni so sicer odnosi med delodajalcem in
delavcem.169
Velja izpostaviti stališče Vrhovnega sodišča RS170: »Pravica delavca, da se zagovarja o razlogih za
izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, je gotovo pomembna, ni pa absolutna. In četudi je treba izjeme
od te pravice obravnavati ozko, jih je treba obravnavati še posebej, kolikor jih delodajalec izrecno
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Sodba Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 161/2008 z dne 23. 2. 2010.
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Sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 37/2012 z dne 1. 10. 2012, VIII Ips 221/2011 z dne 17. 4. 2012
in VIII Ips 68/2013 z dne 16. 9. 2013.
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Bečan Irena, Belopavlovčič Nataša, mag., Cvetko Aleksej in ostali, nav. delo, str. 381.
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Sklep Vrhovnega sodišča RS, opr. št. II Ips 20/2005 z dne 1. 3. 2005.
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uveljavlja in obrazloži. Če namreč obstajajo okoliščine (če jih delodajalcu uspe dokazati, kar
predpostavlja, da ima možnost za to), zaradi katerih bi bilo od njega neupravičeno pričakovati, da
delavcu omogoči zagovor, potem odpoved brez predhodnega zagovora ni nezakonita. To velja tudi v
primeru, kot je obravnavani, ko je delodajalec sicer poskušal delavcu zagovor omogočiti. Če mu to ni
uspelo iz razlogov, ki so na strani delavca, delodajalcu ni mogoče očitati, da vročitev formalno ni bila
pravilno izvedena. Vročena pa je bila, tožnik je zanjo tudi vedel in rezultat ne bi bil drugačen tudi v
primeru, da bi vročevalec ravnal po tretjem odstavku 142. člena ZPP.« Iz navedenega sledi, da po
pravni presoji Vrhovnega sodišča RS odpade zahteva po pisni obdolžitvi in njeni formalni vročitvi
oziroma vročitvi formalnega vabila na zagovor v primeru, ko je od delodajalca neutemeljeno
pričakovati, da bi delavcu omogočil zagovor.
Tudi novejše stališče Vrhovnega sodišča RS171 je skladno z gornjim in poudarja, da je izjeme od
pravice do zagovora potrebno obravnavati ozko.
V praksi se glede omogočanja zagovora pogosto pojavljajo opravičila delavcev in prošnje oziroma
predlogi za kasnejši datum zagovora. Motivi delavcev za takšne prošnje so lahko dejanski
(resnična nemožnost udeležiti se predvidenega datuma zagovora) ali pa špekulativni, s katerimi bi
delavci mogoče lahko dosegli prekluzijo podaje odpovedi s strani delodajalca. Vrhovno sodišče
RS se je glede dolžnosti delodajalca, da predviden datum zagovora na predlog delavca preloži, že
izreklo in določilo merila za presojanje (ne)upravičenosti predloga delavca. Tako se primer »za
opravičilo odsotnosti z zagovora ne zadošča le golo opravičilo delavca, da se zagovora ne more udeležiti
zaradi (neopredeljenih) zdravstvenih težav172«. Višje delovno in socialno sodišče pa je ugotovilo, da
se »tožnik (delavec) zagovora, na katerega je bil pravilno vabljen, ni udeležil zaradi bolniškega staleža.
Tožena stranka (delodajalec) je izpolnila svojo obveznost po 2. odst. 83. čl. ZDR četudi ni preložila
zagovora, saj tožnik ni predložil opravičila, da se iz utemeljenih razlogov zagovora ne more udeležiti,
ampak jo je le obvestil, da je v bolniškem staležu. Pri tem je potrebno upoštevati, da se tudi v primeru,
ko se delavec zaradi bolezni opravičeno ne odzove vabilu na zagovor, od delodajalca ne pričakuje, da
zagovor preloži, saj bi preložitev glede na kratek subjektivni rok pomenila, da bi bil nato prekludiran s
podajo odpovedi«.173
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Sodba Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 199/2009 z dne 19. 4. 2011: »Pravica delavca, da se zagovarja o
razlogih za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, je pomembna, ni pa absolutna. Izjeme od te pravice je treba
obravnavati ozko. Kdaj bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu omogoči zagovor, je lahko odvisno od
različnih okoliščin, ki morajo biti tehtne.«
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Na primer: sodba Vrhovnega sodišča opr. št. VIII Ips 283/2009 z dne 5. 4. 2011.
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Sodba VDSS opr. št. Pdp 982/2008 z dne 23. 4. 2009.
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Izpostaviti velja, da ZDR-1 nomotehnično nekoliko drugače opredeljuje obveznosti delodajalca
pred izvedbo zagovora (2. odstavek 85. člena ZDR-1174) v primerjavi z ZDR (2.175 in 3.

176

odstavek 83. člena ZDR), vendar pa ta zakonodajna sprememba v praksi za delodajalca ne
pomeni razlike. Še vedno namreč obstaja dolžnost delodajalca, da delavca pred zagovorom pisno
seznani z očitanimi kršitvami. Smiselno enako obveznost je predpisoval že ZDR (glede navedbe
obrazloženega razloga za nameravano odpoved v pisnem vabilu na zagovor).
V pisnem vabilu na zagovor mora delodajalec torej poleg datuma, ure in kraja zagovora delavca
pisno seznaniti z očitanimi kršitvami, zaradi katerih namerava odpovedati pogodbo o zaposlitvi.
Slednje je namreč nujno potrebno za pripravo delavčeve obrambe, saj se delavec le tako lahko
brani oziroma konkretno izrazi svoje stališče o očitkih.
ZDR-1 v 2. odstavku 85. člena izrecno omogoča, da lahko delodajalec pisno seznanitev z
očitanimi kršitvami delavcu opravi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga
zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec. Gre za novost v primerjavi z prej veljavnim ZDR, ki
vročitve pisne seznanitve ni posebej urejal. Vendar menim, da v praksi takšen način vročanja
pisne seznanitve ne bo zaživel, saj delodajalci v praksi skupaj s pisno seznanitvijo delavcu hkrati (v
istem dokumentu) določijo tudi termin zagovora. Pravilno vročanje vabila na zagovor in čas, ki
mora biti delavcu omogočen za pripravo zagovora (vsaj trije delovni dnevi), pa je v morebitnem
sodnem postopku zaradi izpodbijanja zakonitosti izredne odpovedi lahko ključno vprašanje v
zvezi s pravilno izpeljanim postopkom izredne odpovedi. Ker se lahko torej s pisno seznanitvijo
po elektronski poti pojavijo problemi glede dokazovanja vročitve, menim, da bodo delodajalci v
izogib zapletom pri dokazovanju zakonitosti podaje izredne odpovedi za vročanje pisne
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Pred redno odpovedjo iz razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
mora delodajalec delavca pisno seznaniti z očitanimi kršitvami oziroma z očitanim razlogom nesposobnosti in mu
omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, razen če obstajajo okoliščine, zaradi
katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to omogoči. Pisna seznanitev se lahko opravi tudi po
elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.
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Pred redno odpovedjo iz razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
mora delodajalec delavcu omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, razen če
obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to omogoči, kot npr. v
primerih, ko je delodajalec sam žrtev kršitve, v primeru neuspešno opravljenega poskusnega dela oziroma če delavec to
izrecno odkloni ali če se neopravičeno ne odzove povabilu na zagovor.
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V pisnem vabilu na zagovor mora biti naveden obrazložen razlog, zaradi katerega delodajalec namerava odpovedati
pogodbo o zaposlitvi, ter datum, ura in kraj zagovora. Vabilo na zagovor mora delodajalec delavcu vročiti v skladu s 87.
členom tega zakona. Pri zagovoru lahko po pooblastilu delavca sodeluje predstavnik sindikata ali druga s strani delavca
pooblaščena oseba.
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seznanitve in vabila na zagovor še vedno v pretežni meri uporabljali vročanje v skladu z 88.
členom ZDR-1 – torej osebno, praviloma v prostorih delodajalca oziroma na naslov, določen v
pogodbi o zaposlitvi, razen če je delavec naknadno pisno sporočil drug naslov.
Čeprav ZDR-1 izrecno ne predpisuje obveznosti delodajalca, da bi moral delavca poučiti, da
lahko pri zagovoru sodeluje predstavnik sindikata ali druga s strani delavca pooblaščena oseba, je
zaradi zagotavljanja pravilnosti samega postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi po mojem
mnenju vsekakor priporočljivo, da delodajalec to pravico delavca že iz previdnosti navede v
vabilu na zagovor. Na tak način bo delodajalec v morebitnem sodnem sporu glede nezakonitosti
odpovedi pogodbe o zaposlitvi lažje dokazoval pravilnost postopka odpovedi.
Sindikat, svet delavcev, delavski zaupnik
Vlogo sindikata in sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika v predhodnem postopku
predpisuje 86. člen ZDR– 1, skladno s katerim je delodajalec je zavezan, če delavec tako zahteva,
o nameravani redni ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti sindikat, katerega
član je delavec ob uvedbi postopka, ali pa svet delavcev oziroma delavskega zaupnika, če delavec
ni član sindikata. Sindikat ali svet delavcev oziroma delavski zaupnik lahko poda svoje mnenje k
nameravani odpovedi v roku šestih dni, sicer šteje, da odpovedi ne nasprotuje. Če sindikat ali
svet delavcev oziroma delavski zaupnik meni, da za odpoved ni utemeljenih razlogov ali da
postopek ni bil izveden skladno s tem zakonom, k odpovedi poda negativno mnenje, ki ga mora
pisno obrazložiti. Delodajalec pa lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi ne glede na
morebitno negativno mnenje.
Delodajalec je pod pogojem, če tako zahteva delavec, torej zavezan o nameravani izredni
odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti sindikat, katerega član je delavec ob uvedbi
postopka, oziroma svet delavcev ali delavskega zaupnika. Velja pripomniti, da prej veljavni ZDR ni
predpisoval obveščanja sveta delavcev ali delavskega zaupnika, obveščanje slednjih o nameravani
odpovedi (na zahtevo delavca) je uvedel šele ZDR-1. Svet delavcev in delavskega zaupnika, njuno
sestavo, mandat, izvolitev predpisuje Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU)177, ki
določa načine in pogoje za sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb, samostojnih
podjetnikov posameznikov z najmanj 50 delavci in zadrug. Pravico do sodelovanja pri upravljanju
uresničujejo delavci po določbah ZSDU tudi v podjetjih, ki opravljajo gospodarske javne službe, v
177

Ur. l. RS št. 42/07.
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bankah in v zavarovalnicah, če ni s posebnim zakonom drugače določeno. Svet delavcev se
oblikuje, če je v družbi zaposlenih več kot 20 delavcev z aktivno volilno pravico (8. člen ZSDU), v
družbi, v kateri je zaposlenih do 20 delavcev z aktivno volilno pravico, pa delavci sodelujejo pri
upravljanju preko delavskega zaupnika (9. člen ZSDU).
V katerem trenutku mora delavec obvestitev navedenih zahtevati, zakon ne določa, vendar je
potrebno citirano določbo ZDR-1 razlagati tako, da se mora delavec odzvati takoj, ko je s strani
delodajalca obveščen o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi, in delodajalcu nemudoma
sporočiti svojo zahtevo o obvestitvi sindikata, sveta delavcev ali delavskega zaupnika. V kolikor
delavec svoje zahteve delodajalcu ne sporoči, delodajalec sindikata, sveta delavcev ali delavskega
zaupnika ni dolžan (oziroma niti ne sme) obveščati.178
Sindikat ali svet delavcev oziroma delavski zaupnik lahko svoje mnenje o nameravani odpovedi
poda v roku šestih dni, pri čemer je pomembno, da podano mnenje ne veže niti delavca niti
delodajalca. ZDR-1 je v primerjavi z ZDR rok za podajo mnenja skrajšal za 2 dni (po ZDR je bilo
za podajo mnenja predpisanih 8 dni), kar pa v praksi za sam postopek odpovedi niti ni toliko
bistveno. Je pa ZDR-1 jasno določil, da mnenje sindikata za delodajalca ni zavezujoče in lahko
delodajalec ne glede na mnenje sindikata ali sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika pogodbo
o zaposlitvi odpove. Nevezanost na mnenje sindikata je sicer (implicitno) izhajala iz določil ZDR,
vendar je po mojem mnenju vseeno pravilno, da je po ZDR nepisano pravilo z ZDR-1 sedaj jasno
napisano.
V 3. odstavku 86. člena ZDR-1 sta taksativno navedena dva razloga za nasprotovanje odpovedi,
prav tako je predpisana obvezna pisna obrazložitev mnenja. Izpostaviti velja še pravne posledice
nasprotovanja, ki ga poda sindikat ali svet delavcev oziroma delavski zaupnik: pri izredni odpovedi
pogodbe o zaposlitvi delavec ne more uspešno zahtevati zadržanja učinkovanja prenehanja
pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi po 113. členu ZDR-1179, če v postopku nameravane
izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni bil obveščen sindikat ali svet delavcev oziroma delavski
zaupnik in slednji ni podal negativnega mnenja v zvezi z nameravano izredno odpovedjo.
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Bečan Irena, Belopavlovčič Nataša, mag., Cvetko Aleksej, dr. in ostali, nav. delo, str. 385 – 388.
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Prvi odstavek 113. člena ZDR-1: Če sindikat, svet delavcev ali delavci, ki so izvolili predstavnika delavcev, podajo
negativno mnenje v zvezi z redno odpovedjo iz razloga nesposobnosti ali iz krivdnega razloga ali z izredno odpovedjo
pogodbe o zaposlitvi in predstavnik delavcev pri delodajalcu zahteva zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o
zaposlitvi zaradi odpovedi, prenehanje pogodbe o zaposlitvi ne učinkuje 30 dni od vročitve odpovedi oziroma do poteka
roka za mediacijo ali arbitražo oziroma sodno varstvo.
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Menim, da je obveščanje, kakršnega za nameravano odpoved predpisuje ZDR-1 v 86. členu,
preživeto, saj v praksi nima nobenega pomena. Bistveno je namreč, da sindikat, svet delavcev in
delavski zaupnik na podajo odpovedi dejansko ne morejo vplivati, saj delodajalec na morebitno
negativno mnenje navedenih ni vezan in lahko odpoved delavcu poda v vsakem primeru. S to
določbo se določa zgolj ena dodatna (nepotrebna) postopkovna obveznost delodajalca, ki v
primeru kršitve skladno s stališčem Vrhovnega sodišča180 tudi ne pomeni nezakonitosti odpovedi
pogodbe o zaposlitvi.
Oblika in vsebina odpovedi
ZJU specialnih določb o vsebini in obliki odpovedi ne vsebuje, zato je v tej zvezi za javne
uslužbence treba uporabiti določilo 87. člena ZDR-1, v katerem je predpisano, da morata biti
redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi izraženi v pisni obliki. V odpovedi pogodbe o
zaposlitvi mora delodajalec pisno obrazložiti dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Delodajalec mora delavca ob odpovedi pisno obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve.
Napačno obvestilo o pravnem varstvu ne more biti v škodo delavca.
Pisnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi je predpisoval že ZDR. S pisno odpovedjo se varuje
delavca kot šibkejšo stranko v delovnem razmerju.
Vsebino odpovedi je ZDR predpisoval nekoliko drugače181. Iz gradiva Vlade RS182, s katerim je bil
ZDR-1 poslan v prvo obravnavo v Državni zbor, je razvidno, da je predlagatelj zakona s
spremembo dikcije prej veljavnega 2. odstavka 86. člena ZDR želel doseči, da se v odpovedi
pogodbe o zaposlitvi navede dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ne pa zgolj pravna
kvalifikacija. ZDR-1 torej predpisuje, da delodajalec namesto odpovednega razloga pisno
obrazloži dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Po mojem mnenju navedena
sprememba v praksi na samo obrazloženost odpovedi ne bo bistveno vplivala. Delodajalci so bili
namreč že na podlagi prej veljavnega ZDR v odpovedi dolžni obrazložiti dejanski (vsebinski)
razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ne glede na to, da je bila dikcija ZDR nekoliko drugačna.
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Sodba Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 192/2012 z dne 2. 9. 2013.
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2. odstavek 86. člena ZDR:Delodajalec mora v odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obrazložiti odpovedni razlog ter
opozoriti delavca na pravno varstvo in na njegove pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.
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Vlada RS, Predlog Zakona o delovnih razmerjih, 17. 10. 2012,
http://imss.dz-rs.si/imis/3756b75a6de363f6b0c8.pdf (17. 1. 2015).
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Tudi ZDR je namreč predpisoval obrazloženost odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Temu standardu
pa ni bilo mogoče zadostiti zgolj z navedbo pravne kvalifikacije, temveč je moral delodajalec
razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi v konkretni odpovedi vsebinsko utemeljiti.
Ker je odpoved pogodbe o zaposlitvi skrajno sredstvo, ki (vsaj do morebitne drugačne odločitve
sodišča v delovnopravnem sporu, v kolikor ga delavec sproži) pomeni prenehanje pogodbe o
zaposlitvi in s tem tudi delavčevih prihodkov ter socialne varnosti, je delodajalec delavca v
odpovedi dolžan poučiti o pravicah, ki delavcu po prenehanju pogodbe o zaposlitvi pripadajo ter
o pravnem varstvu. Obveznost t.i. pravnega nauka v odpovedih pogodbe o zaposlitvi je
predpisoval že ZDR.
Predlagatelj ZDR-1 je želel183 s spremembo zakona odpraviti nejasnosti v praksi glede sankcije v
primeru, če odpoved pogodbe o zaposlitvi ne vsebuje obvestila o pravnem varstvu in o pravicah
iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Po mnenju predlagatelja bi naj ZDR-1 sedaj
jasno določal, da obvestilo o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in
obvestilo o pravnem varstvu nista več obvezna vsebina odpovedi, zato napačno obvestilo
oziroma opustitev obvestila ne vpliva na zakonitost odpovedi, ampak »zgolj« prekršek, ki se
kaznuje z globo (219. člen ZDR-1, kazenska določba). V tej zvezi menim, da predlagatelju naloga
ni uspela. Iz ZDR-1 to namreč ne izhaja, v 3. odstavku 86. člena ZDR-1 je navedeno le, da
napačno obvestilo o pravnem varstvu ne more biti v škodo delavcu. Pripominjam tudi, da v
primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca delavec (in tudi javni
uslužbenec) ne more uveljavljati pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti184,
kar je iz vidika delavca (oziroma zagotavljanja njegove socialne varnosti) ena izmed
najpomembnejših pravic v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
Je pa ZDR-1 z jasno določitvijo, da napačno obvestilo o pravnem varstvu ne more biti v škodo
delavca, dosegel še nekaj drugega: omogočil je, da lahko delavec (in tudi javni uslužbenec), ki
ravna skladno s pravnim varstvom, kakršnega navede delodajalec v odpovedi pogodbi o zaposlitvi,
četudi je navedeno pravno varstvo napačno, svoje pravice iz naslova nezakonitosti odpovedi
pogodbe o zaposlitvi uveljavlja skladno z navedenim pravnim varstvom (četudi je to napačno).
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Vlada RS, Predlog Zakona o delovnih razmerjih, 17. 10. 2012,
http://imss.dz-rs.si/imis/3756b75a6de363f6b0c8.pdf (17. 1. 2015), str. 133-134.
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63. člen Zakona o urejanju trga dela (ZUTD – Ur. l. RS št. 80/10, 21/13, 63/13 in 100/13).
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To v praksi pomeni: javni uslužbenec bo lahko v primeru prejema izredne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi vložil neposredno tožbo na pristojno delovno sodišče, s katero bo izpodbijal
nezakonitost izredne odpovedi, če bo takšno pravno varstvo, četudi je nesporno napačno185,
navedeno v izredni odpovedi. Delovno sodišče tožbe zaradi pomanjkanja procesne predpostavke
ne bo zavrglo, ampak jo bo obravnavalo po vsebini.
Sodna praksa, kakršna se je v tovrstnih primerih vzpostavila na podlagi prej veljavnih določil
(ZDR), je bila drugačna. Vprašanje napačnega pravnega pouka v povezavi z neobstojem procesne
predpostavke za sodno varstvo je bilo večkrat predmet revizijskega postopka186. Vrhovno
sodišče RS je sprejelo stališče, da napačen pravni pouk v delodajalčevem sklepu ne more
spremeniti zakonskih določb o sodnem varstvu, ki je dovoljeno le pod pogojem, da je javni
uslužbenec izkoristil možnost pritožbe. To je v praksi pomenilo zavrženje tožbe javnega
uslužbenca, če pravnega varstva predhodno ni uveljavljal skladno s 25. členom ZJU. Delodajalec
je bil delavcu zaradi pomanjkljivega ali napačnega pravnega pouka sicer odškodninsko odgovoren,
vendar je uveljavljanje delodajalčeve odškodninske odgovornosti terjalo novo pravdo.
Vročanje
Z vročitvijo odpovedi se javni uslužbenec seznani z odpovedjo in njeno vsebino, sam trenutek
vročitve pa je pomemben zato, ker od vročitve dalje tečejo roki za uveljavljanje pravnega varstva,
ki je javnemu uslužbencu na voljo v zvezi z izpodbijanjem zakonitosti prejete odpovedi.
ZJU izrecnih določil o vročanju izredne odpovedi ne vsebuje, je pa v 155. členu ZJU (v okviru
poglavja »Posebnosti redne odpovedi«) predpisano, da se odpoved pogodbe o zaposlitvi vroči
skladno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Da se po določilih ZUP vroča tudi izredna
odpoved, pa izhaja iz 1. odstavka 24. člena ZJU.
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi se javnemu uslužbencu vroči osebno, na način, predpisan v
87. členu ZUP. Skladno s 1. odstavkom 87. člena ZUP se odločbe in sklepi ter drugi dokumenti,
od katerih vročitve začne teči rok, vročajo osebno tistemu, kateremu so namenjeni, pri čemer se
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Za javnega uslužbenca velja postopek uveljavljanja pravnega varstva po ZJU, skladno s katerim je pritožba po
1. odstavku 25. člena ZJU procesna predpostavka za uveljavljanje sodnega varstva pred pristojnim delovnim
sodiščem po 2. odstavku 25. člena ZJU.
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Sklepi Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 462/2007 z dne 9. 9. 2008, VIII Ips 491/2007 z dne 9. 9. 2008,
VIII Ips 527/2007 z dne 11. 5. 2009.
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za osebno vročitev šteje tudi vročitev v skladu s 86. členom187 tega zakona. Če se vročitev ne da
opraviti tako, kot je določeno v 1. odstavku 87. člena ZUP, pusti vročevalec naslovniku pisno
sporočilo, kjer navede, kje se dokument nahaja in da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh (3.
odstavek 87. člena ZUP), pri čemer takšna vročitev velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik
prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem
preteka tega roka. Po preteku tega roka vročevalec pusti dokument iz prvega odstavka tega člena
v hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku naslovnika (4. odstavek 87. člena ZUP).
Čeprav iz določbe 87. člena ZUP izhaja, da osebno vročanje opravlja vročevalec, se odpovedi v
praksi tudi javnim uslužbencem pogosto vročajo kar na delovnem mestu, javni uslužbenec pa
prejem odpovedi pisno potrdi na sami odpovedi ali na posebnem obrazcu. Kljub temu, da je
tovrstno vročanje izrecno predpisano le v 2. odstavku 88. člena ZDR-I, ki pa se zaradi
predpisanega vročanje izrednih odpovedi po ZUP pri javnih uslužbencih ne uporablja, sama ne
vidim razloga, zakaj tovrstno vročanje odpovedi javnim uslužbencih ne bi bilo zakonito, četudi ni
izrecno predpisano. Še vedno gre namreč za osebno vročitev, ki naslovniku (javnemu uslužbencu)
omogoča seznanitev z odpovedjo, kar pa je bistvo vročitve.
Izpostavila bi, da za javne uslužbence ni predpisan poseben režim vročanja odpovedi pogodb o
zaposlitvi. Kot že zgoraj navedeno, se za vročanje odpovedi uporabljajo določila ZUP. Slednji je
splošen predpis, ki določa postopanje različnih organov v upravnih zadevah. Ker pa delovno
razmerje javnega uslužbenca vseeno ni zgolj »upravna zadeva«, ampak specifično razmerje, v
katerem se prepletajo prvine tako javnega kot zasebnega prava, in je namen vročanja tako pri
delavcih kot pri javnih uslužbencih enak, po moji oceni ne obstaja (pravno utemeljen) razlog za
razlikovanje med načinom vročanja delavcem in javnim uslužbencem. Zato menim, da bi bilo
smiselno in tudi pravilno, da bi se za vročanje odpovedi pogodb o zaposlitvi javnim uslužbencem
uporabljalo določilo 88. člena ZDR-1188, ki predpisuje več načinov vročanja, kot trenutek, ko
187

V 86. členu ZUP je predpisana vročitev po elektronski poti, ki se opravi preko informacijskega sistema
pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje dokumentov po elektronski poti kot svojo dejavnost. Ker se
izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi v praksi na tak način praviloma ne vroča (čeprav je vročitev izredne
odpovedi po elektronski poti zakonita), elektronskega vročanja za potrebe te naloge ne bom podrobneje
obravnavala.
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(1) Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti vročena pogodbeni stranki, ki se ji pogodba odpoveduje.
(2) Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi se vroča:
- praviloma osebno v prostorih delodajalca,
- s priporočeno pošiljko s povratnico,
- z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu.
(3) Pogodbena stranka, ki se ji odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča v prostorih delodajalca, je dolžna prevzeti odpoved
pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da je bila vročitev opravljena, če pogodbena stranka odkloni vročitev odpovedi pogodbe o
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vročitev v posameznih primerih šteje za opravljeno. Izrecno tudi predpisuje, da se vročitev šteje
za opravljeno, če pogodbena stranka odkloni vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Takšno
določilo v praksi zelo koristi. Zaposleni (tako delavci kot javni uslužbenci) se vročitvam odpovedi
pogodb o zaposlitvi namreč pogosto izmikajo, odklanjajo prevzem pisanj ali podpis prejema
prevzetih pisanj. Iz vidika zaposlenega je takšno ravnanje do neke mere razumljivo, saj
zaposlenemu (vsaj ponavadi) ni v interesu prejeti odpovedi. S prejemom (izredne) odpovedi
namreč začnejo teči roki za pravno varstvo, od trenutka prejema izredne odpovedi pa je odvisen
tudi trenutek prenehanja pogodbe o zaposlitvi. V morebitnem sodnem sporu zaradi
nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi je dokazno breme za zakonitost postopka odpovedi
(in tudi vročitve odpovedi) na delodajalcu. Z 88. členom ZDR-1 je jasno predpisan način
vročanja, ki ni v škodo delavcem, temveč je v celoti prilagojen naravi delovnega razmerja in
delovnega procesa, in takšen način vročanja bi po mojem mnenju moral veljati tudi za javne
uslužbence.

Rok za podajo odpovedi
Tako kot pri vseh odpovedih, je tudi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi pomembno, da je
podana v roku, ki ga predpisuje zakon. Le-ta v 2. odstavku 109. člena ZDR-1189 določa, da mora
pogodbena stranka izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi podati najkasneje v 30 dneh od
ugotovitve razloga za izredno odpoved in najkasneje v šestih mesecih od nastanka razloga. V
primeru krivdnega razloga na strani delavca ali delodajalca, ki ima vse znake kaznivega dejanja, pa
lahko pogodbena stranka odpove pogodbo o zaposlitvi v 30 dneh od ugotovitve razloga za
izredno odpoved in storilca ves čas, ko je možen kazenski pregon.

zaposlitvi. Dokazno breme za vročitev oziroma odklonitev vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi je na pogodbeni
stranki, ki odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.
(4) Odpoved pogodbe o zaposlitvi se delavcu vroča s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov prebivališča, določenega
v pogodbi o zaposlitvi, razen če je delavec naknadno pisno sporočil drug naslov, delodajalcu pa na naslov sedeža
delodajalca, določenega v pogodbi o zaposlitvi. Šteje se, da je vročitev opravljena, ko je pošiljka prevzeta oziroma če
pošiljka ni prevzeta v roku za sprejem, ko poteče osem dni od dneva prvega poskusa vročitve.
(5) Če delavec nima stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma delavec na naslovu iz prejšnjega
odstavka ni znan, se odpoved pogodbe o zaposlitvi v zaprti ovojnici nabije na oglasno mesto, ki je dostopno delavcu, na
sedežu delodajalca. Po preteku osmih dni se šteje vročitev za opravljeno. Če delodajalec na naslovu iz prejšnjega
odstavka ni znan, se vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi šteje za opravljeno, ko delavec odpoved pogodbe o zaposlitvi
vroči s priporočeno pošiljko s povratnico inšpektoratu za delo.
(6) Za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi se smiselno uporabljajo pravila pravdnega postopka, kolikor ni drugače
določeno s tem členom.
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S sprejemom ZDR-1 se rok za podajo izredne odpovedi ni spremenil.
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ZDR-1 torej predpisuje, da mora delodajalec ob ugotovitvi razloga za izredno odpoved relativno
hitro reagirati in nemudoma pričeti s postopkom odpovedi (delavca vabiti na zagovor, izpeljati
zagovor, napisati odpoved in jo vročiti delavcu), saj sicer izredne odpovedi v predpisanem roku
ne bo mogel podati. Prepozno podana (izredna) odpoved je namreč razlog, na podlagi katerega
se (izredna) odpoved v sodnem postopku izreče za nezakonito (ne glede na utemeljenost razloga
za odpoved).
Dokaj kratek rok za izredno odpoved je logično utemeljiv, saj bi naj izredna odpoved pomenila
res »izreden« (izjemen) način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Za podajo izredne odpovedi
namreč morajo obstajati razlogi, ki jih taksativno predpisuje ZDR-1 v 110. členu ZDR-1 (in ne
kakršenkoli drug, poljuben, razlog), ugotovitev tovrstnih razlogov pa lahko pomeni, da delovnega
razmerja enostavno ni mogoče nadaljevati, niti do izteka odpovednega roka.
Razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti torej v ustrezni časovno zvezi s samo
odpovedjo. S potekom časa se pomen okoliščin, ki utemeljujejo izredno odpoved, zmanjšuje. Če
stranka ni reagirala dovolj hitro, v dovolj kratkem časovnem obdobju, odkar je izvedela za nek
razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, se zdi, da ta razlog po oceni te stranke vendarle
ni dovolj pomemben, dovolj utemeljen, da bi onemogočal nadaljevanje delovnega razmerja, saj se
je le-to še kar nadaljevalo. Tak razlog je s potekom časa "zbledel". Stranka mora v primeru
obstoja enega od naštetih razlogov za izredno odpoved v predpisanem roku reagirati in podati
odpovedno izjavo. Sicer izgubi pravico izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz tega razloga.
Takšna odpoved ne bi bila več utemeljena, saj za takšno odpoved ne bi bilo več zahtevanega
(posebej) utemeljenega razloga.190
V 2. odstavku 109. člena ZDR-1 sta določena subjektivni in objektivni rok za izredno odpoved.
Oba roka sta materialna in prekluzivna, kar pomeni, da izredne odpovedi po poteku zakonsko
določenih rokov ni več dopustno podati.
Subjektivni 30 - dnevni rok začne teči z ugotovitvijo razloga za izredno odpoved. Kdaj delodajalec
razlog za izredno odpoved ugotovi, je odvisno od konkretnih okoliščin konkretnega primera.
Tako je možno, da delodajalec razlog za izredno odpoved ugotovi že, ko se prvič seznani s
kršitvijo, možno pa je, da razlog za izredno odpoved ugotovi kasneje, po zbiranju določenih
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Kresal Barbara, Kresal Šoltes Katarina, Senčur Peček Darja: Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem in
stvarnim kazalom, Založniška hiša Primath, Ljubljana 2002, str. 420 do 423.
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obvestil ali po zagovoru delavca. Za začetek teka roka je torej (glede na enotno sodno prakso191)
bistveno, da se delodajalec seznani z vsemi bistvenimi elementi delavčeve kršitve in bistvenimi
okoliščinami, ki lahko vplivajo na presojo le-te.
Objektivni rok šestih mesecev je vezan na nastanek razloga za izredno odpoved. V kolikor
delodajalec razloga za izredno odpoved torej v šestih mesecih od nastanka le-tega ne ugotovi,
potem izredne odpovedi več ne more podati.
Izjema od šestmesečnega odpovednega roka je predvidena za odpovedni razlog, ki ima vse znake
kaznivega dejanja. Iz tega razloga je moč podati odpoved v roku 30 dni od ugotovitve razloga za
izredno odpoved in storilca ves čas, ko je možen kazenski pregon. Objektivni rok za podajo
odpovedi je v teh primerih torej vezan na zastaranje kazenskega pregona. Sodna praksa192 v tej
zvezi je jasna in enotna: kdaj delodajalec izve za kršitev pogodbene ali druge obveznosti iz
delovnega razmerja in storilca, ni mogoče tolmačiti tako, da je to že datum, ko delodajalec izve
za neko dejanje, ki ima znake kaznivega dejanja, in za morebitne storilce, pri tem pa še ne
razpolaga s podatki, ki bi zadoščali za prepričljivo presojo o dejanskem storilcu, in (ker ta storilec
morda sploh ni delavec) o tem, da je sploh prišlo do kršitve pogodbene ali druge obveznosti iz
delovnega razmerja. V konkretnih izjemnih primerih obstajajo razumni razlogi, ki narekujejo na
primer dodatne poizvedbe o dejanskem stanju tudi po opravljenem zagovoru. V kolikor jih
delodajalec opravi primerno hitro, mu tega ni mogoče šteti v škodo.
Izpostaviti velja, da 2. odstavek 109. člena ZDR-1 predpisuje roke, znotraj katerih mora biti
izredna odpoved podana, ne pa tudi vročena. Takšna je namreč dikcija zakona in temu stališču je
pritrdilo tudi Vrhovno sodišče RS: »Zakon govori o podaji in ne vročitvi odpovedi. Revizijsko sodišče je
v zvezi s tem že zavzelo stališče, da ZDR ne določa, da mora delodajalec v roku iz drugega odstavka
110. člena izredno odpoved tudi (uspešno) vročiti. Kdaj začne rok teči je dejansko vprašanje, zaključi pa
se s podajo odpovedi, ne pa z njeno vročitvijo delavcu. Res je, da šele z vročitvijo odpovedi delavcu
odpoved začne učinkovati. Teči začne odpovedni rok in rok za sodno varstvo, vendar pa vročitev ne
vpliva na pravočasnost odpovedi, saj je po izrecni zakonski določbi pomembno, kdaj je bila podana. Če bi
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Na primer sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 98/2014 z dne 1. 9. 2014, VIII Ips 236/2013 z dne 10.
2. 2014, VIII Ips 221/2013 z dne 13. 1. 2014.
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Na primer sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 447/2006 z dne 19. 12. 2006, VIII Ips 164/2013 z dne
9. 12. 2013 in VIII Ips 221/2013 z dne 13. 1. 2014.
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zakonodajalec v 110. členu ZDR s podajo odpovedi dejansko mislil na vročitev, bi to tudi tako zapisal,
tako kot je to storil v 87. členu ZDR.« 193
Menim, da je v 2. odstavku 109. člena ZDR-1 predpisan rok za podajo izredne odpovedi
ustrezen. Iz vidika delodajalca se ta rok morebiti na prvi pogled zdi nekoliko (pre)kratek, vendar
pa je potrebno relativno kratek rok za podajo izredne odpovedi nujno razlagati v povezavi z
razlogi, na podlagi katerih je lahko izredna odpoved podana, kot tudi s posledicami izredne
odpovedi. Zato je od delodajalca, ko ugotovi, da bi lahko obstajal eden izmed razlogov za podajo
izredne odpovedi po 110. členu ZDR-1, utemeljeno pričakovati takojšnjo aktivnost in začetek
ustreznega postopka, ki lahko tudi v relativno kratkem roku pomeni podajo zakonite izredne
odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Posebno pravno varstvo pred odpovedjo
Pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec (v javnem in zasebnem sektorju) upoštevati,
da so določene kategorije delavcev pred odpovedjo posebej varovane. Posebno pravno varstvo
pred odpovedjo je predpisano v 112. do 117. členu ZDR-1 in velja za


predstavnike delavcev;



delavce pred upokojitvijo;



starše;



invalide in odsotne iz dela zaradi bolezni.

V 112. členu ZDR-1 so kot predstavniki delavcev opredeljeni člani sveta delavcev, delavski
zaupnik, član nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavnik delavcev v svetu zavoda ter
imenovani ali voljeni sindikalni zaupnik. Za slednjega ZDR-1 izrecno predpisuje, da delodajalec
pogodbe o zaposlitvi ne sme odpovedati brez soglasja sveta delavcev ali delavcev, ki so ga izvolili,
ali sindikata, če ravna v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, razen če
v primeru poslovnega razloga odkloni ponujeno ustrezno zaposlitev pri delodajalcu ali če gre za
odpoved pogodbe o zaposlitvi v postopku prenehanja delodajalca. Kdaj se soglasje za podajo
odpovedi ne zahteva in pri kateri kategoriji predstavnikov delavcev, je torej ZDR-1 definiral in
tudi jasno predpisal, da je soglasje potrebno zgolj, če sindikalni zaupnik ravna v skladu z zakonom,
kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi. Stališče Vrhovnega sodišča RS194 v tej zvezi sledi
193

Na primer sodba Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 23/2010 z dne 14. 9. 2011.
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Sodba Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 166/2006 z dne 6. 6. 2006.
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ZDR-1: »Delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi tudi imenovanemu ali voljenemu sindikalnemu
zaupniku, če ne ravna v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi. V takšnem
primeru tudi soglasje organa, katerega član je sindikalni zaupnik, ni potrebno, oziroma pomanjkanje
soglasja ne predstavlja ovire za postopek redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga in za
samo odpoved te pogodbe. Nasprotno tolmačenje bi sindikalnemu zaupniku zgolj v primeru odklonitve
soglasja sindikata omogočalo popolno zaščito, torej tudi zaščito v primerih hujših kršitev pogodbenih
obveznosti, ki nimajo povezave z njegovim statusom in njegovo sindikalno dejavnostjo.«
Za ostale kategorije predstavnikov delavcev pa ZDR-1 (kot pred njim že ZDR) ni tako jasen, kdaj
in ali jim je sploh možno odpovedati pogodbe o zaposlitvi. V tej zvezi je Vrhovno sodišče RS v
sodbi opr. št. VIII Ips 156/2007 z dne 11. 3. 2008 zavzelo stališče, skladno s katerim član sveta
delavcev ne uživa posebnega varstva po 113. členu ZDR, če kot delavec ne ravna v skladu z
zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi.
V 114. členu ZDR-1 je za delavce pred upokojitvijo posebno pravno varstvo pred odpovedjo
predpisano le za odpoved iz poslovnega razloga.
Skladno s 1. odstavkom 115. člena ZDR-1 je posebno pravno varstvo pred odpovedjo
predpisano za delavko v času nosečnosti, delavko, ki doji otroka do enega leta starosti in starše v
času, ko izrabljajo starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela in še en
mesec po izrabi tega dopusta. Vendar je v 5. odstavku 115. člena ZDR-1 določeno, da se lahko
prej navedenim kategorijam delavcev pogodba o zaposlitvi po predhodnem soglasju inšpektorja
za delo kljub temu odpove in jim pogodba o zaposlitvi preneha, če so podani razlogi za izredno
odpoved ali zaradi uvedbe postopka za prenehanje delodajalca.
V zvezi z gornjim je izpostaviti, da je predhodna pridobitev soglasja inšpektorja za delo procesna
predpostavka za zakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.195 Vendar pa je lahko
pridobitev soglasja inšpektorja za delo problematična. Ne ZDR-1 in ne Zakon o inšpekciji dela
(ZID-1)196 ne predpisujeta, po kakšnem postopku in ob upoštevanju katerih predpostavk
inšpektor za delo soglasje izda ali pa ne izda. Odločitve inšpektorja za delo oziroma odločbe o
zavrnitvi vloge za izdajo soglasja za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi namreč skladno s
sklepom Vrhovnega sodišča RS opr. št. I Up 255/2013 z dne 5. 3. 2014 ni možno izpodbijati v
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Tako npr. sodba Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 38/2012 z dne 15. 10. 2012 in sodbi VDSS opr. št. Pdp
106/2014 z dne 19. 3. 2014 in Pdp 142/2012 z dne 7. 6. 2012.
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Ur. l. RS št. 19/2014.
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upravnem sporu, saj ta odločba nima lastnosti samostojne upravne odločbe, ker se z njo ne
odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi stranke. V tem sklepu je Vrhovno sodišče RS
navedlo, da delodajalec na odločitev inšpektorja, ki soglasje ne izda, ni vezan - ker soglasje ali
njegova zavrnitev ni(sta) upravni akt. V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi doječi materi bo
delovno sodišče v okviru spora o zakonitosti takšne odpovedi, če ga bo delavka sprožila zoper
delodajalca, preizkušalo obstoj razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi in s tem tudi vsebinsko
pravilnost odločitve inšpektorja za delo.
Stališče Vrhovnega sodišča RS v zadevi Up 255/2013, da odločbe inšpektorja o zavrnitvi vloge za
izdajo soglasja za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi ni možno izpodbijati v upravnem sporu,
po moji oceni vprašljiva. Isto sodišče je namreč (skladno z ZDR-1) v sodbi opr. št. VIII Ips
38/2012 z dne 15. 10. 2012 zavzelo stališče, da je pridobitev soglasja inšpektorja za delo
predpostavka za zakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec je torej že glede
na 5. odstavek 115. člena ZDR-1 kot tudi upoštevajoč stališča Vrhovnega sodišča RS in Višjega
delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani na pridobitev predhodnega soglasja inšpektorja za delo
vezan. V kolikor inšpektor za delo soglasja ne da, odpoved enostavno ni zakonita. Ker gre pri
izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi za hude kršitve delovnih in drugih obveznosti delavca,
posledično katerim nadaljevanje delovnega razmerja več ni možno, bi bilo po mojem mnenju
odločitev o prenehanju pogodbe o zaposlitvi potrebno prepustiti izključno delodajalcu (brez
kakršnegakoli sodelovanja inšpektorja za delo), saj je sodna kontrola izredne odpovedi pogodbe
o zaposlitvi povsem zadostna. Menim, da bi bilo treba 5. odstavek 115. člena ZDR-1 temu
primerno spremeniti. V kolikor je delodajalec prepričan, da so podani razlogi za izredno odpoved
pogodbe o zaposlitvi, mora imeti (tudi zaradi resnosti kršitev, ki so podlaga za izredno odpoved)
možnost, zakonito odpovedati pogodbo o zaposlitvi in pri tem ne sme biti vezan na soglasje
inšpektorja za delo. Po sedanji zakonski ureditvi namreč delodajalec v primeru, če inšpektor za
delo soglasja ne da, delavcu pogodbe o zaposlitvi ne more zakonito odpovedati, zoper
inšpektorjevo odločitev pa (glede na zgoraj izpostavljeno stališče Vrhovnega sodišča RS v zadevi I
Up 255/2013) pravnih sredstev nima. V primeru, da delavec izredno odpoved izpodbija, soglasje
inšpektorja za delo že sedaj pomeni le procesno predpostavko za zakonitost odpovedi, ne pa
tudi za utemeljenost izredne odpovedi. V vsakem primeru o utemeljenosti izredne odpovedi
odloča sodišče, ki na soglasje inšpektorja za delo ni vezano.
Za invalide in odsotne iz dela zaradi bolezni ZDR-1 ne predpisuje, da bi posebno pravno varstvo
uživali tudi pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca.
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Iz navedenega izhaja, da kategorije delavcev, za katere velja zakonsko predpisan režim posebnega
pravnega varstva pred odpovedjo, niso varovane pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.
Menim, da je takšna ureditev pravilna. Razlogi za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
so namreč po vsebini izredno omejeni in vsaka delavčeva kršitev še ne predstavlja razloga za
podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Prav tako menim, da ne obstajajo pravno
utemeljeni razlogi, da bi se med posameznimi kategorijami delavcev v zvezi z možnostjo izredne
odpovedi pogodbe o zaposlitvi delale razlike. Vsi delavci, tudi sindikalni zaupniki, starši, invalidi
ali pa delavci pred upokojitvijo, so v delovnem razmerju zavezani k izpolnjevanju svojih
obveznosti. In izpolnjevanja delavčevih zavez, ki izvirajo iz delovnega razmerja, ni mogoče (pravno
utemeljeno) razlikovati glede na osebne okoliščine posameznega delavca. V nasprotnem primeru
bi namreč pri podajanju izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca prihajalo do
diskriminacije vseh ostalih delavcev, ki ne spadajo v nobeno izmed varovanih kategorij delavcev.

2. Pravno varstvo
Način uveljavljanja pravnega varstva je za javne uslužbence predpisan v 24. in 25. členu ZJU.
Skladno s 24. členom ZJU predstojnik oziroma z njegove strani pooblaščena oseba izredno
odpoved javnemu uslužbencu izreče s sklepom, ki mora biti obrazložen in javnemu uslužbencu
seveda tudi vročen. Zoper sklep lahko javni uslužbenec v roku 8 dni od vročitve vloži pritožbo
(1. odstavek 25. člena ZJU). Čeprav ZJU izrecno ne predpisuje, kam (pri kateremu organu) javni
uslužbenec pritožbo vloži, niti v tej zvezi izrecno napotuje na uporabo določil ZUP, javni
uslužbenec pritožbo vloži pri organu, ki je izdal sklep o izredni odpovedi, torej pritožbo naslovi
na sedež svojega delodajalca. Vložena pritožba zadrži izvršitev sklepa o izredni odpovedi, saj je
zadržanje izvršitve sklepov v primerih prenehanja pogodbe o zaposlitvi izrecno predpisano v 3.
odstavku 24. člena ZJU. O pritožbi javnega uslužbenca odloča Komisija za pritožbe (Komisija).
Šele po vročitvi sklepa Komisije za pritožbe pa lahko javni uslužbenec v 30 dneh zahteva sodno
varstvo oziroma nezakonitost izredne odpovedi uveljavlja s tožbo (2. odstavek 25. člena ZJU).
V zvezi z rokom za uveljavljanje sodnega varstva javnega uslužbenca zoper izredno odpoved
pogodbo o zaposlitvi (in časovnim učinkovanjem podane izredne odpovedi) pa je treba izpostaviti
sledečo možnost: Komisija ima v 2. odstavku 39. člena ZJU predpisan rok, v katerem mora
odločiti o pritožbi javnega uslužbenca. Ta rok znaša največ 30 dni. V kolikor Komisija tekom tega
roka ne odloči, daje zakon v 2. odstavku 39. člena ZJU javnemu uslužbencu na voljo dve
možnosti za vložitev tožbe: to je prvič) vložitev tožbe zaradi molka organa ter drugič) vložitev
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tožbe v 30 dneh od vročitve sklepa Komisije javnemu uslužbencu. Navedeno pomeni, da lahko
javni uslužbenec čaka, da Komisija o njegovi pritožbi odloči, v tem času tudi opravlja delo in
prejema plačilo za opravljeno delo (vložena pritožba namreč v primeru prenehanja zadrži
učinkovanje izredne odpovedi) ter v primeru zavrnitve pritožbe v 30 dnevnem roku uveljavlja
sodno varstvo. Ali pa javni uslužbenec kdajkoli po preteku 30 dnevnega roka iz 2. odstavka 39.
člena ZJU (do odločitve Komisije) uveljavlja sodno varstvo.
Iz gornjega izhaja, da je za javne uslužbence predpisano obvezno dvostopenjsko pravno varstvo,
in sicer najprej v obliki pritožbe, o kateri odloča Komisija za pritožbe, po odločitvi o pritožbi pa v
obliki tožbe, o kateri odloča sodišče. V zvezi z obveznim dvostopenjskim pa velja izpostaviti
enotno in ustaljeno sodno prakso197, skladno s katero izostanek procesne predpostavke
predhodnega varstva pri delodajalcu ne predstavlja okoliščine, ki pomeni absolutno bistveno
kršitev določb postopka pravdnega postopka, ki bi pritožbenemu sodišču omogočalo
razveljavitev sodbe sodišča prve stopnje in zavrženje tožbe po uradni dolžnosti (brez izrecnega
pritožbenega ugovora). Gre za primere, v katerih javni uslužbenec ne upošteva določil o
obveznem dvostopenjskem pravnem varstvu in brez vložitve pritožbe vloži tožbo, s katero
zahteva ugotovitev nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, prvostopno sodišče pa
procesne predpostavke iz 5. odstavka 24. člena ZJU, ki določa procesno predpostavko za sodni
spor, ne upošteva ali jo napačno tolmači. Kršitev določbe 5. odstavka 24. člena ZJU mora
delodajalec v primeru pritožbe zoper prvostopno sodbo skladno s sodno prakso kot kršitev
določb postopka izrecno uveljavljati v pritožbi. Ne gre namreč za absolutno bistveno kršitev
določb pravdnega postopka, na katero sodišče druge stopnje pazi po uradni dolžnosti.
Za obravnavanje individualnih delovnih sporov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi (tudi
uslužbenskih razmerij) je pristojno delovno sodišče. Pravila postopka pred delovnim sodiščem
predpisuje Zakon o delovnih in socialnih sodiščih – 1 (ZDSS-1)198. Skladno z 2. odstavkom 84.
člena ZDR-1 je v primeru izredne odpovedi dokazno breme na strani stranke, ki izredno
odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.
V kolikor pogodbo o zaposlitvi izredno odpove delodajalec, je dokazno breme na njegovi strani.
V sodnem sporu sodišče presoja zlasti dvoje: prvič, ali je bil sam postopek odpovedi izveden
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Sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 326/2008 z dne 27. 9. 2010, VIII Ips 244/2008 z dne 30. 11.
2009, VIII Ips 144/2009 z dne 30. 11. 2009, VIII Ips 462/2007 z dne 9. 9. 2008, VIII Ips 491/2007 z dne 9. 9.
2008.
198

Ur. l. RS št. 2/2004.
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pravilno in drugič, ali je odpovedni razlog utemeljen. V zadnjem času postaja v sodnih sporih tudi
vse bolj pogosto zatrjevanje delavcev, da so bili pri odpovedi diskriminirani199. Tako mora
delodajalec v sodne sporu poleg zakonitosti same odpovedi dokazovati tudi, da ni kršil načela
enakega obravnavanja oziroma prepovedi diskriminacije (dokazno breme je namreč tudi v zvezi z
diskriminacijo skladno s 6. odstavkom 6. člena ZDR-1 na strani delodajalca).
Tožbeni zahtevki delavcev v sporih, ki se nanašajo na nezakonitost odpovedi, glasijo bodisi na
reintegracijo v delovno razmerje, bodisi na sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi in priznanje
ustreznega denarnega povračila. V primerih, ko delavci z vtoževano reintegracijo v sodnem
postopku uspejo, jim je delodajalec dolžan priznati vse pravice iz delovnega razmerja za čas od
njegovega (nezakonitega) prenehanja pogodbe o zaposlitvi in delavca pozvati nazaj na delo. Ali bo
delavec vtoževal reintegracijo ali pa sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi, je stvar delavčeve
odločitve in presoje, ali bo po sodnem sporu koliko toliko normalno mogoče nadaljevati delovno
razmerje.
ZDR-1 je na področju sodne razveze pogodbe o zaposlitvi v primerjavi s prejšnjo ureditvijo v
ZDR uvedel nekatere spremembe, ki so bile v sodni praksi na področju sodne razveze pogodbe
o zaposlitvi pravzaprav že ustaljene. Tako je sedaj v 118. členu ZDR-1 sedaj izrecno predpisano,
da je sodna razveza možna tudi na predlog delodajalca200. Po prej veljavni ureditvi je bila ta
možnost, glede na dikcijo zakona, pridržana le delavcu in sodišču, pri čemer pa se je v sodni
praksi oblikovalo stališče, da se upoštevajo tudi navedbe delodajalca.
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Prepoved diskriminacije je uzakonjena v 6. členu ZDR-1, ki v 1. odstavku določa: Delodajalec mora iskalcu ali
iskalki zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: kandidatu) pri zaposlovanju ali delavcu v času trajanja delovnega razmerja in v
zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi zagotavljati enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali etnično poreklo,
nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno
usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino v skladu s tem
zakonom, predpisi o uresničevanju načela enakega obravnavanja in predpisi o enakih možnostih žensk in moških.
200

1. odstavek 118. člena ZDR-1: Če sodišče ugotovi, da je prenehanje pogodbe o zaposlitvi nezakonito, vendar glede
na vse okoliščine in interes obeh pogodbenih strank nadaljevanje delovnega razmerja ne bi bilo več mogoče, lahko na
predlog delavca ali delodajalca ugotovi trajanje delovnega razmerja, vendar najdlje do odločitve sodišča prve stopnje,
prizna delavcu delovno dobo in druge pravice iz delovnega razmerja ter delavcu prizna ustrezno denarno povračilo v
višini največ 18 mesečnih plač delavca, izplačanih v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.
3. odstavek 118. člena ZDR-1: Delavec ali delodajalec lahko predlog iz prvega odstavka tega člena uveljavljata do
zaključka glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje.
99

ZDR-1 je tudi predpisal okoliščine201, ki jih mora sodišče presojati pri določitvi višine denarnega
povračila. Gre za okoliščine, ki jih je izoblikovala na tem področju že ustaljena sodna praksa, saj
prej veljavni ZDR okoliščin, ki vplivajo na višino denarnega povračila, ni predpisoval. Denarno
povračilo je, enako kot po ureditvi ZDR, sicer omejeno na največ 18 povprečnih mesečnih plač,
izplačanih v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

3. Primerjava postopka izredne odpovedi po ZJU z ureditvijo
v ZDR-1
Predhodni postopek, torej postopek, ki ga je delodajalec dolžan izvesti pred izredno odpovedjo,
je vsebinsko enak tako po ZJU kot po ZDR-1. Do manjših razlik, ki pa jih je moč pripisati
specifičnosti javnega sektorja, prihaja zgolj na dveh področjih, to sta oblika odpovedi in vročanje.
Za javni sektor 1. odstavek 24. člena ZJU predpisuje, da se o pravicah in obveznostih javnih
uslužbencev, kar vključuje seveda tudi odločitve o prenehanju pogodbe o zaposlitvi javnih
uslužbencih, odloča s pisnim sklepom, ki mora biti obrazložen. Predpisana je torej oblika
odpovedi, ki pa se mora po vsebini skladati s 87. členom ZDR-1, ki predpisuje vsebino odpovedi.
Glede oblike odpovedi gre za manjšo razliko med javnim in zasebnim sektorjem, ki v praksi niti ni
opazna, saj sta tako po ZDR-1 kot po ZJU za odpoved pogodbe o zaposlitvi predpisani pisna
oblika in vsebina (obrazložitev) odpovedi.
Nadaljnja razlika je postopek vročanja izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Vročanje se
namreč v javnem sektorju opravlja po določilih ZUP in ne po 88. členu ZDR-1, ki kot specialni
predpis, upoštevaje značilnosti delovnih razmerij, predpisuje tudi način vročanja odpovedi
pogodbe o zaposlitvi. Sama menim, da za razlike pri vročanju odpovedi pogodbe o zaposlitvi v
javnem in zasebnem sektorju ni pravno utemeljene podlage in bi bilo smiselno vročanje odpovedi
pogodbe o zaposlitvi v obeh sektorjih poenotiti, tako da bi se vročitev opravljala skladno z 88.
členom ZDR-1, kjer so predpisani načini vročitve prilagojeni delovnemu razmerju in njegovim
značilnostim.
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2. odstavek 118. člena ZDR-1: Višino denarnega povračila sodišče določi glede na trajanje delavčeve zaposlitve,
možnosti delavca za novo zaposlitev in okoliščine, ki so privedle do nezakonitosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ter
upoštevaje pravice, ki jih je delavec uveljavil za čas do prenehanja delovnega razmerja.
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Postopek uveljavljanja pravnega (sodnega) varstva je za javne uslužbence drugačen kot za delavce.
Za javne uslužbence velja skladno z ZJU obvezno dvostopenjsko pravno varstvo (kot je
podrobneje opisano v gornjem poglavju), najprej v obliki pritožbe, o kateri odloča Komisija za
pritožbe, kasneje pa v obliki tožbe, o kateri odloča delovno sodišče. Delavcem po ZDR-1 ni
zagotovljeno dvostopenjsko pravno varstvo, temveč imajo skladno s 3. odstavkom 200. člena
ZDR-1 zgolj možnost, da pred pristojnim delovnim sodiščem v roku 30 dni od vročitve odpovedi
zahtevajo ugotovitev nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Ker ZJU v 3. odstavku 24. člena izrecno predpisuje, da pritožba zoper sklep o prenehanju
delovnega razmerja zadrži izvrševanje tega sklepa, obstaja med ZJU in ZDR-1 tudi pomembna
razlika glede učinkovanja izredne odpovedi. Skladno z ZDR-1 izredna odpoved učinkuje z njeno
podajo ali pa najkasneje z vročitvijo izredne odpovedi delavcu (takrat začne teči rok za
uveljavljaje sodnega varstva), medtem ko izredna odpoved skladno z ZJU (v primeru vložene
pritožbe na Komisijo za pritožbe) učinkuje šele z odločitvijo Komisije o pritožbi javnega
uslužbenca.

iv.

Pravne posledice izredne odpovedi

Izredna odpoved že po svoji definiciji (109. člen ZDR-1) pomeni takojšnje prenehanje pogodbe o
zaposlitvi. Le-to preneha z vročitvijo izredne odpovedi oziroma naslednji dan po njeni vročitvi,
razen v primeru iz četrte alineje 1. odstavka 110. člena ZDR-1202, takrat delavcu preneha
pogodba o zaposlitvi s prvim dnem neupravičene odsotnosti z dela, če se ne vrne na delo do
vročitve izredne odpovedi.
Nadaljnja pomembna posledica izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki zelo vpliva na delavčev
socialni položaj, je vsebovana v 63. členu ZUTD. Zavarovanec, kateremu je pogodba o zaposlitvi
prenehala veljati zaradi delodajalčeve izredne odpovedi, namreč ne more uveljavljati pravice do
denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. Slednje je nadomestilo izgube plače oziroma
dohodka, ki se zagotavlja na podlagi zavarovanja za primer brezposelnosti po ZUTD.
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Če delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti
delodajalca,čeprav bi to moral in mogel storiti.
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ZJU v zvezi s pravnimi posledicami izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi nima kakršnekoli
posebne ureditve. V tej zvezi se za javne uslužbence torej v celoti uporabljajo določila ZDR-1.

v.

Praktični

primer:

izredna

odpoved

iz

razloga

neuspešno

opravljenega poskusnega dela - kako se postopek zaradi določb
ZJU zaplete in časovno zavleče203
V enem izmed državnih organov je javna uslužbenka januarja 2009 prejela izredno odpoved
pogodbe o zaposlitvi zaradi negativne ocene poskusnega dela. V osemdnevnem roku od vročitve
izredne odpovedi je javna uslužbenka vložila pritožbo zoper sklep o prenehanju delovnega
razmerja. Pritožba je bila s strani državnega organa skupaj z odgovorom na pritožbo v osmih
dneh po prejemu pritožbe (januarja 2009) posredovana v odločanje Komisiji. Slednja je o pritožbi
javne uslužbenke odločila šele septembra 2009, kar pomeni, da je bilo učinkovanje izredne
odpovedi do takrat zadržano (javna uslužbenka je vse do septembra 2009 lahko delala, za kar je
seveda prejemala tudi plačo). V tej konkretni zadevi je javna uslužbenka sicer že marca 2009
zaradi molka organa (skladno z 2. odstavkom 39. člena ZJU) vložila tožbo na pristojno delovno
sodišče, kar pomeni, da se je tožba na sodišču začela obravnavati bistveno prej, kot pa bi se
obravnavala tožba, ki bi bila na sodišče vložena šele v mesecu septembru 2009 oziroma oktobru
2009.
Z gornjim primerom je dokaj jasno ponazorjeno, kako se je v konkretnem primeru javni
uslužbenki učinkovanje podane izredne odpovedi zamaknilo za približno 8 mesecev, kolikor je
Komisija potrebovala za odločitev o pritožbi javne uslužbenke. To pa je bistveno več kot najdaljši
odpovedni rok za redno odpoved (iz poslovnega razloga in razloga nesposobnosti), predpisan v
ZDR-1. Slednji namreč v 94. členu predpisuje najdaljši odpovedni rok v trajanju 80 dni, prej
veljavni ZDR je predpisoval najdaljši odpovedni rok v času trajanja 120 dni (92. člen ZDR).
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S sprejemom ZDR-1 neuspešno poskusno delo več ni razlog za izredno odpoved. Kljub temu je to
podpoglavje, ki je bilo zasnovano v dispoziciji naloge že pred sprejemom ZDR-1, v magistrski nalogi ostalo, saj
je namen tega podpoglavja predstaviti časovni in postopkovni vidik podaje izredne odpovedi v javnem sektorju,
ne pa analizirati razloga za izredno odpoved.
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vi.

Kritika obstoječega sistema izredne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi v javnem sektorju

V slovenskem pravnem redu obstajata dva temeljna sistema izredne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi oziroma natančneje: uveljavljanja pravnega varstva zaposlenega v primeru izredne
odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Sistem izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
v zasebnem sektorju in sistem izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju.
Navedeno je glede na spekter razlogov, ki so dejansko uzakonjeni v zakonodaji, ki primarno velja
za zasebni sektor (torej ZDR-1), vsaj nekoliko nenavadno, vsekakor pa iz pravnega in dejanskega
vidika težko (morebiti celo nemogoče) logično utemeljivo.
Razlogi, na podlagi katerih je lahko delavcu ali javnemu uslužbencu podana izredna odpoved
pogodbe o zaposlitvi, so točno predpisani v 110. členu ZDR-1. Izven (vsebinsko dokaj ozko)
predpisanih razlogov izredne odpovedi ni mogoče podati oziroma je nezakonita. Delodajalec v
zasebnem ali javnem sektorju si torej razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi ne more
poljubno izmisliti, temveč mora za zakonito izredno odpoved obstajati z ZDR-1 določen razlog,
hkrati pa morajo obstajati okoliščine, zaradi katerih delovnega razmerja ni mogoče nadaljevati do
izteka odpovednega roka ali poteka časa, za katerega je pogodba o zaposlitvi sklenjena. Dejanski
razlogi za izredno odpoved so seveda lahko različni tako v okviru javnega sektorja kot v
zasebnem sektorju. Lahko pa so tudi enaki, saj nekatere razloge za izredno odpoved ZDR-1
predpisuje dokaj konkretno204.
Namen oziroma smisel izredne odpovedi je enak tako v javnem kot zasebnem sektorju: delavca
oziroma javnega uslužbenca se zaradi hude kršitve (ki po vsebini pomeni enega izmed zakonitih
razlogov za izredno odpoved) nemudoma odstrani iz delovnega okolja in delovnega procesa, saj
nadaljevanje delovnega razmerja zaradi kršitve delavca oziroma javnega uslužbenca več ni
mogoče. Delavec oziroma javni uslužbenec zaradi teže kršitve več ne uživa zaupanja delodajalca,
zaradi osebne narave delovnega razmerja pa je zaupanje med strankama pogodbe o zaposlitvi ena
izmed temeljnih predpostavk za obstoj delovnega razmerja oziroma izvajanje delovnega procesa.
Že zaradi gornjih dejstev ni jasno, zakaj je zakonodajalec za uveljavljanje pravnega varstva v
primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju predpisal drugačen postopek

204

Npr. odpovedni razlog po 4. alineji 1. odstavka 111. člena ZDR-1 (če delavec najmanj pet dni zaporedoma ne
pride na delo, o razlogih za svojo odsotnost pa ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti).
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kot v zasebnem sektorju. Po mojem mnenju bi bila še dopustna nekoliko prilagojena pravila
postopka izredne odpovedi, ki bi še vedno zasledovala namen izredne odpovedi (takojšnje
učinkovanje podane izredne odpovedi). Nikakor pa ni moč pravno in dejansko utemeljiti
postopka uveljavljanja pravnega varstva zoper izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, kakršen je
za javni sektor predpisan sedaj in s katerim je namen izredne odpovedi dejansko popolnoma
izjalovljen.
Poleg tega, da izredna odpoved javnega uslužbenca s pritožbo na Komisijo izgubi svoj takojšnji
učinek205, je javni uslužbenec v primerjavi z delavcem v boljšem položaju tudi glede presoje
zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi – o zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi namreč odločata kar dva organa, Komisija in sodišče. V kolikor Komisija ugotovi, da
izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi ni zakonita, se sklep o izredni odpovedi pogodbe o
zaposlitvi razveljavi in do sodne presoje zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi sploh
ne pride. Seveda ne sodim o kvaliteti dela Komisije, vendar že iz zakonskih določil, ki
opredeljujejo sestavo Komisije (35. do 37. členi ZJU), izhaja, da Komisije ne sestavljajo sodniki,
prav tako se način in vsebina dela Komisije razlikuje od dela sodišča oziroma sodne presoje.
Slednje je razvidno že iz določil Poslovnika Komisije, ki določa, da Komisija o pritožbah odloča
na podlagi določil zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Javni uslužbenec je torej v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primerjavi z
delavcem v boljšem položaju tako glede učinkovanja izredne odpovedi (javni uslužbenec z
vložitvijo pritožbe doseže, da izredne odpoved ne učinkuje) kot tudi glede odločanja o
zakonitosti izredne odpovedi (o zakonitosti izredne odpovedi odločata kar dva organa) in
trenutka uveljavljanja sodnega varstva (v 2. odstavku 39. člena ZJU ima javni uslužbenec namreč v
primeru, če Komisija o njegovi pritožbi ne odloči v roku 30 dni, dve možnosti: vložiti tožbo
zaradi molka organa ali pa čakati na odločitev Komisije in sodno varstvo uveljavljati v 30 dneh od
prejema te odločitve).
Obenem so delodajalci v javnem sektorju v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
javnemu uslužbencu v slabšem položaju kot delodajalci v zasebnem sektorju. Slednjim je ob
odpovedi znan trenutek prenehanja pogodbe o zaposlitvi delavca, pri čemer delodajalcu v javnem
sektorju trenutek prenehanja pogodbe o zaposlitvi javnega uslužbenca ob izredni odpovedi ni (in
niti ne more biti) znan. Javni uslužbenec ima namreč na voljo 8 dni za uveljavljanje pravnega
205

Skladno s 3. odstavkom 24. člena ZJU pritožba zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja zadrži izvršitev
tega sklepa.
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varstva (vložitev pritožbe). V tem času je delodajalec v negotovosti glede trajanja uslužbenskega
razmerja in prilagoditve delovnega procesa. Enako velja za primer, če javni uslužbenec zoper
sklep o prenehanju uslužbenskega razmerja vloži pritožbo – delodajalec je ves čas, torej do
odločitve Komisije za pritožbe, v negotovosti. Res bo v praksi delodajalec javnemu uslužbencu v
takšnih primerih odredil koriščenje letnega dopusta206, vendar se pojavlja vprašanje, kaj sledi v
primeru, ko javni uslužbenec ves letni dopust izkoristi.
Neenakost obstaja tudi glede načina vročanja izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v javnem in
zasebnem sektorju. V javnem sektorju se uporabljajo določbe ZUP (ki na splošno predpisuje
vročanje upravnih aktov), čeprav bi se tudi v javnem sektorju (ob ustrezni zakonski podlagi) lahko
brez zadržkov uporabljal 88. člen ZDR-1. Slednji je namreč specialni predpis, ki ureja delovna
razmerja, in tudi pri vročanju upošteva posebnosti tega razmerja napram drugim civilnim
razmerjem.
Po mojem mnenju ne obstajajo utemeljeni razlogi za zgoraj izpostavljene razlike postopka izredne
odpovedi v javnem in zasebnem sektorju. V obeh sektorjih so namreč razlogi in smisel izredne
odpovedi enaki. V kolikor javni uslužbenec zoper izredno odpoved uveljavlja sodno varstvo, je
namreč v javnem sektorju namen oziroma smisel izredne odpovedi dejansko izjalovljen in
izredna odpovedi sploh ne pride do izraza, saj je lahko njeno učinkovanje odloženo za mesece.
Zadržanje učinkovanja podane izredne odpovedi pa je v nasprotju s samim smislom oziroma
namenom izredne odpovedi.

vii.

Predlog sprememb slovenske pravne ureditve v zvezi z izredno
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju

Predhodni postopek oziroma postopek, ki ga je delodajalec dolžan izvesti pred izredno
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, je v zasebnem in javnem sektorju enak (uporabljajo se določbe

206

ZJU ne vsebuje posebnih določil o izrabi in načinu izrabe letnega dopusta, zato se za javne uslužbence
uporablja tozadevna ureditev v 162. in 163. členih ZDR-1. Letni dopust se skladno s 1. odstavkom 163. člena
ZDR-1 izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa, možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje
njegove družinske obveznosti. Delavec ima skladno s 3. odstavkom 163. člena ZDR-1 pravico določiti zgolj en
dan dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, starši šoloobveznih otrok pa imajo pravico izrabiti najmanj en teden
dopusta v času šolskih počitnic (2. odstavek 163. člena ZDR-1). Kdaj lahko delavec (tudi javni uslužbenec)
izrablja letni dopust, torej primarno določa delodajalec, ki lahko delavcu torej odredi tudi t.i. »prisilni dopust«,
torej dopust na dan, na katerega ga delavec morebiti sploh ne želi koristiti. Kljub temu pa delodajalci (tako v
javnem kot tudi v zasebnem sektorju) v praksi praviloma upoštevajo želje zaposlenih glede načina izrabe letnega
dopusta, kolikor so te želje skladne s potrebami delovnega procesa.
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82. do 88. člena ZDR-1). Prav tako so v zasebnem in javnem sektorju v pretežnem delu izenačeni
razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Tudi namen izredne
odpovedi je v zasebnem in javnem sektorju enak. Zaradi navedenega ne vidim zadržkov, da se
izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju približa ureditvi le-te v zasebnem
sektorju tudi na področjih, kjer se ureditvi trenutno še razlikujeta.
Menim, da sta položaja javnega uslužbenca in delavca v zvezi z izredno odpovedjo primerljiva, ker
za oba veljajo enake določbe o odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vsled česar bi se lahko poenotil
tudi postopek pravnega oziroma sodnega varstva. Postopek uveljavljanja pravnega varstva,
kakršen je sedaj v veljavi v javnem sektorju, ni skladen z namenom izredne odpovedi, hkrati pa
javne uslužbence v primerjavi z delavci po nepotrebnem in tudi neupravičeno priviligira. Obenem
so delodajalci v javnem sektorju v primeru podaje izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
javnemu uslužbencu v slabšem položaju kot delodajalci v zasebnem sektorju.
Postopek pravnega varstva v obeh sektorjih bi bilo možno poenotiti že z manjšimi zakonskimi
spremembami ZJU, v kolikor bi zakonodajalec za primere prenehanja uslužbenskih razmerij
predpisal pravno varstvo po določbah ZDR-1, torej neposredno sodno varstvo po 3. odst. 200.
člena ZDR-1. Na tak način bi bile odpravljene bistvene neenakosti v postopkih pravnega varstva v
primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem.
Hkrati bi bilo smiselno poenotiti tudi vročanje v postopkih izredne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi ter v tej zvezi predpisati uporabo 88. člena ZDR-1.
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3. AVSTRIJSKA UREDITEV 207
a. JAVNI SEKTOR IN URADNIK 208
i. Delovno razmerje - splošno
V avstrijski pravni ureditvi je (tako kot v slovenski) delovno razmerje trajno dvostransko
razmerje, katerega cilj je osebno in redno opravljanje dela. Delojemalec (Arbeitnehmer)209 je na
podlagi pogodbe o zaposlitvi za delodajalca obvezan opravljati delo, pri čemer se delojemalec
zaveže opravljati (zgolj) obligacijo prizadevanja (in ne obligacije rezultata).210
Delovno razmerje je službeno razmerje (Dienstverhältnis)211, ki je v Avstriji urejeno v Splošnem
državljanskem zakoniku212 (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch213, v nadaljevanju: ABGB).
Službena pogodba (Dienstvertrag) nastane skladno s 1151. členom ABGB, če se oseba za določen
čas za nekoga drugega zaveže opravljati storitve (Dienstleistungen). Za nastanek delovnega
207

Uvodoma izpostavljam, da avstrijska pravna ureditev pozna termine, ki jih slovenska pravna ureditev ne
pozna, niti je prevode terminov moč zaslediti v terminoloških zbirkah (Evroterm, IATE). Obenem pa včasih
dobesedni prevod avstrijskega termina v Sloveniji pomeni drug termin kot v Avstriji. Iz tega razloga v tej nalogi,
kadar je potrebno, pojasnjujem prevod posameznega avstrijskega termina.
208

V magistrski nalogi bom za prevod avstrijskega termina „Beamter“ uporabljala izraz “uradnik”, čeprav bi
(upoštevajoč terminološke zbirke Evroterm in IATE) lahko “Beamter”v prevodu glasil tudi “javni uslužbenec”.
Ker pa je javni uslužbenec (upoštevajoč slovensko ureditev) splošen pojem, ki zajema posameznike, ki sklenejo
delovno razmerje v javnem sektorju in tudi avstrijska ureditev pozna podrobnejšo členitev avstrijskih javnih
uslužbencev, je po moji oceni izraz “uradnik” ustreznejši prevod, saj ne terja dodatnih opisov te vrste javnega
uslužbenca.
209

Čeprav slovenska zakonodaja pojma delojemalec ne uporablja, temveč je pri nas splošno uporabljen pojem
delavec, v tem delu naloge namenom uporabljam dobesedni prevod avstrijske besede »Arbeitnehmer« delojemalec. Kot bo namreč razvidno iz nadaljevanja poglavja o avstrijski ureditvi, slednja pozna delitve
delojemalcev tudi v zasebnem sektorju in ena izmed vrst delojemalcev je tudi delavec.
210

Pačić Harun, Arbeits- und Sozialrecht: ein Grundriss, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Dunaj 2015, str. 24.

211

Za avstrijski termin „Dienstverhältnis“, kolikor se le-ta nanaša na splošno ureditev delovnega razmerja, v
nalogi uporabljam prevod „službeno razmerje“, za »Dienstvertrag« pa prevod »službena pogodba«. V
terminoloških zbirkah prevoda tega avstrijskega termina sploh ni zaslediti, obenem pa slovenska ureditev ne
pozna podobnega termina (oziroma pogodbe). »Dienstvertrag« je namreč neke vrste splošna pogodba, ki ureja
razmerje, podobnih značilnosti kot delovno razmerje, pri čemer avstrijska zakonodaja nadalje definira tudi
podjemno pogodbo, ki opredeljuje druge vrste razmerje kot je službena pogodba.
212

Nazive avstrijskih zakonov sem v nalogi prevedla v slovenščino, pri čemer v nadaljevanju uporabljam
avstrijske kratice nazivov teh zakonov. Enako velja za nazive sodišč (le-ti so v daljši različici prevedeni v
slovenščino, v nadaljevanju pa je uporabljena avstrijska kratica naziva sodišča).
213

JGS (Justizgesetzsammlung, Gesetze und Verordnungen im Justizfach) št. 946/1811;
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622
(30. 1. 2016).
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razmerja (oziroma pogodbe o zaposlitvi) pa morajo biti sočasno podane še bistvene značilnosti
delovnega razmerja.
Osnovna bistvena značilnost delovnega razmerja je osebna odvisnost delojemalca214 od
delodajalca215, katere lastnosti so216: vključitev delavca v organizacijsko in hierarhično strukturo
delodajalca217, osebna delovna obveza218, odplačnost219 in ekonomska odvisnost220.
Delovno razmerje je bilo v sodni praksi s strani Vrhovnega sodišča (Oberster Gerichtshof)
povzeto sledeče: »Službeno razmerje ali delovno razmerje v smislu 1151. člena ABGB zaznamuje
predvsem osebna odvisnost delojemalca, torej njegova podrejenost funkcionalni avtoriteti delodajalca, ki
se kaže v organizacijski vezanosti, zlasti na delovni čas, kraj dela in nadzoru, pa čeprav le-ta ni nujen v
smislu točnih navodil delojemalcu glede načina izvedbe dela. Za pogodbo o zaposlitvi je torej bistveno, da
se izključi svoboda odločanja s strani delojemalca, ki je glede na kraj dela, delovni čas in opravljanje dela
podrejen navodilom delodajalca, ali, v kolikor je tako določeno v pogodbi o zaposlitvi oziroma ob
upoštevanju drugih obveznih pravil, vsaj tekočemu nadzoru s strani delodajalca.«221

214

Delojemalec je oseba, ki je na podlagi zasebnopravne (obligacijske) pogodbe za drugega (delodajalca) po
njegovih navodilih in v osebni odvisnosti obvezana opravljati delo (Jabornegg Peter, dr., Resch Reinhard, dr.,
Arbeitsrecht: Individualarbeitsrecht, kollektives Arbeitsrecht, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,
Dunaj, 2014, str. 9).
215

Pojem delodajalca je iz pravnega vidika vedno potrebno razumeti v vsakokratnem odnosu do pojma
delojemalca (delodajalec je pogodbena stranka delojemalca), zato avstrijska delovnopravna zakonodaja ne pozna
enotnega pojma delodajalca. V smislu delovnega (pogodbenega) prava je delodajalec tista oseba, ki na podlagi
pogodbe o zaposlitvi razpolaga z delovno silo drugega. (Löschnigg Günther dr., Arbeitsrecht, 12., nova
dopolnjena izdaja, ÖGB-Verlag, Dunaj, 2015, str. 181 - 182).
216

Löschnigg Günther dr., Angestelltengesetz, Gesetze und Kommentare, 9. Auflage, OGB Verlag, str. 37 – 43.

217

Delojemalec je neposredno vezan na organizacijsko strukturo delodajalca in je zavezan upoštevati predpisan
delovni čas, morebitno izmensko delo, predpisan delovni proces,… itd., mora uporabljati s strani delodajalca
zagotovljena delovna sredstva in je podvržen nadzoru delodajalca. (Brodil Wolfgang, dr., Risak Martin, dr., Wolf
Christoph, Arbeitsrecht in Grundzügen, LexisNexis, Avstrija 2013, str. 14.)
218

Delojemalec je načeloma obvezan sam izpolnjevati obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. Zastopanje
delojemalca po tretji osebi je (odvisno od okoliščin) možno le izjemoma, saj je delovno razmerje močno
zaznamovano z dvostranskim osebnim odnosom, ki nastane med delojemalcem in delodajalcem. (Löschnigg
Günther dr., nav. delo Arbeitsrecht, str. 169).
219

Načeloma je delovno razmerje odplačno saj tako določajo obvezni predpisi, čeprav se lahko skladno s 1152.
členom ABGB za službeno razmerje dogovori tudi neodplačnost.
220

Ekonomska odvisnost je tesno povezana z osebno odvisnostjo. Delojemalec namreč delodajalcu da na
razpolago svojo delovno silo zato, da si zagotovi vir svojega preživljanja
221

Vrhovno sodišče Republike Avstrije - Oberster Gerichtshof (OGH), 29.09.1981, RS0021306.
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ii. Javni sektor - splošno
V Avstriji javne upravne zadeve opravljajo zveza, dežele in občine. V državnem sektorju
zaposlene osebe se na splošno imenuje javne službe oziroma javni sektor (öffentlicher Dienst), v
okviru katerega se opravljajo številne naloge, ki so potrebne za nemoteno delovanje javnega
življenja in gospodarstva.222 V javnem sektorju so torej zaposlene osebe, ki so v službenem
razmerju z zvezo, deželami ali občinami.
Skladno s 16. točko 1. odstavka 10. člena Zveznega ustavnega zakona (Bundes –
Verfassungsgesetz223, v nadaljevanju: B-VG) je za sprejemanje zakonodaje in izvrševanje
uslužbenskega prava (Dienstrecht)224 zveznih uslužbencev pristojna zveza. Uslužbensko pravo je
po vsebini načeloma skladno z delovnim pravom, od katerega se zlasti razlikuje na področju
osebne veljave, kar zadeva delodajalce. Slednji so zveza, dežele in občine. Uslužbensko razmerje
(Dienstverhältnis)225 je z odločbo ali pogodbo utemeljeno pravno razmerje, na podlagi katerega
je posameznik v razmerju do zveze, dežele ali občine v odvisnem položaju trajno zavezan
opravljati delo, pri čemer uslužbenec ni zavezan za uspeh.226
Na splošno je možno skleniti, da je uslužbensko razmerje vrsta delovnega razmerja, pri čemer
izvirajo razlike med uslužbenskim in delovnim razmerjem zlasti iz različne osebne veljave obeh
razmerij. Posledično temu so določene vsebine obeh razmerij urejene različno. Ker je predmet
magistrske naloge prenehanje (odpoved) pogodbe o zaposlitvi javnih uslužbencev, razlik med
uslužbenskim in delovnim razmerjem nisem podrobneje analizirala.

222

https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/fakten/oesterreich/index.html (19. 10. 2015).

223

Bundesgestzblatt (Zvezni uradni list – v nadalj. BGBl) št. 1/1930,
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138 (30. 1.
2016).
224

Za prevod besede „Dienstrecht“, v kolikor se le-ta nanaša zgolj na pravo, ki zadeva zgolj zvezne uslužbence,
uporabljam izraz „uslužbensko pravo“.
225

Za prevod besede „Dienstverhältnis“, v kolikor se le-ta nanaša na razmerje med zveznimi uslužbenci in
njihovimi delodajalci (zveza, dežele, občine) uporabljam izraz „uslužbensko razmerje“.
226

Thienel Rudolf, dr., Öffentlicher Dienst und Kompetenzverteilung, Verlag der Österreichischen
Staatsdruckerei, Wien, 1990, str. 18 – 22.
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iii. Razlike: delavec, uslužbenec, uradnik, pogodbeni uslužbenec
V avstrijski pravni ureditvi je (tako kot v slovenski) delovno razmerje v zasebnem in javnem
sektorju urejeno različno, pri čemer avstrijska ureditev pozna še nadaljnje (podrobnejše) delitve.
V zasebnem sektorju razlikuje med delavcem (Arbeiter) in uslužbencem (Angestellter)227, v
javnem sektorju med uradnikom (Beamter) in pogodbenim uslužbencem (Vertragsbediensteter).
Avstrijsko delovno pravo pojem delavec tradicionalno povezuje s fizično dejavnim delojemalcem
(ki opravlja ročna dela v delavnici), v nasprotju z miselno dejavnim uslužbencem, ki opravlja
umsko delo v pisarni. Po grobih ocenah je v Avstriji dejavnih približno 2,2 milijona uslužbencev in
do 1,4 milijona delavcev, odvisno od letnega časa.228 Čeprav se pojavljajo težnje po izenačitvi
položajev delavca in uslužbenca, so pravice iz delovnega prava ter pravice iz socialnega
zavarovanja, povezane z delovnim razmerjem, za delavce in uslužbence še vedno različno
predpisane (na primer na področjih nadomestil plače v primeru bolezni, odpovednih rokih,
izredni odpovedi, kolektivnem delovnem pravu, prispevkih za zavarovanje,….).229
Pojem

uslužbenec

(Angestellter)

in

področje

veljavnosti

Zakona

o

uslužbencih

(Angestelltengesetz230, v nadaljevanju: AngG) sta predpisana v 1. do 5. členu AngG, skladno s
katerimi veljajo določila AngG samo za delovna razmerja posameznikov (to so delojemalci v
smislu 1151. člena ABGB), ki v podjetju trgovca231 opravljajo pretežno uslužbenska dela. Slednja
pomenijo trgovska dela232 (trgovski pomočnik) ali opravljanje višjih, netrgovskih storitev233 ali
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Izpostavljam, da v tem poglavju obravnavan „uslužbenec“ (kot prevod za avstrijski termin „Angestellter“), ki
je del zasebnega sektorja, ni enak javnemu uslužbencu, obravnavanem v drugih delih te magistrske naloge. Ker
slovenska zakonodaja ne pozna takšnih podrobnih členitev kot avstrijska, v slovenski zakonodaji manjkajo tudi
ustrezni različni izrazi za različne vrste delojemalcev, ki jih pozna avstrijska zakonodaja.
228

Drs Monika, dr., Arbeits- und Sozialrecht, 3. izdaja, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Dunaj,
2015.
229

Brodil Wolfgang, dr., Risak Martin, dr., Wolf Christoph, Arbeitsrecht in Grundzügen, LexisNexis, Österreich
2013, str. 13 – 15.
230

BGBl št. 292/1921;
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008069 (30. 1.
2016).
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…ali trgovcu enakega delodajalca skladno z 2. členom AngG. K pojmu trgovec je potrebno pripomniti, da je
v delovnem pravu še vedno pomemben, čeprav ga je v podjetniškem pravu nadomestil izraz podjetnik.
232

Izraz „trgovska dela“ pomeni vse storitve, ki so po svojih značilnostih tipične dejavnosti trgovca, zahtevajo
trgovsko izobrazbo in/ali spretnost in imajo za vodenje podjetja določen pomen. K trgovskim delom sodijo na
primer svetovanje strankam, določanje cen, vodenje zalog, upravno usmerjene storitve kot računovodstvo,
preverjanje blaga, …
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pisarniških del234. Področje uporabe AngG torej ni odvisno le od vrste opravljenega dela, temveč
tudi od vrste podjetnika (delodajalca). Nekateri uslužbenci namreč niso podrejeni AngG (na
primer če delodajalec ni trgovec ali trgovcu enak delodajalec), zaradi česar je za njihova službena
razmerja potrebno subsidiarno uporabiti ABGB. Za določene uslužbence (na primer novinarje)
veljajo posebni zakoni.235
Pojem delavec (Arbeiter) zajema vse delojemalce, za katere ne velja AngG. To so delojemalci, ki
opravljajo pretežno fizična dela (na primer mehanik, frizer, zobozdravstveni tehnik, voznik
tovornjaka,…) in ne opravljajo uslužbenskih del.236
Javni sektor, ki se nanaša na opravljanje zveznih javnih služb237, razlikuje med dvema vrstama
službenih razmerij, javnopravnim in pogodbenim. V javnopravnem službenem razmerju so
uradniki, v pogodbenem pa pogodbeni uslužbenci. Večino javnih uslužbencev (približno 57,8 %)
predstavljajo uradniki, vzrok za kar je tudi, da za določene poklicne skupine, kot so izvršilna
oblast, vojska, sodniki in tožilci ni alternativ, ki bi ustrezale javnopravnemu službenemu
razmerju).238
Uradniki (Beamte) so imenovani z enostranskim oblastvenim aktom države, s katerim je izražen
poseben odnos med državo in uradnikom. Za uradnike velja Zvezni zakon o uradnikih
(Beamtendienstrechtsgesetz239, v nadaljevanju: BDG). Skladno z 1. členom BDG velja ta zvezni
zakon za vse javne uslužbence, ki so v javnopravnem službenem razmerju (uslužbenskem

233

Izraz „višje, netrgovske storitve“ pomeni vsako delo, ki zahteva ustrezno predznanje in šolanje, seznanjenost
z delovnimi nalogami in določeno zmožnost njihovega strokovnega izvrševanja. Večinoma zajemajo dela, ki niso
fizične narave, in za katere je potrebna določena samostojnost, sposobnost mišljenja, inteligenca in natančnost.
Gre za dela, ki zahtevajo določene kvalifikacije, čeprav ni nujno, da uslužbenec le-te pridobi z določenim
študijem. Višje storitve opravljajo na primer akademiki, tehnčni risarji, diplomirane medicinske sestre, ….
234

„Pisarniško delo“ pomeni vsako delo, ki se opravlja pisno, in ki terja določeno miselno aktivnost (torej pisno
delo, ki ni zgolj golo prepisovanje) kot tudi tipična dela, ki se opravljajo v pisarnah. Pisarniška dela opravljajo na
primer poslovne sekretarke.
235

Drs Monika, dr., nav. delo, str. 36-38.
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Drs Monika, dr., nav. delo, str. 39-41.
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V magistrski nalogi analiziram zgolj ureditev, ki se nanaša na zvezne oziroma državne javne uslužbence
(Beamte), ne pa na uslužbence zveznih dežel in občin.
238

https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/fakten/bundespersonal/bedienstete/index.html (17. 10. 2015).
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BGBl št. 333/1979,
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008470
(30. 1. 2016).
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razmerju) z državo, razen za sodniške pripravnike, sodnika in tožilce. Področje uporabe BDG se
razteza na splošne upravne zadeve, izvršilno oblast, vojsko, univerzitetne profesorje, učitelje,
inšpektorje, poštne in telekomunikacijske uradnike in uradnike bolniške oskrbe.
Pogodbeni uslužbenci (Vertragsbedienstete) so posamezniki, ki so z zvezo v zasebnopravnem
službenem

razmerju

in

za

katere

velja

Zakon

o

pogodbenih

uslužbencih

(Vertragsbedienstetengesetz240, v nadaljevanju: VBG). Skladno s 1. členom VBG se ta zvezni
zakon, kolikor ni v 3. in 5. členu in poglavjih Ia und VII drugače določeno, uporablja za
posameznike, ki so v zasebnopravnem službenem razmerju z zvezo. Pogodbeni uslužbenci se ne
imenujejo (tako kot uradniki) z enostranskim oblastvenim aktom, temveč je njihovo
delovnopravno razmerje utemeljeno enako kot pri uslužbencih (Angestellte) v zasebnem
sektorju.

iv. Nastanek uslužbenskega razmerja uradnikov
Javnopravno službeno razmerje (uslužbensko razmerje) med uradnikom in zvezo nastane v
primeru, ko obstaja nezasedeno delovno mesto v kadrovskem načrtu (1. odstavek 2. člena BDG)
z imenovanjem osebe, ki še ni zvezni uradnik, za uradnika (6. člen BDG). V katerih primerih
imenovanje izjemoma ni potrebno, predpisuje 2. odstavek 2. člena BDG. Zasedba delovnega
mesta v kadrovskem načrtu in zahteva za zasedbo le-tega terjata predhodno soglasje zveznega
kanclerja, ki je zavezan poskrbeti za enakomerno obravnavo uradnikov (2. odstavek 3. člena
BDG). Zvezni kancler lahko iz določenih razlogov izda uredbo, skladno s katero šteje zasedba
določenih vrst delovnih mest iz kadrovskega načrta ali zahteva za zasedbo le-teh kot odobrena
(3. odstavek 3. člena BDG).
Javnopravno uslužbensko razmerje uradnikov je torej utemeljeno z imenovanjem, ki je nujno
povezano z (nezasedenim) delovnem mestom v kadrovskem načrtu.241 Število delovnih mest v
kadrovskem načrtu in njihove značilnosti so določene s personalnim načrtom v letnem zveznem
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BGBl št. 86/1948,
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008115
(30. 1. 2016).
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Pleyer Anita, Loibl-van Husen Susanna, Horvat Stanislav, Ritter Stefan, Beamten-Dienstrechtgesetz,
Kommentar, Wien, Linde Verlag, 2015, str. 17.
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zakonu o financah. Splošne zadeve s področja javnih uslužbencih so skladno s 3. členom BDG v
pristojnosti zveznega kanclerja.242
Splošni pogoji za imenovanje uradnikov so predpisani v 4. členu BDG (avstrijsko državljanstvo
oziroma neomejen dostop do avstrijskega trga dela, neomejena poslovna sposobnost, osebna in
strokovna primernost za izpolnjevanje nalog, minimalna starost 18 let). Posebni pogoji za
imenovanje so določeni v posebnem delu BDG in v prilogi I BDG. V 3. odstavku 4. člena BDG je
predpisano, da se lahko v primeru, ko več prijavljenih kandidatov izpolnjuje pogoje za
imenovanje, imenuje zgolj tistega kandidata, za katerega je na podlagi njegove osebne in
strokovne primernosti mogoče domnevati, da bo naloge prostega delovnega mesta opravljal
najbolje.
Imenovanje uradnika se izvrši z odločbo o imenovanju, v kateri so navedeni prosto delovno
mesto v kadrovskem načrtu, uradniški naziv in datum veljavnosti imenovanja (1. odstavek 5. člena
BDG). Vsebina odločbe o imenovanju je torej omejena na njene nujne sestavine.243
Utemeljitev uslužbenskega razmerja ureja 6. člen BDG: javnopravno uslužbensko razmerje je
utemeljeno z imenovanjem osebe, ki še ni javni uslužbenec. V roku štirih tednov po začetku
javnopravnega uslužbenskega razmerja mora uradnik zapriseči skladno s 7. členom BDG244.
Uslužbensko razmerje je najprej provizorično (provisorisch) oziroma začasno (10. člen BDG) in
ga lahko delodajalec odpove z odločbo. Tekom poskusne dobe je odpoved s strani delodajalca
možna brez navedbe razlogov, kasneje zgolj z navedbo razlogov. Razlogi za (redno) odpoved s
strani

delodajalca

so

zlasti:

neizpolnjevanje

zahtev

trajnega

uslužbenskega

razmerja,

neizpolnjevanje zdravstvenih pogojev za opravljanje službenih nalog, nezadovoljiv delovni uspeh,
nevestno obnašanje in pomanjkanje potreb.
Zakonska ureditev začasnega uslužbenskega razmerja omogoča, da se uradnika preizkusi, ali je
primeren za opravljanje uradniških nalog, in se v trajno uslužbensko razmerje prevzamejo zgolj
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Fellner, Wolfgang, Schubert Günter, Kocian Herbert, Beamten-Dienstrechtsgesetz, Kommentar, Manzsche
Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien, 2015, str. 20/1, 34.
243

Fellner, Wolfgang, Schubert Günter, Kocian Herbert, nav. delo, str. 38/5.

244

Prisegam, da bom upošteval zakone Republike Avstrije ter bom vse obveznosti, povezane z mojim položajem, vestno
in skrbno izpolnjeval.
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tisti uradniki, ki ustrezajo vsem zahtevam. Pravico do podaje odpovedi skladno z 10. členom
BDG pa ima le službeni organ (Dienstbehörde) oziroma delodajalec, ne pa uradnik.245
Na zahtevo uradnika postane uslužbensko razmerje definitivno oziroma dokončno (11. člen
BDG), v kolikor uradnik poleg zahtev za imenovanje izpolnjuje tudi zahteve dokončnega
uslužbenskega razmerja in zaključi šestletni delovni staž začasnega uslužbenskega razmerja.
Nastanek dokončnega uslužbenskega razmerja se ugotovi z odločbo.
Daljše preizkusno obdobje uradnikov (šest let) je utemeljeno z nemožnostjo redne odpovedi s
strani delodajalca v javnopravnem (dokončnem) uslužbenskem razmerju. Izpolnjevanje vseh
zahtev iz 1. odstavka 11. člena BDG posledično pomeni dokončno uslužbensko razmerje
uradnika, ki pa se lahko z odločbo ugotovi le na zahtevo uradnika.246

245

Pleyer Anita, Loibl-van Husen Susanna, Horvat Stanislav, Ritter Stefan, nav. delo, str. 30.

246

Pleyer Anita, Loibl-van Husen Susanna, Horvat Stanislav, Ritter Stefan, nav. delo, str. 32.
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b. PRENEHANJE USLUŽBENSKEGA RAZMERJA URADNIKOV
i. Splošno o načinih prenehanja uslužbenskega razmerja uradnikov
Skladno z 20. členom BDG lahko uslužbensko razmerje uradnikov preneha na spodaj navedene
načine:
1.

izstop;

2. (redna) odpoved začasnega uslužbenskega razmerja;
3. izredna odpoved;
3a. pravnomočna obsodba s strani domačega sodišča zaradi izključno ali tudi po 1. 1. 2013
naklepno storjenega kaznivega dejanja po 92., 201. do 217., 312. in 312a. členih Kazenskega
zakonika (Strafgesetzbuch247, v nadaljevanju: StGB);
4. izguba položaja po 1. odstavku 27. člena StGb BGBl. Nr. 60/1974;
4a. v primeru nedovoljenega umika vloge za zagotovitev posebnega zneska nadomestila,
naslovljenega na sistem oskrbe evropske skupnosti skladno z 2. odstavkom 2. člena Zakona o
socialnih zavarovanjih evropskih uradnikov ali na pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev
skladno z 2. odstavkom 2. člena Zveznega zakona za zagotovitev posebnega zneska nadomestil
v primeru nastopa delovnega razmerja sodnika ali tožilca v Kneževini Liechtenstein;
5a. izguba avstrijskega državljanstva ob uporabi 42.a člena BDG;
5b. neizpolnjevanje zahtev za imenovanje po 1b. točki 1. odstavka 4. člena BDG;
6. nastanek uslužbenskega razmerja z deželo (občino Dunaj) kot član deželnega upravnega
sodišča;
7.

smrt.

Zgoraj navedeni splošni načini prenehanja uslužbenskega razmerja uradnikov so taksativni. Poleg
navedenih razlogov sta v BDG urejena izstop v 21. členu in redna odpoved provizoričnega
uslužbenskega razmerja v 10. členu. Dejanski stani izredne odpovedi so predpisani tudi v 22. in
92. členih BDG.248
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BGBl št. 60/1974,
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296
(30. 1. 2016).
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Pleyer Anita, Loibl-van Husen Susanna, Horvat Stanislav, Ritter Stefan, nav. delo, str. 46.
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ii.

Predčasno prenehanje zaradi pomembnega razloga (izredna
odpoved) 249

Predčasno prenehanje zaradi pomembnega razloga pomeni predčasno prenehanje delovnega
(uslužbenskega) razmerja, kadar po mnenju ene pogodbene stranke obstaja pomemben razlog, ki
onemogoča nadaljevanje delovnega (oziroma uslužbenskega) razmerja. Če ne obstaja pomemben
razlog, ena stranka pa želi takojšnje prenehanje delovnega razmerja, tudi takšna izjava volje vodi
do predčasnega prenehanja delovnega razmerja, vendar gre v tem primeru za nezakonito
predčasno prenehanje delovnega razmerja.
Predčasno prenehanje zaradi pomembnega razloga (kar v slovenski ureditvi imenujemo izredna
odpoved) s strani delodajalca se v Avstriji imenuje »Entlassung«, s strani delojemalca pa
»Austritt« oziroma v slovenskem prevodu: izstop. Ker v slovenski pravni ureditvi ne poznamo
različnega poimenovanja izredne odpovedi glede na stranko, ki odpoved podaja, in ker v tej
magistrski nalogi obravnavam zgolj izredno odpoved s strani delodajalca, bom v nadaljevanju
naloge za prevod izraza »Entlassung« uporabljala izraz »izredna odpoved«.
Pravo o izredni odpovedi v objektivnem smislu zajema tiste predpise, ki določajo izredno
odpoved, njene predpostavke, način izvedbe in pravne posledice. Pravo o izredni odpovedi v
subjektivnem smislu pa je v vsakem posameznem primeru delodajalcu pripadajoče upravičenje, da
delojemalcu izreče izredno odpoved.
Izredna odpoved je utemeljena zgolj ob obstoju pomembnega razloga. Avstrijska pravna ureditev
ne pozna enotne definicije pomembnega razloga, niti primerjalne navedbe pomembnih razlogov,
zaradi katerih je možno izreči izredno odpoved, temveč vsebuje (zgolj) vrsto predpisov, ki
zadevajo različna dejanska stanja. Skupna značilnost vseh razlogov, ki lahko vodijo do izredne
odpovedi, pa je takšna pomembna in tehtna narava tega razloga, da nadaljevanje delovnega
razmerja ni mogoče niti do izteka odpovednega roka pri redni odpovedi. Nadaljevanje zaposlitve
delojemalca je zaradi pomembnega razloga (ki se preizkuša v vsakem posameznem primeru
posebej) enostavno nemogoče.250
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Kuderna Friedrich, dr., Das Entlassungsrecht, Eine systematische Darstellung mit Berücksichtigung der in den
Sondergesetzen enthaltenen Kündigungstatbestände, Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Dunaj,
1994, str. 3-20.
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Löschnigg Günther dr., nav. delo Arbeitsrecht, str. 682 – 684.
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Izredna odpoved se izreče z izjavo o izredni odpovedi. Slednja je enostranska izjava volje
delodajalca ali z njegove strani pooblaščene osebe, katero mora naslovnik (torej delojemalec)
prejeti, ni mu pa potrebno z njo soglašati, usmerjena v takojšnje predčasno prenehanje delovnega
razmerja zaradi pomembnega razloga. Pomemben razlog, na katerem temelji izredna odpoved,
izvira iz osebe delojemalca in delodajalcu onemogoča nadaljevanje zaposlitve zadevnega
delojemalca. Izjava o izredni odpovedi mora biti podana prostovoljno, resno, določno in
razumljivo. Vsebina izjave mora biti nedvoumna, kar pomeni, da mora delojemalec iz vsebine
izjave o izredni odpovedi jasno razbrati, da delodajalec s takojšnjim učinkom brez odpovednega
roka delovno razmerje zaradi pomembnega razloga prekinja. Odločilna je torej objektivna
razpoznavna vrednost izjave volje, čeprav ni pomembno, katere besede in termine delodajalec v
izjavi o izredni odpovedi uporablja in kako jo naslovi (uporaba določenih besed ni predpisana,
tudi besedna zveza »izredna odpoved« ni obvezna sestavina izjave o izredni odpovedi).
Delodajalec v izjavi o izredni odpovedi tudi ni obvezan navajati razlogov za izredno odpoved.
Da je izredna odpoved pravočasna, jo mora delodajalec izreči takoj, ko se seznani s pomembnim
razlogom za izredno odpoved. V nasprotnem primeru delodajalec tvega, da v posameznem
primeru izgubi pravico izreči izredno odpoved, ne glede na to, ali je sam odpovedni razlog
utemeljen ali ne. Razlog za izredno odpoved je delodajalcu znan, ko so mu znane vse bistvene
podrobnosti ravnanja in oseb. Da je zadoščeno pogoju pravočasnosti podaje izredne odpovedi,
mora delodajalec izkoristiti vse možnosti za čimprejšnjo ugotovitev dejanskega stanja. Ko
delodajalec dejansko stanje ugotovi, mu načeloma pripada tudi primeren čas za razmislek,
katerega trajanje je po eni strani odvisno od vrste in okoliščin konkretnega pomembnega razloga
za izredno odpoved, po drugi strani pa tudi od organizacije samega podjetja.

iii.

Razlogi za izredno odpoved uradnikom

Razlogi za izredno odpoved uradnikom se na splošno delijo na tri skupine:
1. nezadostna delovna uspešnost (22. člen BDG);
2. pravnomočna obsodba s strani domačega sodišča
a) skladno s 3a. točko 1. odstavka 20. člena BDG (obsodba za taksativno določena
kazniva dejanja);
b) skladno s 4. točko 1. odstavka 20. člena BDG (izguba uradniškega položaja po 27.
členu StGB);
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3. disciplinski ukrep zaradi najtežjih kršitev službenih obveznosti (92. člen BDG).
Skladno s 3. odstavkom 20. člena BDG s prenehanjem uslužbenskega razmerja, v kolikor ni
drugače predpisano, ugasnejo vse iz uslužbenskega razmerja izvirajoče pričakovane pravice,
pravice in pooblastila uradnika ter njegovih sorodnikov. Zahtevki oziroma terjatve uradnika, ki
izvirajo iz časa pred prenehanjem uslužbenskega razmerja, pa ostanejo nedotaknjeni (nanje
prenehanje uslužbenskega razmerja ne vpliva).

iv.

Izredna odpoved zaradi nezadostne delovne uspešnosti

Uradnik, za katerega je bilo dvakrat zaporedoma ugotovljeno, da ne dosega pričakovane delovne
uspešnosti, je izredno odpuščen, ko se drugič pravnomočno ugotovi, da ne dosega pričakovane
delovne uspešnosti (22. člen BDG). Druga ugotovitev o nezadostni delovni uspešnosti je
pravnomočna, ko postane ocena delovne uspešnosti251 v smislu 2. odstavka 87. člena BDG
dokončna.
Kako se ugotavlja delovna uspešnost uradnika, je predpisano v 7. poglavju BDG. Ugotovitev
delovne uspešnosti je skladno s 1. odstavkom 81. člena BDG »pravno obvezujoča ugotovitev, da je
uradnik v obdobju ocenjevanja pričakovan delovni uspeh s posebnimi dosežki ali prekoračil ali dosegel ali
pričakovanega delovnega uspeha kljub dvakratnemu dokazljivemu opominu, pri čemer je drugi opomin
izrečen najhitreje tri mesece in najkasneje pet mesecev po prvem, ni dosegel. Za rezultat takšne
ugotovitve sta odločilna obseg in kakovost uradnikovih delovnih rezultatov.«
Od uradnika »pričakovana delovna uspešnost« se ne sme razumeti oziroma ugotavljati
subjektivno glede na osebo ocenjevanega uradnika ali kot izraz subjektivnih pričakovanj
ocenjevanega uradnika. Odločilno merilo je, ali ocenjevani uradnik delovno uspešnost dosega po
objektivnih kriterijih, ki so predpisani v zahtevah (opisu) delovnega mesta oziroma dejavnosti, ki
jo uradnik izvaja. V postopku ugotavljanja delovne uspešnosti se tako v smislu objektivnih
kriterijev ocenjujejo tista opravila uradnika, ki jih slednji skladno s 1. odstavkom 36. člena BDG252
251

V avstrijski ureditvi uporabljen izraz v 2. odstavku 87. člena BDG je „Beurteilungsergebnis“. Prevoda tega
izraza v terminoloških zbirkah ni zaslediti, zato za prevod te besede uporabljam izraz „ocena delovne
uspešnosti“.
252

„Vsak uradnik, ki ni oproščen ali razrešen opravljanja svoje službe, mora biti seznanjen s izvajanjem nalog svojega
delovnega mesta“.“
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ali skladno s 4. odstavkom 36. člena BDG253 mora opravljati. Ob tem sta odločilna obseg in
kakovost delovnih rezultatov oziroma opravil, ki jih uradnik doseže oziroma opravi v obdobju
ocenjevanja.
Dokazljiv opomin (nachweisliche Ermahnung), ki je skladno s 3. točko. 1. odstavka 81. člena BDG
izrecno določen kot del dejanskega stanu v povezavi z nadaljnjo ugotovitvijo, da uradnik ne
dosega pričakovanih delovnih rezultatov, je namenjen temu, da se uradnika seznani o njegovih
nezadostni storilnosti. Na tak način je uradniku dana možnost, da svojo storilnost izboljša. V tem
opominu mora biti določno navedeno neprimerno ravnanje uradnika, ki je pomembno za
kasnejšo oceno delovne uspešnosti uradnika. Opomina pa skladno s 2. odstavkom 82. člena
BDG254 ni potrebno izreči, če je bila pred negativno oceno delovne uspešnosti že izrečena (ena)
negativna ocena delovne uspešnosti.255
Postopek, ki se lahko zaključi z izredno odpovedjo po 22. členu BDG, se uvede s poročilom
nadrejenega uradnika256 o delovni uspešnosti uradnika (1. odstavek 84. člena BDG). Pred
izdelavo tega poročila je nadrejeni uradnik obvezan, o svoji nameri seznaniti uradnika in se z njim
pogovoriti o razlogih za sestavo poročila. V kolikor nadrejeni uradnik vztraja pri svoji nameri za
sestavo poročila, mora pred oddajo poročila uradniku omogočiti, da se do vsebine poročila
opredeli v roku dveh tednov (1. odstavek 85. člena BDG). Poročilo se skupaj s stališčem
uradnika po uradni poti pošlje službenemu organu (Dienstbehörde)257. Če se nadrejeni uradniki,
ki poročilo obravnavajo v službenem organu, s poročilom ne strinjajo, se morajo o tem izreči v
ločenem mnenju, do katerega se lahko ocenjevani uradnik v roku dveh tednov opredeli (2.
odstavek 85. člena BDG).

253

Uradnik je zavezan začasno opravljati tudi naloge, ki ne spadajo v delokrog njegovih službenih obveznosti, v kolikor je
to v interesu službe (delodajalca).
254

V kolikor se uradnika ocenjuje po 3. točki 1. odstavka 81. člena BDG, potem je potrebno v roku šest mesecev po
obdobju ocenjevanja po 2. odstavku 81a. člena BDG izvesti ponovno oceno delovne uspešnosti uradnika.
255

Pleyer Anita, Loibl-van Husen Susanna, Horvat Stanislav, Ritter Stefan, nav. delo, str. 167 – 169.

256

Nadrejeni v smislu tega poglavja je vsak uradnik, ki je bil seznanjen s službenim nadzorom ocenjevanega
uradnika v obdobju ocenjevanja ali ga je za opravljanje tega opravila zaradi posebnih znanj o delovni uspešnosti
uradnika imenoval službeni organ (3. odstavek 84. člena BDG).
257

Avstrijski termin »Dienstbehörde« glede na terminološko zbirko Evroterm v prevodu pomeni »službeni
organ«, drugačnega prevoda v terminoloških zbirkah ni. V vsebinskem smislu je službeni organ za določeno
delovno področje pristojen nadrejeni organ (npr. ministrstvo).
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Službeni organ je na podlagi poročila nadrejenega uradnika, pridobljenih morebitnih stališč
oziroma mnenj, lastnih ugotovitev in zaznanj uradniku v roku štirih tednov zavezan sporočiti,
kakšno oceno delovne uspešnosti šteje za primerno (1. odstavek 87. člena BDG). To sporočilo
službenega organa skladno s 1. odstavkom 87. člena BDG ni odločba. Sporočena ocena delovne
uspešnosti postane dokončna in šteje kot ugotovitev delovne uspešnosti, v kolikor uradnik z njo
pisno soglaša ali če niti uradnik niti službeni organ v predpisanem roku ne zahtevata obravnave na
komisiji za ugotovitev delovne uspešnosti (2. odstavek 87. člena BDG). V kolikor uradnik ne
soglaša z oceno delovne uspešnosti službenega organa, imata namreč tako uradnik kot službeni
organ možnost, da v roku dveh tednov po prejemu sporočila o oceni delovne uspešnosti pri
komisiji za ugotovitev delovne uspešnosti zahtevata ugotovitev delovne uspešnosti.
Komisija za ugotovitev delovne uspešnosti posluje pri vsakem višjem službenem organu.
Sestavljajo jo predsedujoči in njegovi namestniki ter nadaljnji člani. Komisija za ugotovitev
delovne uspešnosti odloča v senatih, sestavljenih iz predsednika komisije ali njegovega namenstika
in dveh članov. En član senata mora razpolagati s posebnimi znanji za strokovno oceno
uspešnosti uradnika. Senat odloča z večino, pri čemer se član senata ne sme vzdržati glasovanja
(88. člen BDG). Zoper odločbo, ki jo izda komisija za ugotovitev delovne uspešnosti, ni rednega
pravnega sredstva.
Da so podani pogoji za izredno odpoved po 22. členu BDG, je potrebno po zgoraj opisanem
postopku dvakrat zaporedoma ugotoviti, da uradnik ne dosega pričakovane delovne uspešnosti.
Kdaj je potrebno izdelati ugotovitev delovne uspešnosti po 3. točki 1. odstavka 81. člena BDG, je
v BDG predpisano sledeče:
-

prva ugotovitev delovne uspešnosti po 3. točki 1. odstavka 81. člena BDG se izdela za
obdobje ocenjevanja, ki traja od dneva izdaje prvega dokazljivega opomina do dneva, ki
nastopi tri mesece po drugem dokazljivem opominu (2. odstavek 81.a člena BDG).
Obdobje ocenjevanja prve ugotovitve delovne uspešnosti torej traja ves čas, ko je
uradnik (na podlagi opomina) že seznanjen, da ne dosega pričakovane delovne
uspešnosti. Že v tem času (obdobju ocenjevanja prve ugotovitve delovne
uspešnosti) ima uradnik možnost, da svojo delovno uspešnost izboljša oziroma
doseže pričakovane delovne rezultate.
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-

v drugi ugotovitvi delovne uspešnosti se ocenjuje pričakovana delovna uspešnost
uradnika v obodbju tistih šest mesecev, ki sledijo obdobju ocenjevanja prve ugotovitve
delovne uspešnosti (2. odstavek 82. člena BDG).
Na začetku tega ocenjevalnega obdobja je uradnik že trikrat (dvakrat z opominom
in s prvo ugotovitvijo delovne uspešnosti) seznanjen, da ne dosega pričakovane
delovne uspešnosti. Do zaključka drugega ocenjevalnega obdobja ima uradnik še
čas, da pričakovan delovni uspeh doseže. V kolikor to uradniku ne uspe, je s
pravnomočnostjo druge ugotovitve delovne uspešnosti izredno odpuščen.

Izredna odpoved po 22. členu BDG je pogojena s pravnomočnostjo druge ugotovitve delovne
uspešnosti. Druga ugotovitev o (nezadostni) delovni uspešnosti postane pravnomočna, ko
postane ocena delovne uspešnosti dokončna, v smislu 2. odstavka 87. člena BDG. Ocena delovne
uspešnosti s strani službenega organa je dokončna, če 1) uradnik z oceno pisno soglaša ali 2) niti
uradnik niti služben organ v predpisanem roku ne zahtevata obravnave na komisiji za ugotovitev
delovne uspešnosti.

v.

Pravnomočna obsodba s strani domačega sodišča

Pravnomočna obsodba s strani domačega sodišča vodi do izredne odpovedi v dveh primerih:
a) Če je uradnik pravnomočno obsojen zaradi izključno ali tudi po 1. 1. 2013 naklepno
storjenega kaznivega dejanja 92.

258,

201. do 217.259, 312260 in 312a.261 členu StGb (3a.

točka 1. odstavka 20. člena BDG).
V 3a. točki 1. odstavka 20. člena BDG so predpisana kazniva dejanja, za katera
pravnomočna obsodba uradnika tako rekoč avtomatično vodi do izredne odpovedi.

258

Kaznivo dejanje mučenja ali zanemarjanja opravilno nesposobnih, mlajših ali nemočnih oseb.

259

Kazniva dejanja zoper spolno integriteto in samoodločanje: posilstvo, spolno nasilje, spolna zloraba nemočne
ali duševno zaostale osebe, težka spolna zloraba opravilno nesposobnih oseb in spolna zloraba opravilno
nesposobnih oseb.
260

Kaznivo dejanje mučenja ali zanemarjanja zapornikov.

261

Kaznivo dejanje mučenja.
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Pravnomočna obsodba za eno ali več zgoraj navedenih kaznivih dejanj, storjenih po 1. 1.
2013, brez nadaljnjega (ne glede na izrečeno kazen) hkrati pomeni tudi izredno odpoved
uradniku.
3a. točka 1. odstavka 20. člena BDG je bila v BDG vpeljana z novelo iz leta 2012, ki je
začela veljati 1. 1. 2013. Kazenske obsodbe zaradi določenih kaznivih dejanj namreč
omajejo zaupanje javnosti do obsojenega uradnika do takšne mere, da je nujna takojšnja
reakcija njegovega delodajalca. Ta takojšnja reakcija delodajalca je sedaj predpisana v 3a.
točki 1. odstavka 20. člena BDG s tako imenovano »službeno izgubo položaja«.
Uslužbensko razmerje uradniku preneha s pravnomočnostjo kazenske obsodbe, ne glede
na izrečeno kazen. Kazniva dejanja, ki ob pravnomočni obsodbi vodijo do izredne
odpovedi uradniku, so taksativno navedena v 3a. točki 1. odstavka 20. člena BDG.262
b) Zaradi izgube uradniškega položaja po 1. odstavku 27. člena StGB, do česar pride v treh
primerih, če je uradnik obsojen zaradi enega ali več naklepno storjenih kaznivih dejanj na
zaporno kazen,
1. če izrečena zaporna kazen presega trajanje enega leta;
2. če tisti del zaporne kazni, ki ni izrečen pogojno,263 presega šest mesecev;
3. če je obsodba posledica izključno ali tudi kaznivega dejanja kršitve spolne
nedotakljivosti z zlorabo položaja (212. člen StGB).
Tudi ta razlog za izredno odpoved je pogojen s pravnomočno obsodbo zaradi enega ali
več naklepno storjenih kaznivih dejanj. Vendar v tem primeru (razen v točki 3.)
odpovedni razlog ni povezan z določeno vrsto kaznivega dejanja, temveč z vrsto (oziroma
težo) kazni. Izguba uradniškega položaja je povezana s pravnomočno obsodbo na zaporno
kazen, ki presega eno leto oziroma šest mesecev ali pa je izrečena zaporna kazen za
obsodbo zaradi kaznivega dejanja po 212. členu StGB.
Izguba uradniškega položaja po 27. člena StGB je posebni primer izredne odpovedi, ki
nastopi le z obsodbo domačega sodišča in je pravna posledica obsodbe264. To stališče deli

262

Fellner, Wolfgang, Schubert Günter, Kocian Herbert, nav. delo, 2015, str. 89 – 90.

263

V avstrijskem kazenskem pravu je možno del zaporne kazni izreči pogojno in del nepogojno (43a. člen
StGB).
264

Pleyer Anita, Loibl-van Husen Susanna, Horvat Stanislav, Ritter Stefan, nav. delo, str. 46.
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tudi sodna praksa265: »Pri izgubi uradniškega položaja po 1. odstavku 27. člena StGB ne gre za
stransko kazen, ki bi jo lahko izrekla sodišča, temveč za pravno posledico obsodbe, predpisano z
zakonom, ki se v obsodbi ne izreče posebej. Uslužbensko razmerje uradnika preneha s
pravnomočnostjo obsodbe.«
Izredna odpoved po 1. odstavku 27. člena StGB in 3a. točki 1. odstavka 20. člena BDG pomeni
»ex lege« prenehanje uslužbenskega razmerja in ni odvisna od volje službenega organa. Službeni
organ namreč pri dejanskem stanju iz 1. odstavka 27. člena StGB in 3a. točke 1. odstavka 20.
člena BDG nima nobene možnosti, da bi kakorkoli lahko preprečil izredno odpoved uradnika. Da
je izredna odpoved pravna posledica dejanskih stanj iz 3a. točke 1. odstavka 20. člena BDG in 4.
točke 1. odstavka 20. člena BDG (1. odstavka 27. člena StGB), je namreč predpisal že
zakonodajalec, kar pomeni, da službeni organ ni pristojen določati posledic navedenih dejanskih
stanj. Posledica je v teh primerih namreč le ena (izredna odpoved).

vi.

Izredna odpoved kot disciplinski ukrep

Izredno odpoved je mogoče izreči tudi kot disciplinski ukrep266, kot posledico najtežjih kršitev
službenih obveznosti (92. člen BDG).
Kršitve službenih obveznosti 91. člen BDG predpisuje sledeče: »Uradnik, ki krivdno krši svoje
službene obveznosti, mora za te kršitve odgovarjati.« Značilnosti kršitve službenih obveznosti so
torej
1) napačno obnašanje (ravnanje ali opustitev) uradnika;
2) da je izvršeno ravnanje (ali opustitev) prepovedano;
3) kršitev službenih obveznosti je storjena po krivdi uradnika.
V BDG so določene značilnosti kršitve službenih obveznosti (oziroma disciplinskega delikta) in
njihov medsebojni odnos opisane le z nekaj opornimi točkami. Istočasno pa BDG deloma
uporablja tudi pojme, ki imajo splošen pomen in se v kazenskopravni dogmatiki pretežno
uporabljajo v točno določenem smislu. Zato je pri razpoznavanju kršitev službenih obveznosti
dopuščena tudi orientacija glede interpretacije ob upoštevanju ostalih področij kazenskega prava.
265

Upravno sodišče - Verwaltungsgerichtshof (VwGH), 17. 8. 2000, 98/12/0078.

266

Disciplinske sankcije po 92. členu BDG so: ukor, denarna kazen do višine polovice mesečne plače, denarna
kazen v višini ene mesečne plače do pet mesečnih plač in izredna odpoved.
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Takšnemu stališču sledi tudi sodna praksa, ki uporablja osnove kazenskopravnega kaznivega
dejanja (delikta) po StGB tudi v disciplinskem pravu.267
Pod kakšnimi pogoji se lahko izredna odpoved izreče kot disciplinski ukrep, v BDG ni taksativno
predpisano. Kot ostale ukrepe je možno izredno odpoved načeloma izreči za vsakršno kršitev
službenih obveznosti. Vendar je potrebno pri izbiri ukrepa upoštevati, da je izredna odpoved
najhujši disciplinski ukrep, katerega je možno izreči le s soglasnim sklepom disciplinskega
senata.268
Disciplinski ukrep izredne odpovedi ni ukrep, ki bi služil varovanju družbe ali resocializaciji
storilca. Predstavlja službenopravni ukrep za ohranjanje delovanja javnega sektorja, neizbežno
posledico nezdružljivosti obnašanja uradnika z njegovim nadaljnjim obstojem v uslužbenskem
razmerju. Če uradnik izgubi spoštovanje in zaupanje, ki ga zahteva njegov položaj, potem je
zaupni odnos med njim in delodajalcem porušen in posledično temu uradnik ne more več ostati
na položaju. Pri oceni, ali je zaupni odnos zaradi napačnega ravnanja uradnika dokončno porušen,
je potrebno uporabiti objektivne kriteriji (težo odklona od predpisanega obnašanja). Disciplinski
ukrep izredne odpovedi omogoča, da se službeni organ lahko loči od uradnika, ki je zaradi
svojega napačnega ravnanja postal nesprejemljiv (o tem govori tako imenovano načelo
nesprejemljivosti). Čeprav ne gre za direktni vzgojni ukrep, pa ima disciplinski ukrep izredne
odpovedi tudi splošne preventivne učinke na vzgojo ostalih uradnikov.269
Upoštevajoč 1. odstavek 93. člena BDG je merilo za vrsto oziroma strogost disciplinskega
ukrepa teža kršitve službenih obveznosti, pri čemer je potrebno upoštevati tudi, v kolikšni meri
bo nameravan ukrep potreben, da bo uradnika odvrnil od storitve nadaljnjih kršitev službenih
obveznosti ali bo deloval preventivno na ostale uradnike. V kazenskem pravu (zakoniku) odločilni
razlogi za odmero kazni se uporabljajo smiselno, obenem pa je potrebno upoštevati tudi osebne
odnose in gospodarsko sposobnost uradnika.
Disciplinski ukrep mora biti glede na 93. člen BDG sorazmeren s težo kršitve službenih
obveznosti, hkrati pa mora imeti preventivni in varovalni karakter. Pri izbiri ukrepa se ocenjuje

267

Kucsko-Stadlmayer Gabriele, Das Disziplinarrecht der Beamten, Springer Verlag, Dunaj, 2010, str. 25 – 28.

268

Kucsko-Stadlmayer Gabriele, nav. delo, str. 83 – 84.

269

Fellner, Wolfgang, Schubert Günter, Kocian Herbert, nav. delo, str. 218/3 – 218/5.
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objektivna teža dejanja, stopnja krivde, službeni položaj in odgovornost kot tudi obseg kršene
službene obveznosti.270
Kdaj je potrebno izreči izredno odpoved kot disciplinski ukrep, je nazorno ponazorjeno v
naslednji odločitvi disciplinske komisije: »Za izbiro ukrepa v ožjem smislu pomeni to po zgoraj
navedeni novejši sodni praksi, da morajo na podlagi navedene teže kršitve službenih obveznosti
olajševalne okoliščine prevladovati nad obteževalnimi okoliščinami, zato da bi lahko preprečili izrek
strogega disciplinskega ukrepa. V tej zvezi pa je potrebno upoštevati, da ob obravnavi tako zelo
zavržnega dejanja271 ob določenih pogojih tudi znatne olajševalne okoliščine ne morejo preprečiti izreka
najtežjega disciplinskega ukrepa (izredne odpovedi)… Uvedba splošno preventivnih razlogov za odmero
ukrepa po 1. odstavku 93. člena BDG ima od 1. 1. 2009 za posledico, da takrat, ko je potrebno zaradi
splošno preventivnih razlogov izreči strožji disciplinski ukrep kot zaradi specialnopreventivnih razlogov,
potrebno izreči le-ta (strožji) disciplinski ukrep. To ob razlagi zakonskega besedila pomeni tudi, da je pri
posebej hudih disciplinskih kršitvah že zaradi splošnih preventivnih razlogov potrebno izreči izredno
odpoved.«272
Iz spodaj navedenih sodnih odločb je razvidno, da je bila izredna odpoved kot disciplinski ukrep
upravičeno izrečena v naslednjih primerih:


»Poneverba zaupanih denarnih zneskov s strani izvršilnega uradnika upravičuje disciplinski
ukrep izredne odpovedi.«;273



»Obsodba zaradi kaznivega dejanja zvodništva po 215. členu StGb upravičuje izredno odpoved
učitelju. Upoštevajoč vrsto in težo kršitve ni mogoče upoštevati olajševalnih okoliščin (dosedanje
primerno obnašanje in podobno).«;274



»V kolikor uradnik (kriminalist) izven svojega delovnega časa s ciljnim strelom iz svojega
zasebnega orožja poškoduje avtomobil drugega udeleženca prometa, ki ga je prehitel, in v očitno

270

Fellner, Wolfgang, Schubert Günter, Kocian Herbert, nav. delo, str. 219.

271

V obravnavanem disciplinskem postopku se je uradniku očitala krivdna kršitev njegovih službenih obveznosti
po 2. odstavku 43. člena BDG (»uradnik je pri vseh svojih ravnanjih obvezan upoštevati, da se ohrani zaupanje
javnosti v njegovo strokovno opravljanje službenih nalog«). Pred disciplinskim postopkom je bil uradnik obsojen
zaradi kaznivega dejanja ogledovanja pornografskih gradiv z mladoletnimi osebami na internetu na petmesečno
zaporno kazen, pogojno na tri leta, in povrnitev stroškov kazenskega postopka. Obenem je bil napoten, da se v
roku štirinajstih dni zglasi na strokovni psihoterapevtski obravnavi in o tem vsake četrt leta poroča sodišču.
272

Številka 76/9-DOK/12, odločitev z dne 30. 11. 2012
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močno vinjenem stanju grozi trem mladoletnim gostom s svojim zasebnim orožjem, je disciplinski
ukrep izredne odpovedi zaradi močno izgubljenega ugleda in zaupanja utemeljen.«;275


»Carinik, ki s svojega delovnega mesta preko službenega računalnika pod psevdonimom raznaša
nacistične misli in stori kaznivo dejanje po 3g. členu Zakona o prepovedi (Verbotsgesetz)276, s
tem stori tako težko kršitev službenih obveznosti, da zanjo v prvi vrsti pride v poštev disciplinski
ukrep izredne odpovedi.«;277



»Poneverbo službeno zaupanega denarnega zneska, storjeno s strani uradnika v škodo
delodajalca, je upravno sodišče v svoji dosedanji sodni praksi že opredelilo kot tako težko
dejanje, da tudi ob obstoju olajševalnih okoliščin načeloma ni mogoče izreči drugega
disciplinskega ukrepa kot izredne odpovedi.«;278



»Kaznivo dejanje po 207a. členu StGB (uprizoritev pornografskega gradiva z mladoletniki) je
tako težka kršitev, da zanjo pride v poštev disciplinski ukrep izredne odpovedi.«;279



»Poneverbo službeno zaupanega denarnega zneska, storjeno s strani uradnika v škodo
delodajalca, je potrebno vrednotiti kot tako težko dejanje, da tudi ob obstoju olajševalnih
okoliščin načeloma ni mogoče izreči drugega disciplinskega ukrepa kot izredne odpovedi.
Razlogi, ki so uradniku v prid, kot na primer dosedanje zgledno obnašanje, njegovo priznanje in
morebitna ugodna prihodnja prognoza, so pri tem drugotnega pomena.«280

Določbe 96. do 130. člena BDG opredeljujejo pravila o organizaciji, disciplinski postopek in
postopek pred disciplinsko komisijo. Izpostaviti je potrebno, da lahko disciplinski ukrep izredne
odpovedi izreče le disciplinska komisija, pri čemer mora biti odločitev senata disciplinske
komisije soglasna. Zoper odločitev, s katero je bila izrečen disciplinski ukrep izredne odpovedi, je
mogoče vložiti pritožbo, o kateri odloča senat zveznega upravnega sodišča (3. odstavek 135a.
člena BDG).
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To je avstrijski zvezni zakon, s katerim so bile neposredno po koncu druge svetovne vojne (8. 5. 1945)
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vii.

Pravne posledice zakonite izredne odpovedi

Pravno učinkovita izredna odpoved preneha uradniško službeno razmerje s takojšnjim učinkom.
Vse medsebojne pravice in obveznosti iz uradniškega razmerja prenehajo takoj. Pravne posledice
zaradi morebitne odškodnine v primeru izredne odpovedi so urejene v 1162a. člen ABGB: »V
kolikor je delojemalec zaradi lastne krivde predčasno izredno odpuščen, potem je obvezan plačati
odškodnino zaradi neizpolnitve pogodbe.« Dokazno breme v zvezi z dokazovanjem krivde uradnika,
dejansko nastale škode delodajalcu, višino nastale škode in vzročno zvezo med neizpolnitvijo
pogodbe (uradniškega razmerja) in nastalo škodo je na strani delodajalca (zveze). Obe pogodbeni
stranki pa lahko namesto povračila škode dogovorita pogodbeno kazen.281
Uradnik ima za že opravljeno delo, neodvisno od obveznosti povračila škode, denarno terjatev
do delodajalca, kot je nadalje predpisano v 1162a. členu ABGB: »Za že opravljeno delo, za katero
plačilo še ni zapadlo, delojemalcu ustrezen del plačila pripada le v primeru, da opravljeno delo zaradi
predčasnega prenehanja službenega razmerja za delodajalca ni v celoti ali v pretežnem delu izgubilo na
pomenu.« Slednje se na primer zgodi, če dela uradnika, ki mu je izrečena izredna odpoved, ne
more nadaljevati drug uradnik ali pa se delovno gradivo uniči.

viii.

Povzetek ugotovitev o avstrijski pravni ureditvi

Avstrijski uradniki so imenovani z enostranskim oblastvenim aktom (zvezne) države. Javnopravno
službeno razmerje med uradniki in državo je predpisano z določili BDG, ki uslužbensko razmerje
avstrijskih uradnikov najprej (prvih šest let) ureja kot provizorično oziroma začasno, kasneje (po
poteku poskusne dobe) pa kot definitivno oziroma dokončno. Zaradi takšne ureditve
uslužbenskega razmerja, ki ga po poteku poskusne dobe uradnikov s strani delodajalca ni možno
redno odpovedati, BDG načine prenehanja uslužbenskega razmerja uradnikov taksativno
predpisuje v 20. členu BDG.
Uradniku je lahko uslužbensko razmerje izredno odpovedano na podlagi treh razlogov:
nezadostna delovna uspešnost, pravnomočna obsodba s strani domačega sodišča (zaradi
določenih kaznivih dejanj ali na določeno vrsto kazni) in disciplinski ukrep zaradi najtežjih kršitev
službenih obveznosti. Pravna posledica vseh navedenih razlogov je prenehanje uradniškega
uslužbenskega razmerja s takojšnjim učnikom.
281

Kuderna Friedrich, dr., nav. delo, str. 34-36.
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4. PRIMERJAVA SLOVENSKE IN AVSTRIJSKE PRAVNE UREDITVE V ZVEZI Z IZREDNO
ODPOVEDJO

a. Primerljiva razmerja in primerljivi delojemalci
V slovenskem delu magistrske naloge sem analizirala razloge za izredno odpoved pogodbe o
zaposlitvi s strani delodajalca javnemu uslužbencu, ki je zaposlen v državnih organih in organih
lokalnih skupnosti. Primerjalno slovenski pravni ureditvi sem obravnavala avstrijsko ureditev, ki
se nanaša na tisto vrsto avstrijskih javnih uslužbencev, ki se v Avstriji imenujejo »Beamte« in za
katere je v tej nalogi uporabljen prevod »uradnik«. V nadaljevanju tega poglavja uporabljen izraz
»uradnik« torej pomeni avstrijskega javnega uslužbenca (in ne slovenskega uradnika po ZJU).
V tem poglavju je izvedena primerjava med položajem slovenskih javnih uslužbencev in položajem
avstrijskih uradnikov, saj je položaj navedenih vrst delojemalcev v javnem sektorju v obeh
državah zaradi oblastvenega načina urejanje službenega oziroma delovnega razmerja primerljiv.
Razmerja med javnimi uslužbenci in njihovimi delodajalci, ki so primerljiva z razmerji v BDG, v
Sloveniji ureja ZJU, pri čemer slovenska pravna ureditev ne pozna delitve na uradnike in
pogodbene uslužbence tako kot avstrijska pravna ureditev. Vsi delojemalci v javnem sektorju so
namreč v Sloveniji v javnopravnem službenem razmerju z nosilcem javnim pooblastil, pri čemer
se takšno razmerje v Sloveniji vzpostavi s pogodbo o zaposlitvi. Avstrijski uradniki z zvezo
(delodajalcem) sicer ne sklenejo pogodbe o zaposlitvi, temveč je njihovo uslužbensko razmerje
vzpostavljeno z javnopravnim aktom. Vendar slednje na samo primerljivost položajev obeh vrst
delojemalcev za potrebe te naloge ne vpliva.

b. Primerjava pravnih ureditev v zvezi s predpostavkami izredne odpovedi, razlogi za
izredno odpoved (na splošno) in postopkom izredne odpovedi
Na splošno je mogoče zaključiti, da obe pravni ureditvi izredno odpoved urejata podobno. V
obeh pravnih ureditvah je izredna odpoved namreč utemeljena (in zakonita) zgolj ob obstoju
pomembnega razloga, ki onemogoča nadaljevanje delovnega (oziroma v Avstriji: službenega)
razmerja. Pravna posledica izredne odpovedi v Sloveniji in Avstriji je enaka: delovno razmerje po
podaji izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi preneha s takojšnjim učinkom.
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Slovenska pravna ureditev razlogov za izredno odpoved ne ureja v ZJU, ki za javne uslužbence
predstavlja matični zakon. ZJU namreč glede izredne odpovedi javnih uslužbencev napotuje na
ureditev izredne odpovedi v ZDR-1, torej na zakon, ki v Sloveniji ureja delovna razmerja v
zasebnem sektorju in kateri se subsidiarno uporablja v javnem sektorju (za javne uslužbence). Ob
tem je pripomniti, da slovenska pravna ureditev v zasebnem sektorju pozna zgolj eno vrsto
delavcev in ne pozna podobne delitve kot avstrijska ureditev (Arbeiter, Angestellte).
Razlogi za izredno odpoved javnim uslužbencem s strani delodajalca so v slovenski pravni ureditvi
navedeni taksativno (110. člen ZDR-1 v zvezi s 154. členom ZJU), opisno oziroma abstraktno
(razlogi za izredno odpoved ne vsebujejo konkretnih vnaprej določenih dejanskih stanj, ki morajo
biti izpolnjeni za zakonito izredno odpoved). Ali je v konkretnem primeru podan razlog za
izredno odpoved, je odvisno od presoje delodajalca, upoštevajoč konkretni dejanski stan in težo
kršitve delovnih obveznosti delojemalca.
Avstrijska pravna ureditev predpisuje razloge za izredno odpoved uradnikom drugače kot
slovenska ureditev (20, 22 in 92. členi BDG).
Kljub temu sta obe pravni ureditvi na področju razlogov za izredno odpoved primerljivi. Ob
podrobnejši analizi je namreč ugotoviti, da lahko vsi razlogi za izredno odpoved, navedeni v 110.
členu ZDR-1, v avstrijski pravni ureditvi pomenijo kršitev službenih obveznosti, za katere je
mogoče izreči disciplinsko sankcijo izredne odpovedi.
Razlogi za izredno odpoved so torej v obeh pravnih ureditvah vsebinsko primerljivi, čeprav so v
vsaki ureditvi drugače (postopkovno) urejeni. Vendar med obema pravnima ureditvama obstaja
nekaj razlik. Le-te se nanašajo na pravne posledice obsodbe javnega uslužbenca oziroma uradnika
za kazniva dejanja (pravnomočna obsodba v določenih primerih za javnega uslužbenca lahko
pomeni prenehanje pogodbe o zaposlitvi282, četudi takšno prenehanje pogodbe o zaposlitvi ni
nujno posledica izredne odpovedi, t.i. »ex lege« prenehanje pogodbe o zaposlitvi pa lahko
predpisuje tudi področna zakonodaja, kot npr. ZODPol), na način prenehanja delovnega razmerja
v primeru nezadostne delovne uspešnosti (slednja v Sloveniji ni razlog za izredno, temveč »zgolj«
za redno odpoved) in izredno odpoved kot disciplinski ukrep (ker se lahko v Sloveniji za
282

2. točka 1. odstavka 154. člena ZJU določa, da pogodba o zaposlitvi javnega uslužbenca na podlagi samega
zakona preneha, če je javni uslužbenec s pravnomočno sodbo obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, z nepogojno kaznijo več kot šest mesecev zapora; delovno razmerje mu preneha s
sklepom, ki ga izda predstojnik, najkasneje pa 15. dan po vročitvi pravnomočne sodbe delodajalcu.
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disciplinske kršitve po splošni ureditvi v ZDR-1 in ZJU izrečejo le takšni ukrepi, ki trajno ne
spreminjajo delovnega razmerja, izredne odpovedi v Sloveniji ni mogoče izreči kot disciplinskega
ukrepa, razen če le-to predpisuje poseben področni zakon).
Postopek, ki vodi do izredne odpovedi, je v obeh pravnih ureditvah urejen drugače. V slovenski
pravni ureditvi je postopek izredne odpovedi pri vseh razlogih za izredno odpoved enak in
predpisan v 82. do 88. členu ZDR-1. V nasprotju s tem je v avstrijski pravni ureditvi postopek, ki
vodi do izredne odpovedi, odvisen od vsakokratnega razloga za izredno odpoved in v BDG ni
urejen enotno (za vse razloge za izredno odpoved enako).
Izredna odpoved ima v obeh pravnih ureditvah torej eno temeljno skupno značilnost: z izredno
odpovedjo delovno (službeno) razmerje preneha s takojšnjim učinkom. Kdaj pa »takojšnji
učinek« stopi v veljavo, je v obeh državah urejeno različno in v Sloveniji v javnem sektorju
odvisno tudi od dejanj javnega uslužbenca.
Čeprav je tudi v Avstriji potrebno pred podajo izredne odpovedi izpeljati v BDG predpisan
postopek, pa izredna odpoved po končanju tega postopka učinkuje takoj. V nasprotju s tem ima v
Sloveniji javni uslužbenec, potem ko mu delodajalec vroči izredno odpoved, pravico izredno
odpoved izpodbijati v postopku s pritožbo. Vložitev pritožbe ima za posledico, da takojšnji
učinek izredne odpovedi ne stopi v veljavo, temveč je le-ta zadržan do odločitve Komisije za
pritožbe. V praksi navedeno pomeni, da je javni uslužbenec po prejemu izredne odpovedi še
vedno v delovnem razmerju (tudi mesece po podaji prejemu odpovedi), v kolikor se zoper
podano izredno odpoved pritoži. V kolikor pa se javni uslužbenec zoper izredno odpoved ne
pritoži, izredna odpoved učinkuje takoj (ko jo javni uslužbenec prejme). Slednje se ne zgodi
pogosto, saj je vložitev pritožbe zoper izredno odpoved zakonska predpostavka za izpodbijanje
izredne odpovedi v sodnem postopku. Tak pritožbeni postopek, ki zadrži učinkovanje izredne
odpovedi v javnem sektorju, pa v Sloveniji velja le za javne uslužbence, zaposlene v državnih
organih in organih lokalnih skupnosti. Vsi ostali delojemalci (v zasebnem in javnem sektorju)
nimajo možnosti s pritožbo zadržati takojšnjih učinkov izredne odpovedi.

130

c. Primerjava razloga za izredno odpoved po 22. členu BDG z razlogi za izredno in
redno odpoved javnim uslužbencem v slovenski ureditvi
Uradnik, za katerega je bilo dvakrat zaporedoma ugotovljeno, da ne dosega pričakovane delovne
uspešnosti, je s pravnomočnostjo druge ugotovitve izredno odpuščen (22. člen BDG).
Nezadostne delovne uspešnosti, ki je v avstrijski pravni ureditvi razlog za izredno odpoved
uradniku, ni mogoče primerjati s katerimkoli razlogom za izredno odpoved v slovenski ureditvi.
Razlogi za izredno odpoved v slovenski ureditvi se namreč nanašajo na reakcijo delodajalca na
relativno kratkotrajno dejansko stanje. Ali drugače povedano: slovenski razlogi za izredno
odpoved urejajo dejansko stanje, ki ob njegovi ugotovitvi terja takojšnjo reakcijo delodajalca, v
kolikor želi slednji delojemalcu pravočasno in zakonito podati izredno odpoved. Delodajalec
mora namreč v Sloveniji izredno odpoved podati v roku 30 dni (ta rok začne teči z ugotovitvijo
razloga za izredno odpoved) in najkasneje v šestih mesecih po nastanku odpovednega razloga
(109. člen ZDR-1). Izjema velja v primeru krivdnega razloga na strani delavca, ki ima vse znake
kaznivega dejanja, saj lahko v tem primeru delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi v 30 dneh od
ugotovitve razloga za izredno odpoved in storilca ves čas, ko je možen kazenski pregon.
Izredna odpoved po 22. členu BDG se nanaša na dejansko stanje, ki traja dlje časa (obdobje
ocenjevanja od prvega opomina do druge ugotovitve delovne uspešnosti namreč traja skupaj 12
do 14 mesecev), pri čemer je uradniku (in tudi delodajalcu) ves čas (od prvega opomina do druge
ugotovitve delovne uspešnosti) znano, da uradnik ne dosega pričakovane delovne uspešnosti. Že
iz tega razloga izredna odpoved po 22. členu BDG sploh ni primerljiva z razlogi za izredno
odpoved javnim uslužbencem po ZDR-1, obenem pa nedoseganja pričakovane delovne
uspešnosti enostavno ni moč niti vsebinsko uvrstiti med kateregakoli izmed razlogov, navedenih
v 110. členu ZDR-1.
Kljub temu je možno nezadostno delovno uspešnost kot razlog za izredno odpoved po 22. členu
BDG primerjati s slovenskim razlogom za redno odpoved javnemu uslužbencu iz razloga
nesposobnosti po 159. členu ZJU, skladno s katerim je slovenski uradnik (javni uslužbenec)
nesposoben za svoje delovno mesto, če ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov. Slovenski
uradnik je nesposoben za položaj, če:
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1. organ oziroma organizacijska enota, ki jo vodi, ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov, ki bi
zagotavljali kakovostno in učinkoviti delovanje organa oziroma organizacije enote v skladu s
programom dela organa;
2. na delovnem področju organa oziroma organizacijske enote, ki jo vodi, prihaja do ponavljajočih
se napak pri poslovanju oziroma če pride do težje napake pri poslovanju.
Zgoraj navedena razloga za redno odpoved iz razloga temeljita na dveh domnevah:


uradnik ni nesposoben za položaj, če dokaže, da je s skrbnostjo dobrega strokovnjaka storil vse,
kar je bilo v njegovi pristojnosti, da bi preprečil, odpravil oziroma odvrnil slabo delovanje oziroma
napake« (5. odstavek 159. člena ZJU);



javni uslužbenec oziroma organizacijska enota ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov, če ne
opravlja dela v določenih ali dogovorjenih rokih oziroma naloženega dela ne opravlja strokovno
in kakovostno (6. odstavek 159. člena ZJU).

Čeprav je razlog za izredno odpoved po 22. členu BDG vsebinsko primerljiv s slovenskim
razlogom za redno odpoved zaradi nesposobnosti po 159. členu ZJU, med pravnima ureditvama
obstaja pomembna razlika: nesposobnost javnega uslužbenca je v Sloveniji razlog za redno in ne
za izredno odpoved. Redna odpoved pa je javnemu uslužbencu podana le, če ga ni mogoče
premestiti na drugo ustrezno delovno mesto, za katero izpolnjuje pogoje (160. člen ZJU). V
primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti javnemu uslužbencu
delovno razmerje preneha po preteku odpovednega roka (160. člen ZJU), prav tako pa je njegov
položaj ugodnejši kot v primeru prejema izredne odpovedi (pripada mu denarno nadomestilo za
primer brezposelnosti, kar mu vsaj določen čas zagotavlja določeno prihodek), čeprav mu
skladno z določili ZJU (159. do 161. člen) ne pripada odpravnina.
K zgoraj navedenim razlogom za izredno oziroma redno odpoved je pripomniti, da avstrijska
pravna ureditev ne pozna redne odpovedi uradnikom v času dokončnega službenega razmerja.
Redna odpoved uradnikom s strani delodajalca je namreč možna le v času trajanja začasnega
službenega razmerja. Ta pomembna značilnost avstrijske pravne ureditve je verjetno tudi razlog,
zakaj lahko nezadostna delovna uspešnost v Avstriji vodi do izredne odpovedi.
Čeprav je slovenska pravna ureditev na prvi pogled v zvezi s pravnimi posledicami nezadostne
delovne uspešnosti (oziroma nesposobnosti, kot je imenovana v slovenski pravni ureditvi) videti
radodarnejša (nesposobnost je namreč v Sloveniji »zgolj« razlog za redno odpoved), je kljub
temu mogoče ugotoviti, da obe pravni ureditvi nezadostno delovno uspešnost oziroma
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nesposobnost vseeno podobno sankcionirata – s prenehanjem delovnega razmerja. Postopek, ki
vodi do predpisanega načina prenehanja delovnega razmerja, pa je v posamični pravni ureditvi
različno predpisan.
Nesposobnost javnega uslužbenca v Sloveniji vodi do redne odpovedi, katere posledice niso tako
intenzivne kot pri izredni odpovedi. Nezadostna delovna uspešnost uradnika v Avstriji vodi do
izredne odpovedi, pri čemer pa je le-to mogoče izreči zgolj ob izvedbi dokaj dolgotrajnega
postopka. Postopek redne odpovedi v Sloveniji iz vidika časovne potratnosti kot tudi zapletenosti
ni primerljiv s postopkom, ki v Avstriji vodi do izredne odpovedi zaradi nezadostne delovne
uspešnosti, saj je bistveno enostavnejši in hitrejši. Zato podrobnejša primerjava obeh razlogov za
prenehanje delovnega razmerja pokaže, da obe pravni ureditvi nezadostno delovno uspešnost
oziroma nesposobnost kljub obstoju določenih razlik podobno sankcionirata.

d. Primerjava razloga za izredno odpoved po 3a. točki 1. odstavka in 4. točki 1.
odstavka 20. člena BDG (pravnomočna obsodba s strani domačega sodišča) z
razlogi za izredno odpoved javnim uslužbencem v Sloveniji
Razlogov po 3a. točki 1. odstavka in 4. točki 1. odstavka 20. člena BDG (pravnomočna obsodba s
strani domačega sodišča), ki v Avstriji vodijo do »ex lege« izredne odpovedi (tako imenovane
službene izgube položaja), pravzaprav ni mogoče primerjati z nobenim izmed razlogov za izredno
odpoved po 110. členu ZDR-1. Slovenska splošna pravna ureditev (ZDR-1, ZJU) ne pozna »ex
lege« izredne odpovedi, na podlagi katerega bi štelo, da je javni uslužbenec izredno odpuščen.
Delodajalec mora namreč pri vseh razlogih za izredno odpoved, navedenih v 1. odstavku 110.
člena ZDR-1, upoštevati tudi vse okoliščine in interese obeh pogodbenih strank in presoditi, ali je
nadaljevanje delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oziroma do poteka časa, za
katerega je bila pogodba sklenjena, res nemogoče.
Razloga za izredno odpoved po 3a. točki 1. odstavka in 4. točki 1. odstavka 20. člena BDG
(pravnomočna obsodba s strani domačega sodišča) sta sicer podobna razlogu za izredno
odpoved po 5. točki 1. odstavka 110. člena ZDR-1283, vendar obe pravni ureditvi pri navedenih
razlogih kljub temu nista povsem primerljivi.
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„če je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano opravljati določena dela v delovnem razmerju ali če mu je
izrečen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep oziroma sankcija za prekršek, zaradi katerega ne more opravljati dela dalj
kot šest mesecev, ali če mora biti zaradi prestajanja zaporne kazni več kot šest mesecev odsoten z dela“
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Pomembna razlika med obema pravnima ureditvama je namreč, da slovenska zakonodaja z
izredno odpovedjo sankcionira zgolj obsodbo na zaporno kazen, ki traja dlje kot šest mesecev.
Katero kaznivo dejanje je predmet obsodbe, po slovenski pravni ureditvi sploh ni pomembno284.
V nasprotju s takšno ureditvijo je v Avstriji že zakonodajalec predpisal, da je izredna odpoved
pravna posledica dejanskih stanj iz 3a. točki 1. odstavka in 4. točke 1. odstavka 20. člena BDG
(torej pravnomočne obsodbe domačega sodišča za določena kazniva dejanja oziroma na
določeno vrsto in težo kazni).
Ugotoviti je mogoče, da so razlogi za izredno odpoved v slovenski ureditvi na splošno močno
povezani s samim delovnim razmerjem (oziroma kršitvijo delavčevih obveznosti, ki iz tega
razmerja izvirajo. Pravzaprav vsi razlogi za izredno odpoved po 1. odstavku 110. člena ZDR-1 (z
izjemo 5. točke 1. odstavka 110. člena ZDR-1) so povezani s hujšimi kršitvami delavčevih
delovnopravnih obveznosti, s tem povezano izgubo zaupanja s strani delodajalca in nemožnostjo
nadaljevanja delovnega razmerja. V Sloveniji je torej (po splošni ureditvi) izredna odpoved vedno
posledica (zavestne) odločitve delodajalca in nikoli ne nastopi »ex lege«.
Kljub gornjim razlikam med pravnima ureditvama pa slovenska pravna ureditev pozna neke vrste
»ex lege« prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem, četudi slednje ni urejeno v
okviru razlogov za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. V 2. točki 1. odstavka 154. člena ZJU
je namreč določeno, da pogodba o zaposlitvi javnega uslužbenca preneha na podlagi samega
zakona, če je javni uslužbenec s pravnomočno sodbo obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, z nepogojno kaznijo več kot šest mesecev zapora; delovno
razmerje mu preneha s sklepom, ki ga izda predstojnik, najkasneje pa 15. dan po vročitvi
pravnomočne sodbe delodajalcu. Določilo 2. točke 1. odstavka 154. člena ZJU je torej po vsebini
primerljivo z razlogoma za izredno odpoved v avstrijski ureditvi, čeprav slovenska pravna
ureditev (v nasprotju z avstrijsko) ne predpisuje prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi obsodbe
za določena kazniva dejanja, temveč je kriterij za tovrstno prenehanje pogodbe o zaposlitvi v
Sloveniji zgolj teža izrečene kazni. Ker v 2. točki 1. odstavka 154. člena ZJU ni predpisan razlog
za izredno odpoved, slovenski delodajalec oziroma predstojnik pred prenehanjem pogodbe o
zaposlitvi iz razloga po 2. točki 1. odstavka 154. člena ZJU seveda ne izvaja postopka za izredno
odpoved, temveč zgolj izda (ugotovitveni) sklep.
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V kolikor delavcu skladno s 5. točko 1. odstavka 110. člena ZDR-1 ni prepovedano opravljati določenih del v
delovnem razmerju oziroma mu ni izrečen ukrep, ki mu onemogoča opravljanje dela.
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Obe pravni ureditvi torej predpisujeta t.i. »ex lege« prenehanje službenega razmerja v primeru
določenih kazenskih obsodilnih sodb javnega uslužbenca oziroma uradnika. V obeh ureditvah
različen je postopek prenehanja uslužbenskega razmerja. V avstrijski pravni ureditvi zadostuje
sama obsodba uradnika na določena kazniva dejanja ali kazni in nadaljnja reakcija delodajalca ni
potrebna (uslužbensko razmerje uradniku preneha s pravnomočnostjo obsodilne sodbe). V
slovenski pravni ureditvi pa ima delodajalec oziroma predstojnik v kazenski sodbi, katere
lastnosti so skladne z 2. točko 1. odstavka 154. člena ZJU, podlago za izdajo sklepa o prenehanju
delovnega razmerja. Ali bo ta sklep izdal, je v pristojnosti predstojnika. V tej zvezi je namreč
izpostaviti stališče Vrhovnega sodišča RS v sodbi VIII Ips 13/2014 z dne 12. 5. 2014, da javnemu
uslužbencu pogodba o zaposlitvi preneha veljati šele z izdajo sklepa predstojnika. Če predstojnik
sklepa ne izda, javnemu uslužbencu pogodba o zaposlitvi ne preneha. Tako lahko povzamem, da
je v slovenski pravni ureditvi kljub pravnomočni kazenski sodbi, ki ima lastnosti iz 2. točke 1.
odstavka 154. člena ZJU, še vedno odvisno od volje predstojnika, ali bo javnemu uslužbencu
pogodba o zaposlitvi prenehala veljati ali ne.
Po mojem mnenju je avstrijska pravna ureditev v primeru razlogov za izredno odpoved (oziroma
razlogov za t.i. »ex lege« prenehanje uslužbenskega razmerja), ki temeljijo na pravnomočni
obsodbi uradnika, primernejša od slovenske. Moje stališče temelji na dveh prednostih tovrstne
avstrijske ureditve: prvič) avstrijska pravna ureditev pozna dejansko »ex lege« prenehanje
uslužbenskega razmerja, ki ni odvisno od volje predstojnika in drugič) avstrijska pravna ureditev
za »ex lege« prenehanje uslužbenskega razmerja predpisuje tudi obsodbo uradnika za določena
kazniva dejanja. Kazenske obsodbe zaradi določenih kaznivih dejanj ali na določeno vrsto kazni
namreč nedvomno pomenijo okrnitev zaupanja javnosti v obsojenega uradnika in tudi v javni
sektor na splošno. V kolikor je javni uslužbenec obsojen zaradi določenih kaznivih dejanj (ki so
hkrati lahko tudi posebej zavržna) ali je zaradi storitve kaznivih dejanj obsojen na daljše oziroma
strožje (zaporne) kazni, enostavno ni sprejemljivo, da tak javni uslužbenec ostane v delovnem
razmerju z državnim organom ali organom lokalnih skupnosti.
Z odločitvijo zakonodajalca, ki je v 154. členu ZJU omogočil prenehanje pogodbe o zaposlitvi
javnemu uslužbencu na podlagi pravnomočne sodbe, se strinjam. Vendar menim, da bi veljalo
razmisliti o razširitvi dejanskega stanu iz 2. točke 1. odstavka 154. člena ZJU tudi na obsodbe za
določena kazniva dejanja (kot določa 3a. točka 1. odstavka 20. člena BDG), obenem pa bi bilo
smiselno predpisati tudi dejansko »ex lege« prenehanje pogodbe o zaposlitvi na način, kot je
predpisan v avstrijski zakonodaji – da pogodba o zaposlitvi preneha veljati s pravnomočnostjo
obsodilne sodbe. Na tak način namreč nadaljevanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi dejanskega
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stanu iz 2. točke 1. odstavka 154. člena ZJU ne bi bilo več prepuščeno volji predstojnika. Menim
namreč, da je pravnomočna kazenskopravna obsodilna sodba (četudi ni neposredno povezana z
delovnim razmerjem) takšna kršitev splošnih družbenih norm in prepovedi, ki terja tudi
ukrepanje delodajalca v javnem sektorju, saj pravnomočno obsojeni javni uslužbenec enostavno
več ne more suvereno opravljati svojih nalog v javnem sektorju. Obenem pa je zaradi storjenega
kaznivega dejanja lahko porušen ugled javnega sektorja (ali določenega področja le-tega) v
javnosti, kar dodatno omaje zaupanje javnosti v strokovno in zakonito opravljanje nalog
obsojenega javnega uslužbenca.

e. Primerjava izredne odpovedi kot disciplinskega ukrepa z razlogi za izredno
odpoved javnim uslužbencem v Sloveniji
V Avstriji je lahko uradniku izredna odpoved izrečena kot disciplinski ukrep za najtežje kršitve
službenih obveznosti. Takšnega disciplinskega ukrepa po splošnih predpisih, ki v Sloveniji veljajo
za delovna razmerja, v Sloveniji ni mogoče izreči, saj se lahko za disciplinske kršitve po splošni
ureditvi v ZDR-1 izrečejo le takšne sankcije, ki trajno ne spreminjajo delovnega razmerja, kar pa
je gotova posledica izredne odpovedi. Čeprav izpostavljeno mogoče daje vtis, da gre za
pomembno razliko med obema pravnima ureditvama, je obenem potrebno poudariti, da tudi po
slovenski pravni ureditvi kršitve službenih (delovnopravnih) obveznosti predstavljajo (pravzaprav
edini) razlog za izredno odpoved. Kršitve delovnopravnih obveznosti, ki so navedene v 1.
odstavku 110. člena ZDR-1, namreč lahko vodijo do izredne odpovedi. Vendar je slednja v
Sloveniji lahko izrečena zgolj po izvedenem postopku odpovedi pogodbe o zaposlitve, ne pa v
okviru disciplinskega postopka (razen, če je slednje predpisano s posebnim zakonom).
Razloge za izredno odpoved, ki so taksativno navedeni v 1. odstavku 110. člena ZDR-1, je
vsebinsko mogoče primerjati z najtežjimi kršitvami službenih obveznosti, ki so predpisane v 92.
členu BDG. Med obema pravnima ureditvama različen je zgolj postopek, ki vodi do izredne
odpovedi. V Avstriji se izredna odpoved v primeru najtežjih kršitev službenih obveznosti izreče v
okviru disciplinskega postopka, ki ga predpisuje BDG v členih 96. do 130. (organizacijske
določbe, disciplinski organi, disciplinski odvetnik, potek disciplinskega postopka). Disciplinski
postopek po določbah BDG je dokaj kompleksen postopek, v katerem so natančno določen
vloge posameznih udeležencev kot tudi sam postopek. Tudi v Sloveniji je lahko delodajalec zaradi
najhujših kršitev delovnopravnih obveznosti, opredeljenih v 1. odstavku 110. člena ZDR-1,
javnemu uslužbencu poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, vendar v bolj enostavnem,
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četudi še vedno formalnem postopku, ki ga lahko načeloma izvede delodajalec sam, pri čemer je
mora biti v Sloveniji zakonita izredna odpoved podana v rokih, opredeljenih v 109. člen ZDR-1.

f.

Prednosti in slabosti obeh pravnih ureditev

Čeprav je bilo možno med obema pravnima ureditvama ugotoviti kar nekaj razlik, le-te večinoma
obstajajo zgolj v vrsti postopka, ki vodi do izredne odpovedi. Po vsebini so namreč razlogi za
izredno odpoved v obeh pravnih ureditvah pretežno primerljivi.
Glede takojšnjega učinkovanja izredne odpovedi imajo javni uslužbenci v Sloveniji ob primerjavi z
avstrijskimi uradniki (manjšo) ugodnost, saj sta ureditvi na tem področju različni. Javni uslužbenci
v Sloveniji lahko namreč z vložitvijo pritožbe dosežejo, da izredna odpoved ne učinkuje takoj (s
prejemom). Vendar je vprašljivo, ali je takšna prednost ob primerjavi z ostalimi slovenskimi
delavci, ki te možnosti nimajo, pravična. Kot sem v tej nalogi že predhodno navedla, menim, da
pravno utemeljeni razlogi za takšno razlikovanje ne obstajajo.
Po mojem mnenju je jasna prednost avstrijske ureditve dejanska »ex lege« izredna odpoved v
primeru pravnomočne obsodbe uradnika zaradi določenih kaznivih dejanj (ali določenih zapornih
kazni). V primeru izredne odpovedi po 3a. točki 1. odstavka in 4. točki 1. odstavka 20. člena
BDG avstrijski delodajalec namreč sploh ne presoja in ugotavlja, ali ima obsodba kakršenkoli vpliv
na delovno (službeno) razmerje. Že zakonodajalec je namreč za določene primere kazenskih
obsodb predpisal, da je obsodba zaradi določenih kaznivih dejanj zadosten razlog, zakaj delovnega
razmerja ni mogoče nadaljevati. Posledično temu je uradnik s pravnomočnostjo kazenske sodbe
izredno odpuščen. Čeprav tudi ZJU v 2. točki 1. odstavka 154. člena predpisuje neke vrste »ex
lege« prenehanja pogodbe o zaposlitvi javnega uslužbenca, četudi ne v okviru razlogov za izredno
odpoved pogodbe o zaposlitvi, menim, da bi bilo navedeno določilo ZJU potrebno dopolniti v
smeri obstoječe avstrijske ureditve glede dejanskega »ex lege« prenehanja pogodbe o zaposlitvi
(ki ni odvisno od odločitve predstojnika) kot tudi v smeri razširitve dejanskega stanu 2. točke 1.
odstavka 154. člena ZJU na pravnomočne obsodbe javnega uslužbenca zaradi določenih kaznivih
dejanj.
Ostale razlike obeh pravnih ureditev o izredni odpovedi (torej zlasti postopkovne razlike) po
mojem mnenju niso niti prednost niti slabost katere izmed obeh ureditev, temveč zgolj različna
ureditev sankcioniranja kršitve delovnopravnih obveznosti javnih uslužbencev oziroma uradnikov.
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Končno je tako ugotoviti, da obe pravni ureditvi najtežje kršitve delovnopravnih obveznosti, ki
vodijo do izredne odpovedi javnih uslužbencev oziroma uradnikov, primerno urejata, čeprav med
pravnima ureditvama obstajajo določene razlike. Menim, da niso podane izstopajoče prednosti ali
slabosti katere izmed obeh ureditev, razen že izpostavljene (dejanske) »ex lege« izredne
odpovedi v primeru pravnomočne obsodbe uradnika.
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5. SKLEPNE UGOTOVITVE
V nalogi sem želela potrditi oziroma ovreči tri hipoteze:
1. postopek pravnega varstva, ki velja za javnega uslužbenca, bi se lahko izenačil s pravnim
varstvom, ki velja za delavca, in bi se tudi v javnem sektorju lahko s subsidiarno uporabljal
3. odst. 200. člena ZDR-1, ki določa neposredno sodno varstvo;
2. ali so razlogi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalca, določeni v 110. členu
ZDR-1, ki se subsidiarno uporabljajo tudi za javne uslužbence, v celoti uporabljivi za javne
uslužbence;
3. ali je nezadostno delovno uspešnost, ki je po avstrijski zakonodaji razlog za izredno
odpoved s strani delodajalca, mogoče primerjati s katerim izmed razlogov za izredno
odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca po ZJU, ali pa je takšna odpoved bolj
primerljiva z razlogom nesposobnosti po 159. členu ZJU, ki je v slovenski zakonodaji
razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu.
Po podrobno izvedeni analizi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalca v javnem
sektorju ugotavljam, da se je prva hipoteza v celoti potrdila. V javnem in v zasebnem sektorju je
namreč namen oziroma smisel izredne odpoved pogodbe o zaposlitvi enak – takojšnje
prenehanje pogodbe o zaposlitvi, v kolikor za to obstajajo zakonsko predpisani pogoji.
Postopek pravnega varstva je za delavce in javne uslužbence predpisan različno: medtem ko za
javne uslužbence skladno z ZJU velja obvezno dvostopenjsko pravno varstvo (najprej v obliki
pritožbe, o kateri odloča Komisija za pritožbe, kasneje pa v obliki tožbe, o kateri odloča delovno
sodišče), imajo delavci skladno s 3. odstavkom 200. člena ZDR-1 zgolj možnost, da pred
pristojnim delovnim sodiščem v roku 30 dni od vročitve odpovedi s tožbo zahtevajo ugotovitev
nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Različen pa ni samo postopek pravnega
varstva, temveč med ZJU in ZDR-1 obstaja tudi pomembna razlika glede učinkovanja izredne
odpovedi. Skladno z ZDR-1 izredna odpoved učinkuje z njeno podajo ali pa najkasneje z
vročitvijo izredne odpovedi delavcu (takrat začne teči rok za uveljavljaje sodnega varstva),
medtem ko izredna odpoved skladno z ZJU (v primeru vložene pritožbe na Komisijo za pritožbe)
učinkuje šele z odločitvijo Komisije o pritožbi javnega uslužbenca. Slednje lahko trenutek
učinkovanja izredne odpovedi javnemu uslužbencu časovno zamakne tudi za nekaj mesecev.
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Menim, da je takšno razlikovanje med učinkovanjem izredne odpovedi v javnem in zasebnem
sektorju nerazumljivo, iz vidika delodajalca v javnem sektorju pa tudi nevzdržno. Izhajati je
namreč potrebno iz namena izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, to pa je možnost za
takojšnje prenehanje pogodbe o zaposlitvi, v kolikor za to obstajajo pomembni oziroma tehtni, z
zakonom predpisani, pogoji. Slednje je delodajalcu v javnem sektorju z vložitvijo pritožbe javnega
uslužbenca na Komisijo za pritožbe dejansko onemogočeno, saj se z vložitvijo pritožbe
izvrševanje sklepa o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi lahko zadrži, tudi za več mesecev.
Utemeljenih razlogov za razlikovanje med javnimi uslužbenci in delavci v postopku pravnega
varstva po podani izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi (in v trenutku učinkovanja podane
izredne odpovedi) zakonodajalec ni navedel in tudi sama takšnih dejansko in pravno utemeljenih
razlogov ne najdem. Na podlagi navedenega sem mnenja, da bi bila izenačitev postopka pravnega
varstva javnih uslužbencev primerna in utemeljena, izvedba le-tega pa bi terjala zgolj manjši
popravek določil ZJU, z napotkom na ureditev v ZDR-1. V kolikor bi zakonodajalec vseeno želel
ohraniti dvostopenjsko pravno varstvo javnih uslužbencev (sama sicer menim, da to ni potrebno),
bi za izenačitev slednjih z delavci zadoščala sprememba 3. odstavka 24. člena ZJU, tako da le-ta
več ne bi določal izjem pri izvršitvi odločitve o pravici oziroma obveznosti iz delovnega razmerja
javnega uslužbenca.
Druga hipoteza285 je potrjena v pretežnem delu. Kot izhaja iz analize posamičnih razlogov izredne
odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalca, določenih v 1. odstavku 110. člena ZJU, so za javne
uslužbence v celoti subsidiarno uporabljivi vsi razlogi, razen razloga iz 6. alineje 1. odstavka 110.
člena ZDR-1 (če delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu
prevzemniku). Ta razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca v javnem sektorju
ni uporabljiv zaradi organizacije javnega sektorja in tudi zato, ker primerljive situacije kot 6.
alineja 1. odstavka 110. člena ZDR-1 ureja ZJU v svojem 153. členu (kjer je predpisano, kako
ukinitev organa in prenos nalog tega organa vplivata na delovna razmerja javnih uslužbencev).
Ostali razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, opredeljeni v 1. odstavku 110. člena ZJU,
so v celoti in brez vsakršnih zadržkov uporabljivi tudi za javne uslužbence. Pri tem je pripomniti,
da gre pri razlogih iz 1., 2., 3., 4., 5., 7. in 8. alineje 1. odstavka 110. člena ZDR-1 vsebinsko za
razloge, ki se nanašajo na hujše kršitve različnih (temeljnih) delavčevih obveznosti iz delovnega
razmerja. Le-te pa so v javnem in zasebnem sektorju enake, zaradi česar je lahko enako tudi
sankcioniranje kršitev le-teh.
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Ali so razlogi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalca, določeni v 110. členu ZDR-1, ki se
subsidiarno uporabljajo tudi za javne uslužbence, v celoti uporabljivi za javne uslužbence?
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Na vprašanje, zastavljeno v okviru tretje hipoteze,286 lahko po primerjavi avstrijske in slovenske
pravne ureditve odgovorim, da nezadostne delovne uspešnosti, ki je v avstrijski pravni ureditvi
razlog za izredno odpoved uradniku, ni mogoče primerjati s katerimkoli razlogom za izredno
odpoved pogodbe o zaposlitvi v splošni slovenski ureditvi. Razlogi za izredno odpoved v
slovenski ureditvi se namreč nanašajo na reakcijo delodajalca na relativno kratkotrajno dejansko
stanje. Delodajalec mora namreč v Sloveniji izredno odpoved podati v roku 30 dni (ta rok začne
teči z ugotovitvijo razloga za izredno odpoved) in najkasneje v šestih mesecih po nastanku
odpovednega razloga (109. člen ZDR-1). Izredna odpoved po 22. členu BDG pa se nanaša na
dejansko stanje, ki traja dlje časa (skupaj od 12 do 14 mesecev), pri čemer je uradniku (in tudi
delodajalcu) ves čas (od prvega opomina do druge ugotovitve delovne uspešnosti) znano, da
uradnik ne dosega pričakovane delovne uspešnosti. Že iz tega razloga izredna odpoved po 22.
členu BDG sploh ni primerljiva z razlogi za izredno odpoved javnim uslužbencem po ZDR-1,
obenem pa nedoseganja pričakovane delovne uspešnosti enostavno ni moč niti vsebinsko uvrstiti
med kateregakoli izmed razlogov, navedenih v 110. členu ZDR-1.
Je pa možno nezadostno delovno uspešnost kot razlog za izredno odpoved po 22. členu BDG po
vsebini primerjati z razlogom za redno odpoved javnemu uslužbencu iz razloga nesposobnosti po
159. členu ZJU, skladno s katerim je slovenski uradnik (javni uslužbenec) nesposoben za svoje
delovno mesto, če ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov. Pravne posledice prenehanja
delovnega (službenega) razmerja so v obeh pravnih ureditvah zaradi različnih načinov prenehanja
različne. Pomembna razlika med obema ureditvama je namreč dejstvo, da nesposobnost javnega
uslužbenca je v Sloveniji razlog za redno in ne za izredno odpoved. Redna odpoved pa je javnemu
uslužbencu podana le, če ga ni mogoče premestiti na drugo ustrezno delovno mesto, za katero
izpolnjuje pogoje. V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
javnemu uslužbencu delovno razmerje preneha po preteku odpovednega roka, prav tako pa je
njegov položaj ugodnejši kot v primeru prejema izredne odpovedi (pripada mu denarno
nadomestilo za primer brezposelnosti, kar mu vsaj določen čas zagotavlja določeno prihodek),
čeprav mu skladno z določili ZJU (159. do 161. člen) ne pripada odpravnina.
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Ali je nezadostno delovno uspešnost, ki je po avstrijski zakonodaji razlog za izredno odpoved s strani
delodajalca, mogoče primerjati s katerim izmed razlogov za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca
po ZJU, ali pa je takšna odpoved bolj primerljiva z razlogom nesposobnosti po 159. členu ZJU, ki je v slovenski
zakonodaji razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu?
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Beamtendienstrechtsgesetz (BDG), BGBl št. 333/1979;
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumm
er=10008470;
Vertragsbedienstetengesetz (VBG), BGBl št. 86/1948;
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumm
er=10008115;
Strafgesetzbuch (StGB), BGBl št. 60/1974;
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VwGH 22. 10. 1987 ZfV 1988/834;
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VwGH 3. 10. 2013 2013/09/0077;
VwGH 24. 1. 2014 2013/09/0133;
VwGH 17. 12. 2013 2013/09/0144;
VwGH 3.10. 2013 2013/09/0080.
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7. DELOVNI ŽIVLJENJEPIS
Izobrazba
2008

Pravniški državni izpit

2007

Državni izpit iz javne uprave
Strokovni izpit iz upravnega postopka

2000 – 2005

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
pridobljen naziv: univ.dipl.prav.
diplomska naloga: Storitve splošnega gospodarskega pomena v luči
konkurenčnega prava ES

1996 – 2000

Prva gimnazija Maribor

Delovne izkušnje
1. 1. 2012
8. 11. 2010 -

Odvetniška pisarna Mayr & Pavlovič, d.o.o. (odvetnica)
31. 12. 2011

Odvetniška pisarna Mayr & Pavlovič, d.o.o. (odvetniška kandidatka)

31. 7. 2008 – 7. 11. 2010

Okrajno sodišče v Mariboru (višja pravosodna svetovalka)

1. 3. 2008 – 30. 7. 2008

Aplikacija d.o.o.

1. 3. 2006 – 29. 2. 2008

Višje sodišče v Celju (pripravništvo)
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8. IZJAVA

IZJAVA
ŠTUDENTKE MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Podpisana Janja Paripović, vpisna številka 71161083,

izjavljam,

da je magistrska naloga z naslovom Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca v javnem
sektorju


rezultat lastnega raziskovalnega dela,



da so rezultati korektno navedeni in



da nisem kršil-a avtorskih pravic in intelektualne lastnine drugih.

Podpis študentke:

___________________________
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