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Uvod

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo



Temeljno pravilo delovnega prava

9. člen ZDR 1 (omejitev avtonomije pogodbenih strank)

(1) Pri sklepanju in prenehanju pogodbe o zaposlitvi in v času trajanja delovnega razmerja
sta delodajalec in delavec dolžna upoštevati določbe tega in drugih zakonov, ratificiranih
in objavljenih mednarodnih pogodb, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih
aktov delodajalca.

(2) S pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo se lahko določijo pravice, ki so
za delavca ugodnejše, kot jih določa ta zakon.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v primerih iz 33., 54., 59., 94., 120.,
132., 144., 158., 172. in 222. člena tega zakona s kolektivno pogodbo določi tudi drugače.



Zakaj je to pomembno? 73. člen ZDR 1

(1) Če poslovodna oseba ali prokurist sklepa pogodbo o zaposlitvi, lahko v pogodbi o
zaposlitvi stranki, ne glede na temeljno pravilo delovnega prava, drugače uredita
pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi:

 s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas,
 z delovnim časom,
 z zagotavljanjem odmorov in počitkov,
 s plačilom za delo,
 z disciplinsko odgovornostjo,
 s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.



Kdo je poslovodna oseba?

SKPgd (Ur. l. RS, št.: 40/1997, idr. ... ne velja več !!! ), in še vedno
nekatere KP dejavnosti

Poslovodni organ -> osebe, oziroma osebe, ki vodijo poslovanje pri
delodajalcu in so kot takšne vpisane v ustrezni register

Poslovodni delavec -> delavec, ki opravlja naloge poslovodnega organa

ZDR 1 definicije nima



Pojem poslovodne osebe po ZGD 1

10. člen Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.: 42/2006, ...)

Za poslovodstvo se štejejo organi ali osebe, ki so po tem zakonu ali po aktih družbe
pooblaščeni, da vodijo njene posle.

 družba z neomejeno odgovornostjo – družbeniki in ob prenosu upravičenja za
vodenje tretje osebe,

 komanditna družba - komplementarji in ob prenosu upravičenja za vodenje tretje osebe,

 delniška družba - uprava ali upravni odbor

 družba z omejeno odgovornostjo - en ali več poslovodij



Kaj pa drugod?

• Zakon o zavodih:

31. člen: Poslovodni organ zavoda je direktor ali drug individualni organ (v
nadaljnjem besedilu: direktor).

 Zakon o bančništvu

33. člen: Banka lahko izbere dvotirni sistem upravljanja banke z upravo in
nadzornim svetom ali enotirni sistem upravljanja banke z upravnim odborom.

• Zakon o zadrugah

26. Člen Predsednik upravnega odbora je po položaju predsednik zadruge.
Predsednik zadruge predstavlja in zastopa zadrugo ter je odgovoren za zakonitost
njenega poslovanja, če ta pooblastila niso prenesena na direktorja.



Vodilni delavec – 74. člen ZDR 1

VODILNI DELAVEC PO FUNKCIJI: delavec, ki vodi poslovno
področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za
sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske
odločitve.

VODILNI DELAVEC PO MANDATU: delavec, ki je na vodilno delo
imenovan v skladu z zakonom ali z aktom o ustanovitvi.



Sodba Vrhovnega sodišča RS, VIII Ips
92/2015

Vsaka pogodba o zaposlitvi je individualna, saj se nanaša na
posameznega, konkretnega delavca.

Tožnik ni bil ne poslovodni delavec ne prokurist.

Iz pogodbe o zaposlitvi izhaja, da je bila sklenjena za opravljanje dela
vodje projekta in organizacije poslov, ki je spadalo v skupino odgovornih
vodstvenih delavcev.



Kaj pa ZGD 1? 226. člen ZGD 1

(1) Pravice in obveznosti člana vodenja ali nadzora, ki niso določene z
ZGD, se določijo v pogodbi, ki jo sklene z družbo.

(2) Pogodbo mora odobriti nadzorni svet ali upravni odbor, sicer mora
član organa vodenja ali nadzora vrniti koristi iz pogodbe.



Civilna pogodba ali pogodba o 
zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo



Pogodba o zaposlitvi ali pogodba o 
poslovodenju I.

3. in 4. odstavek 20. člena ZDR 1

Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, nastopa v imenu
delodajalca organ, ki je po zakonu oziroma aktih družbe (akt o ustanovitvi,
družbena pogodba, statut) pristojen za zastopanje delodajalca proti poslovodnim
osebam, če le-tega ni, pa lastnik.

Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo v času ustanavljanja
delodajalca, nastopa v imenu delodajalca ustanovitelj.

1. odstavek 74. člena ZDR 1

Če poslovodne osebe sklepajo pogodbo o zaposlitvi, lahko v pogodbi o zaposlitvi
stranki drugače uredita pravice ...



Pogodba o zaposlitvi ali pogodba o 
poslovodenju II.

Poslovodenje družbe se lahko izvaja v delovnem ali
civilnopravnem razmerju !

Če je pogodba o poslovodenju civilna pogodba o poslovodenju družbe,
mora biti t.i. mešana pogodba:

• pogodba o delu in

• mandatna pogodba (pogodba o naročilu).



Pogodba o delu

Pravna podlaga:  619. člen – 648. člen OZ

619. člen

S podjemno pogodbo se podjemnik zavezuje:

• opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, 

• kakšno telesno ali umsko delo ipd., 

naročnik pa zavezuje, da mu bo za to plačal.



Mandatna pogodba

Pravna podlaga: 766. – 787. člen Obligacijskega zakonika

766. Člen

S pogodbo o naročilu se prevzemnik naročila zavezuje naročitelju, da bo zanj
opravil določene posle.

Hkrati dobi prevzemnik naročila pravico, da te posle opravi.

Prevzemnik naročila ima pravico do plačila za svoj trud, razen če ni drugače
dogovorjeno ali če ne sledi iz narave medsebojnega razmerja kaj drugega.



Pogodba o zaposlitvi - elementi delovnega razmerja – 4. člen ZDR 1

 je razmerje med delavcem in delodajalcem,

 v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces
delodajalca

 in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo

 po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati:

(1) dogovorjene ter

(2) predpisane pravice in obveznosti (ZDR, drugi zakoni in predpisi).



Bistvene razlike med pogodbo o poslovodenju kot civilno pogodbo in kot 
pogodbo o zaposlitvi

Plačilo in njegova davčna obravnava 

Socialna varnost

Civilno pravni v. delovnopravni vidik

Skrbnost 

Odgovornost za uspeh



II. Odgovornost za uspeh

• Pogodba o zaposlitvi : odgovornost delavca za vestno opravljanje dela, za
katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, delavec ne nosi odgovornosti (rizika)
za rezultat.

• Pogodba o delu : Uspeh, delo mora biti opravljeno ! Za izvajalčevo delo je
značilno, da delo opravi, da delo pripelje do rezultata in da je vse izvajalčevo delo,
dokler ne rodi rezultata, za katerega sta se stranki dogovorili s pogodbo, v
izvajalčevi lastni nevarnostni sferi.

• Mandatna pogodba: Lahko samo odgovornost za trud!



III. Skrbnost

Pogodba o zaposlitvi : Delavec, ki na delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz
hude malomarnosti povzroči škodo delodajalcu, jo je dolžan povrniti. Delavec je
tudi disciplinsko odgovoren, pri izvajalcu po pogodbi o delu ni disciplinske
odgovornosti.

Pogodba o delu : Glede izvajalčeve skrbnosti veljajo splošna pravila o skrbnosti
strokovnjakov. Izvajalec odgovarja za škodo, ki jo pri izvrševanju naročenega dela
povzroči tudi ob najmanjši krivdi, torej tedaj, če ne ravna z vestnostjo, ki je v
njegovi stroki običajna.

Mandatna pogodba : Glede skrbnosti prevzemnika naročila veljajo splošna
pravila o skrbnosti strokovnjakov. Prevzemnik naročila odgovarja za škodo, ki jo
pri izvrševanju posla povzroči tudi ob najmanjši krivdi, torej tedaj, če ne ravna z
vestnostjo, ki je v njegovi stroki običajna.



Na kaj moramo paziti, ko 
sklepamo pogodbo o zaposlitvi s 

poslovodno osebo 
Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo



Pravne podlage

• Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.: 65/2009 UPB 3, ....)

• Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.: 21/2013, …)

• Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št.: 83/2001, … )

*****

• Priporočila za kadrovanje in nagrajevanje članov uprav in izvršnih
direktorjev (Združenje članov nadzornih svetov, junij 2007)

• Kriteriji za individualne pogodbe o zaposlitvi managerjev (Združenje
managerjev Slovenije, december 2014)



¸

Možnost drugačne ureditve v zvezi: 

• s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas,

• z delovnim časom, z zagotavljanjem odmorov in počitkov,

• s plačilom za delo,

• z disciplinsko odgovornostjo,

• s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.



Obvezna sestavina PZ je sklicevanje na KP

 Kolektivna pogodba za dejavnost trgovine (Ur. L. RS, št.:
24/2014 in nadaljnji): „Za poslovodne osebe, prokuriste in vodilne delavce
velja ta kolektivna pogodba, razen če so s pogodbo o zaposlitvi med
delodajalcem in takšno osebo določena razmerja, pravice, dolžnosti ali
odgovornosti urejene drugače“.

Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo (Ur.l. RS,
št.: 36/2011): „Za poslovodne osebe in prokuriste, ki imajo sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi ta kolektivna pogodba ne velja, razen če je tako
določeno s pogodbo o zaposlitvi.“



I. Čas trajanja pogodbe

 delniška družba - čas mandata je običajno določen s statutom in ne more biti daljši od 
6 let, z možnostjo ponovnega imenovanja (1/255. člen ZGD)

 družba z omejeno odgovornostjo – čas mandata se določi z družbeno pogodbo, in ne 
more biti krajši od dveh let, z možnostjo ponovnega imenovanja (3/515. člen ZGD)

Če se sklepa pogodba o zaposlitvi za poslovodenje se na podlagi 54. člena v povezavi z 73. 
členom ZDR lahko sklepa za določen čas, brez kakršnih koli zakonskih omejitev.

Opozorilo: Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo naj traja za čas trajanja
mandata!



II. Delovni čas, odmori in počitki

ZDR-1 natančno in obsežno opredeljuje največji možen obseg
delovnega časa ter pravico delavca do minimalnega odmora in počitka
za regeneracijo njegovih psihofizičnih sposobnosti. Te določbe za
poslovodno osebo v delovnem razmerju veljajo enako kot za preostale
zaposlene. Če jih želita pogodbeni stranki izključiti, morata s pogodbo
o zaposlitvi to posebej določiti.



III. Plačilo 

• Pogodba o zaposlitvi : minimalno plačilo je določeno že z zakonom in
kolektivnimi pogodbami, ob plačilu za delo še pravica do drugih prejemkov in
povračila stroškov v zvezi z delom, plačilo ni nujno neposredno odvisno od
uspeha oz. rezultata, riziko za rezultat nosi delodajalec – Pazi 74. člen ZDR in
269. in 270. člen ZGD!

• Pogodba o delu : plačilo je odvisno od uspeha oz. rezultata in je izključno
predmet dogovora pogodbenih strank

• Mandatna pogodba : plačilo za svoj trud, razen če ni drugače dogovorjeno ali če
ne sledi iz narave medsebojnega razmerja kaj drugega.



Plačilo za delo po ZDR 1

Plača: osnovna plača + nagrada za delovno uspešnost + dodatki + del
plače iz naslova poslovne uspešnosti

Povračila stroškov v zvezi z delom: prehrana, prevoz, službene poti

Prejemki iz delovnega razmerja: regres za letni dopust, jubilejna
nagrada, solidarnostna pomoč, odpravnina, …

Dodatki: dodatek za delovno dobo, dodatek za neenakomerno
razporejen delovni čas, dodatek za delo v neugodnih razmerah



Plačilo za delo po Zakonu o gospodarskih družbah – 269. in 270. člen ZGD 1 

• udeležba poslovodne osebe pri dobičku – v statutu družbe, praviloma se določi v
odstotku letnega dobička družbe

• prejemki poslovodnih oseb morajo biti v ustreznem sorazmerju z nalogami in
finančnim stanjem družbe in v skladu s politiko prejemkov

• primeroma: plača, udeležba v dobičku, povračila stroškov, zavarovalne premije, provizije,
druga dodatna plačila

• možnost znižanja prejemkov v primeru poslabšanja poslovanje družbe, ki bi ogrozilo
njeno gospodarsko stanje ali ji povzročilo škodo

• znižanje prejemkov ne posega v druge določbe pogodbe; član uprave ima pravico do
odpovedi pogodbe s koncem naslednjega četrtletja z dvomesečnim odpovednim rokom

• posojilo

• dolžnost vračila nagrade



Vrnitev že izplačane nagrade za poslovno uspešnost 
3. odstavek 270. ZGD 1

Nadzorni svet lahko zahteva vrnitev že izplačane nagrade za poslovno uspešnost
ali njen sorazmeren del:

• če se pravnomoc ̌no ugotovi ničnost letnega poročila in se ničnostni razlogi
nanašajo na postavke ali dejstva, ki so bile podlaga za določanje nagrade, ali

• na podlagi posebnega revizorjevega poročila, s katerim se ugotovi, da so bilI
napac ̌no uporabljeni kriteriji za določitev nagrade ali da pri tem odločilni
rac ̌unovodski, finančni in drugi podatki ter kazalci niso bili pravilno ugotovljeni
ali upoštevani.

Vrnitev že izplac ̌ane nagrade je mogoče zahtevati v roku treh let od dneva izplačila
nagrade ali dela nagrade. Če se ne zahteva, pa bi se lahko, so člani NS družbi
odškodninsko odgovorni.



Ureditev plačila za delo s poslovodno osebo

Opozorilo: če se sklepa pogodba o zaposlitvi za poslovodenje, se plačilo za
delo lahko dogovori brez upoštevanja zakona o delovnih razmerjih in
kolektivnih pogodb, mora pa biti to izrecno zapisano, če ne želimo, da bi bil
delodajalec zavezan k izplačilu :

 regresa za letni dopust,

 dodatka za delovno dobo,

 jubilejne nagrade,

 solidarnostne pomoči,

 pogodbene kazen po KP …



Plača
Plačilo za trud = Osnovna plača = Fiksni prejemki (denarna plačila in

bonitete) za sprejem odgovornosti in nalog, opravljeno delo, porabo časa in
lojalnost družbi,

Plačilo za rezultat = Del plače iz naslova delovne uspešnosti =
Variabilni prejemki (denarna plačila in bonitete):

- o prejemki za kratkoročno uspešnost, na podlagi meril, ki zagotavljajo tudi dolgoročno rast
vrednosti kapitala družbe, in sicer: ƒza doseganje letnih poslovnih načrtov, ƒza preseganje
letnih poslovnih načrtov.

- o prejemki za dolgoročno uspešnost: ƒrast vrednosti kapitala oziroma povečevanje tržne cene
delnice, ob upoštevanju izplačil dividend,

Plačilo za poslovno uspešnost - Udeležba pri dobičku,

Posebne nagrade za enkratne dosežke (npr. zaradi povečanja vrednosti
za delničarje zaradi dobička zunaj rednega poslovanja).



Priporočila za kadrovanje in nagrajevanje članov uprav in 
izvršnih direktorjev – Združenje nadzornih svetov Slovenije

Nadomestila, dodatki, povračila stroškov 

Ne glede na to, ali je član uprave v družbi zaposlen ali pa je upravičen do
prejemkov in drugih pravic na podlagi druge oblike pogodbe s članom uprave, naj
bo član uprave upravičen do vseh v Priporočilih določenih prejemkov.

Član uprave naj bo upravičen tudi do povračila razumnih stroškov in ustreznih
nadomestil, kot bi pripadali zaposlenim v družbi.

Član uprave naj ne bo upravičen do drugih prejemkov na podlagi ZDR 1 in
kolektivnih pogodb, ki veljajo za zaposlene (dodatki za stalnost, dodatki za posebne
obremenitve, nadurno delo, drugi dodatki, regres in podobni prejemki, dodatek za
delovno dobo).



Plačilo za trud

Poslovodna oseba je upravičena do fiksne plače zaradi realizacije 
sprejetih obveznosti, sprejema odgovornosti ter zagotavljanja lojalnosti 

družbi. 

Obveznost doseganja z letnim načrtom določenih poslovnih ciljev na 
njeno višino ne vpliva. 



Plačilo za rezultat

Opozorilo: Kriteriji, merila, relativno težo posameznih kriterijev in meril za
izračun plače v odvisnosti od uspešnosti in mehanizem za izračun višine plače v
odvisnosti od uspešnosti je potrebno dogovoriti s pogodbo!

 kratkoročna uspešnost

 dolgoročna uspešnost

 nagrada za enkratne dosežke – npr. Provizje

Podlaga za določanje plačila za rezultat je letni poslovni načrt!



Kratkoročna uspešnost I.

Kvantitativna merila:

 prirast kapitala

 pozitivni finančni tok iz poslovanja in financiranja

 prirast kapitala iz finančnih naložb

 povečanje prihodkov iz rednega poslovanja družbe, ob nezmanjšani stopnji 
dobičkonosnosti prihodkov

 optimizacija stroškov

 povečanje dodane vrednosti na zaposlenega



Kratkoročna uspešnost II.
Kvalitativna merila

 inputi (raziskave in razvoj, spodbujanje inovacij, usposabljanje zaposenih)

 procesi (obvladovanje tveganj, vodenje, kakovost dela in produktivnost, odnosi z javnostmi,
odnosi z investitorji)

 nefinančni rezultati (zadovoljstvo zaposlenih, strank, ugled podjetja)

 ocene (družbena odgovornost, etičnost, ekologija, …)

Plačilo se ugotavlja in izplačuje enkrat letno za preteklo poslovno leto, lahko v denarju, lahko v
obliki delnic.



¸

Dolgoročna uspešnost – opcijska upravičenja

Opcijsko nagrajevanje je nagrajevanje z upravičenji za nakup delnic 
družbe, v kateri poslovodna oseba opravlja funkcijo. 

 določeno časovno obdobje (min 2 – 3 leta)

 odstotek od fiksne plače

 cena v naprej določena

 prepoved prodaje (dve leti po prenehanju mandata)



Fiksne bonitete

• nezgodno in življenjsko zavarovanje, razen če je upravičenec do zavarovalnine ali odškodnine 
družba, 

• dodatno zdravstveno zavarovanje, 

• dodatno pokojninsko zavarovanje po načrtu, ki velja za ostale zaposlene v družbi, 

• službeni avtomobil višjega razreda, tudi za zasebno uporabo, 

• menedžerski zdravstveni pregled enkrat na leto, glede na zdravstveno stanja člana uprave lahko 
tudi dvakrat na leto, 

• izobraževanje, razen v primeru, ko je utemeljeno koristno za družbo. 



IV. Disciplinska odgovornost : Skrbnost in odgovornost po Zakonu o 
gospodarskih družbah – 263. člen ZGD 1

Član organa vodenja ali nadzora mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v
dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in
varovati poslovno skrivnost družbe.

Člani organa vodenja ali nadzora so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je
nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, razen če dokažejo, da so pošteno in
vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.

Odškodninski zahtevek, ki ga ima družba do člana organa vodenja ali nadzora,
lahko uveljavljajo tudi upniki družbe, če jih družba ne more poplačati.



V. Odpoved pogodbe o zaposlitvi po ZDR 1 s 
strani delodajalca

 Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi (razlog nesposobnosti, krivdni
razlog, poslovni razlog, neuspešno opravljeno poskusno delo,
nezmožnost za opravljanje dela zaradi invalidnosti v skladu s ZPIZ
oziroma v skladu ZZRZI;

 Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi (znaki kaznivega dejanja,
naklep ali huda malomarnost, predložitev lažnih podatkov v
postopku, neopravičena odsotnost, …)



Prenehanje funkcije člana uprave

• prenehanje mandata

• sporazumno prenehanje funkcije 

• enostranski odpoklic člana uprave (s strani družbe)

• enostranski odstop člana uprave.



Odpoklic - 268. člen ZGD 1

• če huje krši obveznosti

• če ni sposoben voditi poslov

• če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno 
neutemeljenih razlogov

• iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi 
delničarjev, reorganizacija in podobno)

Opozorilo: Pogodba o zaposlitvi za poslovodenje lahko v skladu z 72. členom 
ZDR 1 preneha drugače, kot za prenehanje pogodbe o zaposlitvi določa ZDR!



Poslovno ekonomski razlogi

 pomembne spremembe v lastniški strukturi 

 reorganizacija družbe

 sprememba dejavnosti družbe, ki jo narekuje trg

 bistvena sprememba trga za produkte ali storitve družbe

 druge nastale ali potrebne spremembe, ki zahtevajo bistveno drugačne ali višje 
sposobnosti, znanja in veščine za predsednika uprave

 nedoseganje najpomembnejših elementov poslovnega načrta

…..



¸

Hude kršitve obveznosti (npr.)

 kršitve temeljnih nalog in obveznosti, ki jih za predsednike uprave
določa vsakokratni veljavni zakon o gospodarskih družbah in drugi
predpisi

 kršitve določb predpisov in dogovora o lojalnosti

 kršitve določb predpisov o zlorabi notranjih informacij

 kršitve določb predpisov in dogovora in dogovora o oblikovanju
strategije družbe in o pripravi letnega poslovnega načrta družbe

 kršitve določb predpisov in dogovora o poročanju nadzornemu svetu



Odstop s funkcije

• prepoved ob nepravem trenutku

• odškodninska odgovornost

• časovna omejitev – vezati na poslovno leto



Drugačna ureditev s pogodbo o zaposlitvi
Kot rečeno, se poslovodna oseba z delodajalcem glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi z
delodajalcem lahko dogovori drugače, kot določa ZDR 1, in sicer lahko določita drugačne
razloge za odpoved pogodbe o zaposlitvi, kot jih določa ZDR 1, npr:

• da pogodba o zaposlitvi avtomatsko preneha z dnem odpoklica ali v določnem
časovnem obdobju po odpoklicu;

• da pogodba o zaposlitvi preneha s potekom mandata;

• da pogodba o zaposlitvi lahko preneha brez navedbe razlogov, ipd. … .

Kakršna koli drugačna ureditev mora biti jasno in nedvoumno zapisana, saj v delovnem
pravu velja pravilo, da je dvoumno določbo potrebno tolmačiti v korist delavca.



Sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št.:  VIII Ips 35/2013, z dne 
14.05.2013

S tožnikovo pogodbo o zaposlitvi je bilo v poglavju „Pričetek in trajanje
delovnega razmerja“ dogovorjeno, da lahko obe stranki pogodbo redno
odpovesta „brez navedbe razlogov“. Tožnik bi to lahko storil, tudi če take
pogodbene določbe ne bi bilo že na podlagi prvega odstavka 81. člena ZDR,
to je brez obrazložitve. V skladu s pogodbo pa je to lahko storila tudi tožena
stranka. Pogodbo je lahko odpovedala brez obrazložitve, to je brez
navedbe razloga (razlogov). Gre za razlog (način), ki ga za delodajalčevo
odpoved zakon ne predvideva, torej gre za pogodbeno dogovorjeno drugačno
ureditev pravic, obveznosti in odgovornosti v zvezi s prenehanjem pogodbe
o zaposlitvi.



Sklep Vrhovnega sodišča RS, opr. št.: VIII Ips
162/2013, z dne 10.12.2013

Za presojo (ne)zakonitosti izpodbijane odpovedi pogodbe o zaposlitvi je v
prvi vrsti odločilno vprašanje, ali jo je sploh podala upravičena oseba.
Kdo nastopa v imenu delodajalca, ki je pravna oseba, ureja ZDR, in sicer v
določbah 18.člena.

Tožniku je bila izpodbijana odpoved pogodbe o zaposlitvi podana v času, ko
ni bil več član uprave tožene stranke, kar pomeni, da je bil njegov položaj
takrat enak položaju vseh drugih zaposlenih, vključno s tem, kdo nastopa v
imenu delodajalca, ko gre za podajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi.



VSRS sodba VIII Ips 114/2014, z dne 
29.09.2014

Če je v delovnem razmerju in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, razrešitev s funkcije pomeni,
da ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Sodišče
druge stopnje je zato pravilno presodilo, da že sama razrešitev oziroma odpoklic (ki ni
predmet delovnega spora) z vidika pogodbe o zaposlitvi pomeni utemeljen razlog za
odpoved v smislu druge alineje prvega odstavka 88. člena ZDR (razlog nesposobnosti)
Ker na predhodno razrešitev oziroma odpoklic s funkcije direktorja in posledično na odpovedni
razlog stranki ne moreta več vplivati, zagovor delavca ne bi mogel ničesar spremeniti. To pa je
okoliščina, zaradi katere v skladu z drugim odstavkom 83. člena ZDR od delodajalca ni
utemeljeno pričakovati, da bo delavcu omogočil zagovor. Ta je namenjen zjasnitvi delavca o
odpovednem razlogu in ne temu, za kar se zavzema revizija, namreč da bi bilo mogoče na
njegovi podlagi ugotoviti, katero delo bi tožnik pod spremenjenimi pogoji še lahko opravljal.



Sodba VDSS, Pdp 738/2012 

Z drugačno ureditvijo v pogodbi o zaposlitvi lahko stranki izključita
določene postopkovne zahteve v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. V
tožnikovi pogodbi o zaposlitvi je določeno, da v primeru redne odpovedi iz
krivdnih razlogov delodajalec ni dolžan slediti postopkovnim zahtevam iz 1.
odstavka 83. člena ZDR, zato je imela tožena stranka vso podlago, da je
podala tožniku odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov brez
predhodnega opozorila na kršitve pogodbenih obveznosti. Odškodninska
odgovornost članov vodenja in nadzora gospodarske družbe je strožja kot
odgovornost ostalih delavcev, ….. , da morajo pri vodenju družbe in
sklepanju pogodb v njenem imenu ravnati s skrbnostjo vestnega in
poštenega gospodarstvenika.



V. Kaj se še lahko uredi drugače oziroma 
dodatno?
1.) Zagotavljanje lojalnosti družbi (varovanje interesov družbe, konkurenčna
prepoved, konkurenčna klavzula, varovanje poslovnih skrivnosti in drugih
zaupnih podatkov, varovanje ugleda družbe)

2.) Opredelitev obveznosti in nalog

3.) Obveznost oblikovanja vizije družbe, strategije družbe in poslovnega
načrta

4. Obveznosti v času letnega dopusta

5.) Zagotavljanje nasledstva

6.) Delovni čas v kontekstu odmorov in počitkov



Odpravnina

ODPRAVNINA PRIPADA: 

• samo v primeru predčasne prekinitve pogodbe

• samo v primeru, ko razlog za prenehanje pogodbe ne izhaja iz sfere poslovodne osebe - odpoklic 
zaradi drugih ekonomsko – poslovnih razlogov (pomembnejše spremebe v strukturi delničarjev, 
reorganizacija in podobno)

ODPRAVINA NE PRIPADA:

• če huje krši obveznosti

• če ni sposoben voditi poslov

• če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnica izrečena iz očitno neutemeljenih
razlogov

• iztek mandata – odpravnine ni

•



Namesto zaključka
Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo



Pristojnost sodišča v primeru spora

5. Člen Zakona o delovnih in socialnih sodiščih: (1) Delovno sodišče je pristojno 
za odločanje v naslednjih individualnih delovnih sporih:

• a) o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja;

482. Člen Zakona o pravdnem postopku: (1) Pravila o postopku v gospodarskih 
sporih veljajo tudi:

• 1. v sporih med družbeniki, družbeniki in družbami ter družbami in člani 
organov upravljanja družb, za katere je treba uporabiti pravo gospodarskih 
družb;



Hvala!


