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preden bo mogoèe ponovno izpeljati vsa
zahtevana volilna opravila za izvolitev nove-
ga (dopolnitev kandidatne liste in njena ob-
java, dopolnitev volilnega imenika, doloèi-
tev novega datuma glasovanja ter obvešèa-
nje volivcev itd., kar vse zahteva svoj èas).

Svet delavcev RTV Slovenija ima pravi-
co do delovanja doloèeno v zakonu o RTV
SLO. V 25. èlenu namreè piše, da v javnem
zavodu RTV Slovenija deluje Svet delavcev
javnega zavoda RTV Slovenija, za katerega
se uporabljajo doloèila zakona, ki ureja so-
delovanje delavcev pri upravljanju, razen
kadar so s tem zakonom ali statutom posa-

mezna vprašanja urejena drugaèe. Doloèilo
je v zakonu iz leta 2005, ko je ustavno so-
dišèe na pobudo Sveta delavcev RTV Slo-
venija presodilo, da je bil takratni zakon o
Radioteleviziji Slovenija v neskladju z usta-
vo. Ali bi lahko torej zaradi prekinjenega
procesa volitev prišlo do situacije, ko sve-
ta delavcev v zavodu doloèeno obdobje
sploh ne bi bilo, se svetniki sprašujemo �e
od zaèetka tega sodnega spora. Po do zdaj
zbranih pravnih mnenjih se namreè naèelo-
ma ne more zgoditi, da organa soupravlja-
nja v zavodu ne bi bilo.

Svet delavcev RTV Slovenija je namreè
kljub epidemiji zaèel postopke volitev v
zakonskih rokih in volilni komisiji skladno s
24. èlenom ZSDU predal vsa pooblastila, da
skrbi za zakonitost volitev èlanov sveta de-
lavcev. Svet delavcev je epidemiološkim
razmeram primerno tudi prilagodil pravilnik
o volitvah (razširila se je namreè pravica
volivcev, ki bi �eleli glasovati po pošti), vo-
lilna komisija je izvedla tudi tridnevne pred-
èasne volitve, kjer je bila izjemno visoka
volilna udele�ba, in sicer se jih je udele�ilo
kar 15 odstotkov volivcev. Ravno zaradi
epidemioloških razmer je bilo na zavodu
pridobljeno odvetniško pravno mnenje, ki
pravi, da ni dopustno obdobje, ko sveta
delavcev ne bi bilo. Èe volitve niso izve-

dene najmanj 15 dni pred iztekom mandata
obstojeèega sveta delavcev, pride s pote-
kom mandata do podobnega pravnega po-
lo�aja, kot èe volitve sicer so izvedene, ven-
dar se jih ne udele�i zadostno število delav-
cev (42. èlen ZSDU), ali èe so volitve nak-
nadno razveljavljene (43. èlen ZSDU). Ker
se ne konstituira nov svet delavcev, še na-
daljuje z delom obstojeèi svet delavcev, s
tem pa pride do dejanskega podaljšanja
delovanja obstojeèega sveta delavcev in s
tem tudi mandata posameznih èlanov sveta
delavcev. Iz ZSDU namreè ni razbrati, da bi
v takšnem primeru svet delavcev prenehal
obstajati in da ne bi bilo sveta delavcev v
primeru, èe novi svet delavcev ne bi bil kon-
stituiran najpozneje do zadnjega dne man-
data obstojeèega sveta delavcev. Ker je
svet delavcev permanentna oblika sodelo-
vanja delavcev pri upravljanju, obstojeèi
svet delavcev lahko nadaljuje z delom do
konstituiranja novega sveta delavcev, ne
glede na to, ali do konstituiranja novega
sveta pride najpozneje do zadnjega dne
mandatne dobe obstojeèega sveta delav-
cev ali pozneje, tako da ni dopustno vmes-
no obdobje, ko sveta delavcev ne bi bilo.
Takšno naèelno stališèe sicer �e vseskozi
zastopa tudi Zdru�enje svetov delavcev
Slovenije, ki je podrobneje predstavljeno v
nadaljevanju.

Piše:
Petra Bezjak Cirman

“Podaljšanje mandata” svetu delavcev
v primeru neveljavnih volitev
Na spletni strani Zdru�enja svetov delavcev svetov delavcev Slovenije (https://www.delavska-
participacija.com/koristne-informacije/vprasanja/podaljsanje-mandata-svetu-delavcev-v-primeru
-neveljavnih-volitev/) najdemo naslednji odgovor (avtor: dr. Mato Gostiša) na zgoraj izpostavljeno
vprašanje, kaj je z mandatom »starega« sveta delavcev v vmesnem obdobju, ko le-temu štiriletni
mandat formalno poteèe, nov svet delavcev pa še ni izvoljen. V praksi gre konkretno predvsem za
primere iz prvega odstavka 42. èlena ter iz 43. èlena ZSDU.

Vprašanje:

Volitve za svet delavcev niso bile vel-
javne, ker je bila udele�ba manjša od po-
lovice vseh delavcev z aktivno volilno
pravico. Po 42. èlenu ZSDU je mogoèe
ponovne volitve izpeljati šele po šestih
mesecih. Vprašanje: kaj je s starim sve-
tom delavcev, nadaljuje delo v tem èasu,
ali pa mu po izteku mandata prenehajo
vse funkcije? (Opomba: smiselno po-
vsem podobno vprašanje pa se naèeloma
odpira tudi v primerih, ko volitve zaradi

ugotovljenih nepravilnosti razveljavi vo-
lilna komisija sama in je skladno s 43.
èlenom ZSDU potrebno volitve v 60 dneh
ponoviti. Sem bi lahko smiselno šteli tudi
primere, ko volitve ali pa posamezna vo-
lilna opravila, tako kot se je to zgodilo v
zgoraj opisanem primeru odprave sklepa
volilne komisije RTV Slovenija o zavrnitvi
kandidature predlagatelja.)

Odgovor:
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravlja-

nju (ZSDU) vprašanja funkcioniranja sistema

delavskega soupravljanja v (najmanj) šestme-
seènem »vmesnem obdobju«, to je v èasu do
izvolitve novega sveta delavcev, izrecno ne re-
šuje. Strogo gramatikalno gledano bi bilo mogo-
èe doloèbe zakona dejansko tolmaèiti tako, da v
tem primeru nastane t. i. soupravljalski vakuum,
torej situacija, ko prejšnjemu svetu preneha
mandat in ne more opravljati svojih funkcij, novi
pa še ni izvoljen, kar bi pomenilo, da soup-
ravljanja delavcev v podjetju v tem èasu pre-
prosto ni. Vsaj ne na ravni sveta delavcev.

Mnenje Zdru�enja svetov delavcev Slovenije
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Menim pa, da namen zakonodajalca v
resnici ni bil takšen in da gre za pravno pra-
znino, ki jo je treba zapolniti z ustreznimi
analogijami. Èe so delavci na zboru delav-
cev skladno z doloèbo 18. èlena ZSDU en-
krat �e izrazili voljo imeti svoj svet delavcev,
te volje ni potrebno na enak naèin še enkrat
“preverjati” in ponovno sklicevati zbora de-
lavcev. Razlogi, zaradi katerih volitve v nov
svet delavcev niso bile uspešne, so namreè
lahko zelo razlièni (npr. slaba priprava novih
volitev, neprimernost novih kandidatov, ne-
uresnièitev mo�nosti za glasovanje vsem
delavcem kolektiva itd., itd.). Neuspešna iz-
volitev novega sveta delavcev torej naèe-
loma ne pomeni, da delavci sploh ne �elijo
imeti sveta delavcev, temveè le to, da nekaj
ni bilo v redu z novimi volitvami. Zato me-
nim, da je v obravnavanem primeru paè
edina smiselna rešitev nadaljevanje oprav-
ljanja tekoèih nalog prejšnjega sveta delav-
cev do izvolitve novega, èeprav tega zakon
izrecno ne predvideva. �e vzpostavljen sis-
tem delavskega soupravljanja paè mora ne-
kako funkcionirati, ne glede na takšne ali
drugaène morebitne volilne zaplete. Naj še
enkrat ponovim, da zakonodajalec z doloè-
bo o mo�nosti ponavljanja neuspelih volitev
šele po šestih mesecih zagotovo ni imel
namena v tem primeru preprosto kar “uki-
niti” �e uveljavljenega sistema soupravlja-
nja v posameznem podjetju nasploh, tem-
veè le prepreèiti morebitno “posiljevanje”
volivcev s (takojšnim) ponavljanjem volitev
z istimi kandidati, ki med volivci oèitno ni-
majo podpore in zagotoviti ponovno izved-
bo ponovnega kandidacijskega postopka (z
novimi kandidati). Ponovna in kakovostnej-
ša izvedba tega postopka pa seveda zah-
teva svoj èas, ki je v praksi te�ko krajši od
šestih mesecev.

Iz zgoraj navedenih razlogov menim, da
je kljub vsemu treba zakon tolmaèiti tako,
da v primeru neveljavnih novih volitev (iz
kakršnihkoli razlogov), paè zadnji, legitim-
no izvoljeni svet delavcev opravlja “tekoèe
naloge”, dokler ne pride do izvolitve nove-
ga. Ne gre torej formalno za »podaljšanje
mandata«, ampak za uporabo neke vrste
instituta »vršilca dol�nosti«. Kajti svet de-
lavcev sam sebi naèeloma ne more for-
malno podaljšati mandata, saj za tako odlo-
èitev nima zakonite podlage (tako, na pri-
mer, VDS sodba Pdp 1385/2000 z dne 14.
9. 2000), pri èemer pa vendarle velja dodati
izjemo, da je takšno podaljšanje mandata v
pravem pomenu besede kljub vsemu lahko
pravno dopustno v primerih, ko iz objektiv-

nih razlogov (npr. razglašena epidemija na-
lezljive bolezni ali druge »izredne razmere«,
zaèasna odredba sodišèa o prepovedi or-
ganizacije volitev do pravnomoènosti sod-
ne odloèbe o spro�enem sporu zaradi na-
pak v kandidacijskem postopku ipd.) bodisi
svet delavcev sploh niti ni mogel pravoèas-
no razpisati novih volitev bodisi �e razpisa-
nih volitev na predvideni datum ni bilo mo-
goèe izvesti. A to je seveda nekaj drugega
kot je obravnavani primer neveljavnosti �e
izvedenih volitev, h kateremu se vraèamo v
nadaljevanju.

Pretirano bi bilo namreè zakon razlagati
na ta naèin, da vsake neuspele volitve v nov
svet delavcev (ne glede na dejanske razloge
za tovrstni “neuspeh”) v bistvu avtomatièno
pomenijo nekakšno »nezaupnico souprav-
ljanju« v podjetju na splošno, kar naj bi zah-
tevalo ponovno izjasnjevanje zbora delav-
cev o tem, ali naj svet delavcev v podjetju
sploh obstaja ali ne. Tudi morebiten ponov-
ni sklic zbora delavcev v smislu 18. èlena
ZSDU, ki bi, na primer, ponovno potrdil vol-
jo delavcev, da �elijo imeti svet delavcev,
namreè ne bi predstavljal nobenega zago-
tovila, da bodo konkretne volitve s konkret-
no predlaganimi kandidati potem tudi de-
jansko “uspele”.

Zato je sistem soupravljanja v podjetju,
ki je bil po volji delavcev, izra�eni na zboru
delavcev, enkrat �e vzpostavljen, treba
vzdr�evati z opravljanjem “tekoèih nalog”
obstojeèega sveta delavcev toliko èasa,
dokler volivci ne izvolijo novega. Neuspelih
volitev namreè na noben naèin ni mogoèe
tolmaèiti tako, da delavci sploh noèejo veè
imeti sveta delavcev, ampak zgolj tako, da
paè noèejo imeti konkretno “ponujenega”
sveta delavcev in da je treba zato volilni po-
stopek paè v celoti ponoviti. Èe bi se de-
lavci res �eleli naknadno odreèi pravici do
oblikovanja sveta delavcev, je namreè mo-
goèe v ta namen zbor delavcev sklicati –
mo�ni predlagatelji tega sklica so znani! –
kadarkoli. (Opomba: V praksi pa bi bilo ver-
jetno smiselno vpeljati nepisano pravilo, da
bi se takšen zbor obvezno sklical, èe bi bile
neveljavne tudi naslednje volitve, kajti ver-
jetno res ne bi bilo sprejemljivo, da bi »sta-
ri« svet delavcev pretirano dolgo vlekel svo-
je pristojnosti za opravljanje tekoèih nalog
brez polnega mandata.). Vse povedano se-
veda v naèelu velja tudi za primere razvel-
javitve volitev zaradi nepravilnosti v postop-
ku po 43. èlenu ZSDU.

Na drugaènih izhodišèih verjetno ne
more funkcionirati noben sistem takšne ali
drugaène demokracije. Podobne rešitve,

kot je predlagana zgoraj, so poznane tudi iz
sistema politiène demokracije. Vlada, na
primer, ki ji je bila izglasovana nezaupnica
in ji je s tem prenehala funkcija oziroma
mandat, je �e po ustavi dol�na opravljati
»tekoèe posle« do prisege nove vlade (116.
èlen Ustave RS). »Brezvladje« ni dopustno
v nobenem organiziranem sistemu demo-
kracije, torej tudi ne t. i. industrijske demo-
kracije, kamor sicer teorija umešèa sistem
delavskega soupravljanja po ZSDU. In to je
verjetno edino logièna rešitev, ki bi jo veljalo
smiselno uporabiti tudi v obravnavanem
primeru pravne praznine po ZSDU. Ob prvi
naslednji novelaciji tega zakona bi bilo se-
veda treba vanj tudi izrecno zapisati ustrez-
no rešitev obravnavanega problema v pred-
laganem smislu, do takrat pa bi takšne re-
šitve kazalo poskusiti opredeliti vsaj v t. i.
participacijskih dogovorih na ravni posa-
meznih podjetij.

Pri tem je treba opozoriti, da relevantne
sodne prakse glede reševanja tega vpraša-
nja zaenkrat še ni. Zgoraj omenjena sodba
Višjega delovnega in socialnega sodišèa
opr. št. VDS sodba Pdp 1385/2000, ki go-
vori o prepovedi podaljšanja mandata svetu
delavcev, se le navidez nanaša na enak pri-
mer, v resnici pa gre za povsem drugo
pravno situacijo. V omenjeni sodbi je šlo
namreè za primer, ko je svet delavcev pre-
prosto »pozabil« še v èasu trajanja svojega
mandata razpisati nove volitve in je le-te
razpisal šele šest mesecev po poteku
svojega mandata. To pomeni, da si je de-
jansko preprosto »podaljšal mandat«, kar
je seveda nedopustno. Povsem drugo pa
je, èe je svet delavcev pravoèasno razpisal
nove volitve, vendar so bile te neveljavne,
nove pa je mogoèe po zakonu razpisati šele
èez šest mesecev. Situaciji zato med seboj
pravno nista primerljivi. Vprašanje naèina
zapolnjevanja te šestmeseène vrzeli se
pojavi šele naknadno, to je na podlagi 42.
èlena, ne na podlagi 10. èlena ZSDU. Tudi v
tem primeru seveda, kot reèeno, ni mogoèe
govoriti o podaljšanju mandata, dopustno
pa je problem reševati z �e omenjenim ins-
titutom opravljanja »tekoèih nalog« s strani
zadnjega legalno izvoljenega sveta delav-
cev.

Kaj konkretno lahko sodi med omen-
jene »tekoèe naloge« in kaj ne, zaenkrat
ostaja odprto vprašanje za prakso sámo,
kajti glede tega �al ni mogoèe uporabiti
nobene zakonske ali pravne analogije (tudi
Ustava RS namreè v zgoraj navedenem
116. èlenu ne opredeljuje, kaj konkretno
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pomeni pojem »tekoèi posli«). Naèeloma
pa bi bilo mogoèe med tekoèe naloge sveta
delavcev v obravnavanem smislu šteti
uresnièevanje bolj ali manj vseh tistih nje-
govih rednih zakonskih pristojnosti, ki so
pomembne za uèinkovito zastopanje in
predstavljanje interesov delavcev v proce-
sih upravljalskega odloèanja v podjetju. Zla-
sti še, èe gre za doloèene neodlo�ljive odlo-
èitve, katerih nesprejetje bi lahko škodovalo
delavskih interesom. Med nujne tekoèe na-
loge pa zagotovo �e avtomatièno sodi mo-
�nost razpisa volitev za nov svet delavcev,
ali pa izvolitev delavskih predstavnikov v
organe dru�be, èe jim medtem poteèe man-
dat, in podobno. Ne sodi pa naèeloma med
tekoèe naloge sprejemanje tistih odloèitev,
ki niso neodlo�ljive, vendar pa »sistemsko«
urejajo polo�aj in pravice sveta delavcev
samega in materialne in druge pogoje delo-
vanje celotnega sistema delavskega so-
upravljanja v dru�bi na splošno. Te�ko bi
namreè med nujne tekoèe naloge, ki jih svet
delavcev upravièeno opravlja v obravnava-

nem obdobju do izvolitve novega SD, šteli,
denimo, sklenitev t. i. participacijskega do-
govora z delodajalcem, sprejetje novega
poslovnika sveta delavcev, morebiten pred-
èasen odpoklic in zamenjavo predstavnikov
delavcev v nadzornem svetu in podobne
»sistemske« odloèitve, ki bi jih moral po
logiki stvari »prejšnji« svet delavcev, ki mu
je mandat pretekel, praviloma prepustiti
»novemu« svetu delavcev, ki bo dobil polni
mandat na novih volitvah.

Sploh pa menim, da je doloèba 42. èle-
na ZSDU, ki doloèa mo�nost ponavljanja
volitev v svet delavcev šele po šestih mese-
cih, upoštevaje vse povedano (predvsem
pa realne razmere v podjetjih) ena najbolj
nesmiselnih in nepotrebnih doloèb tega za-
kona in bi jo veljalo ob prvem naslednjem
noveliranju zakona bodisi èrtati, ali pa s po-
sebno dodatno doloèbo izrecno rešiti vpra-
šanje funkcioniranja sistema delavskega
soupravljanja v obravnavanem »vmesnem
obdobju«. Postavlja se tudi vprašanje smi-

selnosti doloèanja (zlasti tako zelo visokega
– 50 %) praga volilne udele�be za veljav-
nost volitve v svet delavcev.

Na splošno namreè velja naèelo, da je
uresnièevanje demokracije pravica, ne dol-
�nost posameznikov. In to bi moralo veljati
tudi glede izvrševanja volilne pravice za
svet delavcev. Bistveno je torej, da zakon
vsem zaposlenim omogoèa glasovanje na
volitvah in s tem vplivanje na obstoj in ses-
tavo sveta delavcev. Ne morejo pa tisti, ki iz
takšnih ali drugaènih razlogov te svoje pra-
vice ne �elijo izkoristiti, s tem onemogoèiti
izvajanje pravice do izvolitve sveta delavcev
drugim, ki to �elijo. Glede volitev velja, da
»tisti, ki se ne udele�i volitev, paè prepušèa
odloèitev drugim«. Ni torej logièno, da tisti,
ki se ne udele�ijo volitev, lahko s tem one-
mogoèijo izvolitev sveta delavcev tudi tis-
tim, ki to �elijo. Vsak svet delavcev, ki je iz-
voljen ob upoštevanju teh naèel, bi torej
moral biti legitimen.

Roki za nadaljevanje
med epidemijo prekinjenega
postopka volitev
v svet delavcev

Eno zanimivejših odprtih vprašanj v zvezi z volitvami v svet delavcev, s katerimi se po razglasitvi
konca epidemije sreèuje praksa, je vsekakor tudi vprašanje rokov, v katerih je treba nadaljevati z
izvajanjem volilnih opravil, ki so bila zaèeta �e v èasu epidemije, vendar jih zaradi takrat veljavnih
ukrepov ni bilo mo�no izpeljati do konca in so bila zato zaèasno prekinjena in »zamrznjena«. S
takšnim primerom so se, denimo, sreèali v Petrolu, verjetno pa še kje. Mnenje, ki ga je v zvezi s tem
vprašanjem svetu delavcev podalo Zdru�enje svetov delavcev Slovenije, je naslednje (citat):

V mesecu novembru 2020 ste zaradi
objektivne nemo�nosti izvedbe sicer �e raz-
pisanih volitev za nov svet delavcev v danih
razmerah skladno s priporoèili Zdru�enja
svetov delavcev Slovenije (ZSDS) sprejeli
sklep o zamrznitvi postopka izvedbe volitev
za nedoloèen èas do prenehanja posebnih
ukrepov. S tem je bil prekinjen tudi
21-dnevni rok za vlaganje kandidatur, ki bo

ob sprejetju sklepa o nadaljevanju postopka
volitev tekel naprej (preostalih 7 dni). Vaše
vprašanje je, v kolikšnem roku po preneha-
nju posebnih ukrepov oziroma po razgla-
sitvi konca epidemije z dne 15. 6. 2021, s
tem pa tudi zadr�kov za izvedbo volitev,
mora svet delavcev sprejeti sklep o nadal-
jevanju postopka volitev ter v kolikšnem ro-
ku po sprejetju sklepa o nadaljevanju po-

stopka volitev je potrebno izvesti same vo-
litve. Vaše mnenje je, da je pri vseh teh ro-
kih potrebno upoštevati tudi poletni èas, ko
je veèina zaposlenih na dopustu in bi bila
posledièno udele�ba na volitvah manjša. Na
tej podlagi zaprošate tudi za mnenje, ali bi
bilo sprejemljivo, da sklep o nadaljevanju
postopka volitev svet delavcev sprejme ko-
nec avgusta, in se volitve iz razloga veèje

Piše:
Alojzij Boc


