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Parcialna (necelovita)
ureditev kolektivne
participacije v ZRTVS-1

Skupina poslancev (LMŠ) je 15. 5. 2020 predlagala spremembe in dopolnitve Zakona o Radiotele-
viziji Slovenija (ZRTVS-1)1, ki ureja vprašanja, ki se nanašajo na upravljanje oziroma na sestavo in
naèin imenovanja programskega sveta RTV. Predlaga se zmanjšanje števila èlanov programskega
sveta na 23, od tega jih le 5 imenuje Dr�avni zbor, ostale pa Predsednik republike in civilna dru�ba.
Predlagana novela je sicer korak v pravo smer, vendar pa predlagana rešitev ni najboljša, poleg
tega pa v zakonu ostajajo številna odprta vprašanja, predvsem tista, ki se nanašajo na sodelovanje
zaposlenih v upravljanju javnega zavoda RTV.

Ni namen tega prispevka razèleniti na-
èelna vprašanja upravljanja javne RTV, paè
pa opozoriti na nekatera zakonsko odprta
vprašanja sodelovanja zaposlenih pri
upravljanja, ki bi jih z novelo zakona morali
urediti. Vendar se je, vsaj uvodoma, te�ko
izogniti naèelnim opredelitvam, ki naj velja-
jo pri doloèanju pravil upravljanja javne
RTV.

Kritika sedanje ureditve
sestave programskega sveta

Sedanja ureditev, ko 21 od 29 èlanov
programskega sveta imenuje Dr�avni zbor
(strankarska veèina), je primerjalno pravno
pa tudi ustavno pravno2 nevzdr�na za jav-
no ustanovo posebnega kulturnega po-
mena, ki naj deluje v javnem interesu in je
odgovorna za uresnièevanje ustavne pra-
vice javnosti do obvešèenosti. Pravica do
javnega obvešèanja in do obvešèenosti je

del ustavne pravice do svobodnega izra-
�anja, ki je temeljna èlovekova pravica in
dol�nost dr�ave, da z ustrezno regulacijo in
aktivnimi ukrepi poskrbi za njeno izvrševa-
nje.

Nevzdr�na je tudi z vidika odgovornosti
in s tem povezane avtonomnosti novinar-
jev, urednikov in drugih ustvarjalcev v me-
dijih.3 Avtonomnost in osebna odgovor-
nost sta opredelilna znaka pravnega polo-
�aja novinarjev. Deklaracija o dol�nostih in
pravicah novinarjev4 doloèa, da je pravica
do informacije, svobode izra�anja in kritike
ena od temeljnih èlovekovih pravic. Iz pra-
vice javnosti, da je seznanjena z dejstvi in
mnenji, izhaja tudi celota obveznosti in
pravic novinarja. Odgovornost novinarja
do javnosti je nad katero koli drugo odgo-
vornostjo, zlasti nad odgovornostjo do de-
lodajalca ali oblasti. Poslanstvo informira-
nja pa vendar vsebuje doloèene omejitve, ki

si jih novinarji nalagajo po svoji svobodni
volji, to so dol�nosti novinarjev. Te dol�no-
sti pa je v novinarski praksi mogoèe po-
polnoma spoštovati le, èe so dani tudi opri-
jemljivi pogoji za neodvisnost in za profe-
sionalno dostojanstvo.

Iz navedenih doloèb je treba izpeljati tu-
di institucionalno odgovornost do javnosti
za uresnièevanje pravice do obvešèenosti
ter svobodo in avtonomnost medijske hiše,
ki je javni servis. Povedano v jeziku sestave
programskega sveta RTV to pomeni, da ta
organ ne bi smel biti prete�no odgovoren
veèinski koaliciji v Dr�avnem zboru, temveè
najširši javnosti, kar je nekaj povsem dru-
gega. Obièajni ugovor, da Dr�avni zbor
predstavlja javnost, ne dr�i; predstavlja le
politièni razred, ki upravlja dr�avo, nikakor
pa ne številnih drugih segmentov (civilne)
dru�be. Sestav programskega sveta mora
torej izhajati najprej iz tega, da so nosilci
odgovornosti za obvešèenost javnosti v
prvi vrsti novinarji uredniki in drugi me-
dijski ustvarjalci ter da je nosilec pravice
do obvešèenosti javnost v najširšem smi-
slu in ne le politiène strukture. Slednje velja
še toliko bolj v razmerah, ko zaupanje v po-
litiène strukture upada.

Sestava programskega sveta
“de lege ferenda”

Sestava programskega sveta, upošte-
vajoè navedeno, bi torej morala upoštevati

Piše:
dr. Rado Bohinc

1 Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US,
26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14).
2 39. èlen US doloèa, da je zagotovljena svoboda izra�anja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in
drugih oblik javnega obvešèanja in izra�anja. Dodatno ta ustavna doloèba doloèa da lahko vsakdo
svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.
3 6. èlen Zakona o medijih (Zmed) doloèa, da dejavnost medijev med ostalim temelji na svobodnem
pretoku informacij in odprtosti medijev za razlièna mnenja, preprièanja in za raznolike vsebine ter na
avtonomnosti urednikov, novinarjev in drugih avtorjev pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s
programskimi zasnovami in profesionalnimi kodeksi.
4 Deklaracijo je sprejelo 6 novinarskih zdru�enj iz dr�av EU, Švice in Avstrije ter veè mednarodnih
novinarskih organizacij v Münchnu, 23. – 24. 11. 1971. Deklaracijo je kasneje sprejela tudi Medna-
rodna novinarska federacija (IFJ) in veèina evropskih novinarski zdru�enj.
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odgovornost zaposlenih v RTV za njeno
medijsko dejavnost in pravico najširše, ne
le politiène javnosti do zastopanosti v tem
organu. Še posebej je veèinsko predstav-
ništvo politiène javnosti v programskem
svetu nesprejemljivo tudi zaradi objektiv-
nega navskri�ja interesov med katerokoli
politiko in nacionalno medijsko hišo, o èe-
mer tu ne razpravljamo.

Sestava programskega sveta mora v
prvi vrsti izhajati iz tega, da dejavnost me-
dijev temelji na osebni odgovornosti novi-
narjev oziroma drugih avtorjev prispevkov
in urednikov in na njihovi avtonomnosti pri
ustvarjanju programskih vsebin v skladu s
programskimi zasnovami in profesionalni-
mi kodeksi (6. èlen Zakona o medijih
(ZMed)5. Zato bi moral zakon doloèiti, da je
najmanj polovica predstavnikov v pro-
gramskem svetu predstavnikov zaposle-
nih. Druga polovica bi morali biti pred-
stavniki najširše javnost, od katere so
predstavniki oblasti le del, preostali del pa
so predstavniki civilne dru�be iz razliènih
podroèij (kulture, znanosti, športa, novinar-
skih organizacij in zdru�enj…).

�al je ureditev tudi po predlagani noveli
daleè od predlaganega, poleg tega pa tudi
ne odpravlja številnih pomanjkljivosti zako-
nodaje, ki ureja sodelovanje zaposlenih pri
upravljanju RTV, o èemer razpravljamo v
nadaljevanju.

Sodelovanje zaposlenih pri
upravljanju RTV po veljavni
zakonodaji

Sodelovanje delavcev pri upravljanju,
posebej polo�aj in pristojnosti sveta delav-
cev v RTV Slovenija je v RS urejeno z Za-
konom o RTV Slovenija (ZRTVS-1) in z Za-
konom o Zavodih6 (ZZ); zastavlja se vrsta
vprašanj razlage in uporabe doloèb obeh
zakonov v razmerju do Zakona o sodelo-
vanju delavcev pri upravljanju (ZSDU)7.

Po 1. èlenu ZSDU uresnièujejo pravico
do sodelovanja pri upravljanju v zavodih de-
lavci kot posamezniki po doloèbah ZSDU,
kolektivno pa v skladu s posebnim zako-
nom (v našem primeru ZRTVS-1). ZSDU
pojasni, da pravice v zvezi s sodelovanjem
delavcev pri upravljanju uresnièujejo delav-
ci kot posamezniki ali kolektivno prek sveta
delavcev ali delavskega zaupnika, zbora de-
lavcev ter predstavnikov delavcev v organih
dru�be (3. èlen ZSDU).

Delavci imajo po ZSDU torej ex lege,
pravico do individualnega in kolektivnega
sodelovanja pri upravljanju, zlasti èe gre
za:

• soodloèanje oziroma vplivanje na vse-
bino in organizacijo dela ter na

• doloèitev in izvajanje aktivnosti, namen-
jenih izboljševanju delovnih razmer ozi-
roma humanizaciji delovnega okolja in

• doseganju uspešnega poslovanja dru-
�be (4. èlen ZSDU).

Pravica kolektivnega sodelovanja de-
lavcev pri upravljanju zavodov je torej do-
loèena, ni pa urejena. Naèine sodelovanja
delavcev pri upravljanju naèelno sicer do-
loèa 2. èlen ZSDU, ki navaja pravico do po-
bude, pravico do odgovora na to pobudo,
pravico do obvešèenosti, pravico dajanja
mnenj in predlogov ter s pravico do od-
govora nanje, mo�nost ali obveznost skup-
nih posvetovanj z delodajalcem, pravico
soodloèanja in pravico zadr�anja odloèitev
delodajalca. – ZRTVS-1, ki bi jo moral ure-
jati pa je ne ureja popolno, temveè pomanj-
kljivo.

Predstavništvo delavcev
v svetu zavoda

Predstavništvo delavcev v svetu zavo-
da po 29. èlenu Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, ZZ) je oblika kolektivne-
ga sodelovanja delavcev pri upravljanju.
Vrhovno sodišèe je v Sklepu VIII Ips

294/2002 opredelilo, da sodelovanje pred-
stavnikov delavcev v svetu zavoda pomeni
obliko soodloèanja oziroma sodelovanja
delavcev pri upravljanju v zavodih iz 75. èle-
na Ustave RS. Spor o volitvah predstavni-
kov delavcev v svetu zavoda je, po mnenju
sodišèa, podoben sporu o volitvah èlanov
sveta delavcev, saj gre v obeh primerih za
spor o volitvah delavskih predstavnikov,
oziroma istovrstni vidik uresnièevanja us-
tavne pravice do sodelovanja delavcev pri
upravljanju. Zato se spor o volitvah (in od-
poklicu) predstavnikov delavcev v svetu za-
voda uvršèa med spore iz 59. èlena ZDSS,
v katerih revizija ni dovoljena. Revizijsko
sodišèe je ugotovilo, da pomeni tudi sode-
lovanje predstavnikov delavcev v svetu za-
voda v skladu z drugim odstavkom 29. èle-
na ZZ obliko soodloèanja oziroma sodelo-
vanja delavcev pri upravljanju v zavodih po
75. èlenu Ustave RS. Gre za obliko kolek-
tivnega uresnièevanja pravic do sodelova-
nja pri upravljanju v zavodih, za katere
ZSDU v tretjem odstavku 1. èlena doloèa,
da jih delavci uresnièujejo v skladu s po-
sebnim zakonom. Vsaj posredno bi tako
spor o volitvah (ali odpoklicu) predstavni-
kov delavcev v svetu zavoda lahko opre-
delili kot spor, ki izvira iz Zakona o sode-
lovanju delavcev pri upravljanju.

Niti ZZ niti ZRTVS-1 ne urejata celovito
pravice delavcev do kolektivnega sodelo-
vanja pri upravljanju zavodov8. Tudi ko-
mentatorji URS so mnenja, da niti ZZ niti
ZRTVS ne urejata celovito pravice delavcev
do kolektivnega sodelovanja pri upravljanju
zavodov. Sklicujejo se na presojo Ustavne-
ga sodišèa RS v OdlUS XIV, 28, U-I-160/03
(Ur. l. 54/05), kjer je ugotovilo, da zakono-
dajalec do tedaj (19. 5. 2005) še ni odpravil
ugotovljene neustavnosti in ni sprejel po-
sebnega zakona, s katerim bi uredil kolek-
tivne oblike uresnièevanja pravice do so-
delovanja delavcev pri upravljanju zavodov,
kot je to napovedal v tretjem odstavku 1.
èlena ZSDU. ZZ ni mogoèe šteti za tak po-
seben zakon, ker ureja le sodelovanje de-
lavcev v organih zavoda, ne pa celovite pra-
vice delavcev do kolektivnega sodelovanja
pri upravljanju zavodov. Tudi doloèbe
ZRTVS pomenijo le konkretizacijo v ZZ
predvidene oblike sodelovanja delavcev pri
upravljanju, ne pa celovite ureditve kolektiv-
nih oblik sodelovanja delavcev pri uprav-
ljanju tega zavoda (RTVS).

Pritrjuje se tudi stališèu, da lex speci-

alis, ki bi moral urediti kolektivne pravice,
ni ZZ, temveè ZRTVS. Navaja se:9 »…Èe-
prav je pobudnik (Svet delavcev javnega
zavoda RTVS) zatrjeval tako neustavnost ZZ

5 Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno preèišèeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 –
ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in
67/19 – odl. US).
6 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
7 Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno preèišèeno besedilo
in 45/08 – ZArbit).
8 https://e-kurs.si/komentar/ustavnosodna-presoja-154/.
9 V OdlUS XVI, 66, U-I-276/05, Ur. l. 65/07 je US razveljavilo prvi odstavek 42. èlena ZUJIK, ker izklju-
èuje mo�nost sodelovanja delavcev v svetu javnih zavodov na podroèju kulture, to pa ima za posledico,
da delavcem v veèjih javnih zavodih s tega podroèja ni zagotovljena nobena oblika kolektivnega ures-
nièevanja pravice do sodelovanja pri upravljanju zavoda. Tako mo�nost ZUJIK zagotavlja le zaposlenim
v manjših javnih zavodih (do 20 zaposlenih), v veèjih pa imajo delavci svoje predstavnike le v stro-
kovnem svetu zavoda. Upoštevaje zakonske pristojnosti strokovnega sveta kot organa javnega zavoda
na podroèju kulture pa sodelovanja delavcev v tem organu ni mogoèe šteti za naèin uresnièevanja
ustavne pravice delavcev iz 75. èlena.
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kot ZRTVS, je US ugotovilo le neustavnost
ZRTVS. … Èeprav gre v obeh primerih za
predpisa, ki bi lahko urejala sporno proble-
matiko, je specialni predpis, ki bi moral ce-
lovito urediti uresnièevanje pravice delav-
cev RTVS do sodelovanja pri upravljanju,
èe to ni urejeno s splošnim zakonom
ZRTVS. …«.

Za delavce v zavodih pa bi zakonoda-
jalec moral uresnièevanje te pravice urediti
s posebnim zakonom ali z veè zakoni, kjer
bi celovito uredil kolektivne oblike sodelo-
vanja delavcev pri upravljanju zavodov ozi-
roma konkretnega zavoda. Ureditev po ZZ in
posameznih zakonih, ki delavcem v zavodih
zagotavlja le sodelovanje v organih zavoda,
ne zadošèa.

Neustavnost ureditve
kolektivnega uresnièevanja
participacije v zavodih

75. èlen Ustave RS10 (soodloèanje) do-
loèa, da delavci sodelujejo pri upravljanju v
gospodarskih organizacijah in zavodih na
naèin in pod pogoji, ki jih doloèa zakon.
Ustava ne razlikuje med posamiènimi in
kolektivnimi pravicami, temveè nedvoum-
no priznava pravico do sodelovanja pri
upravljanju (celovito, kar vkljuèuje posa-
mièno oziroma individualno in kolektivno)
tudi delavcem v zavodih. Ustava RS sicer
predpostavlja, da sodelovanje pri upravlja-
nju poteka na naèin in pod pogoji, ki jih do-
loèa zakon, vendar èe zakona, ki bi celovito
uredil tudi kolektivne pravice delavcev pri
tem ni, to ne pomeni, da ustavna pravica ni
nastala in tudi ni ovira za njeno uresnièe-
vanje.

Ustava namreè v 15. èlenu izrecno
doloèa, da se èlovekove pravice in temeljne
svobošèine uresnièujejo neposredno na
podlagi ustave, ter da je z zakonom mogo-
èe predpisati le naèin uresnièevanja èlove-
kovih pravic in temeljnih svobošèin.

ZZ ni »posebni zakon«, ki naj bi uredil
kolektivno sodelovanje pri upravljanju. Do-
loèbe ZZ (29. èlen) o sodelovanju pred-
stavnikov delavcev v svetu zavoda po mne-
nju Ustavnega sodišèa ni mogoèe šteti za
»posebni zakon« v smislu tretjega odstavka
1. èlena ZSDU. S to doloèbo je zakono-
dajalec oèitno predvidel sprejem zakona, ki
bo celovito uredil pravico delavcev do ko-
lektivnega sodelovanja pri upravljanju za-
vodov, ZZ pa nasprotno ureja le sodelo-
vanje predstavnikov delavcev v organih za-
voda. Ne nazadnje tudi ZZ napotuje na ure-
ditev tega vprašanja v zakonu (29/3. èlen:
»Sestava, naèin imenovanja oziroma izvo-

litve èlanov, trajanje mandata in pristojnosti

sveta se doloèijo z zakonom ali aktom o us-

tanovitvi oziroma s statutom ali pravili za-

voda«.

ZZ v drugem odstavku 29. èlena dolo-
èa, da svet zavoda sestavljajo predstavniki
ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda
ter predstavniki uporabnikov oziroma za-
interesirane javnosti. Ta doloèba je za RTV
zavezujoèa, èe ni z ZRTVS-1 kot lex speci-

alis to vprašanje urejeno drugaèe.

ZRTVS-1 kolektivnega
upravljanja ne ureja celovito

Uresnièitve zakonodajalèeve napovedi
iz tretjega odstavka 1. èlena ZSDU o poseb-
ni ureditvi kolektivnega naèina uresnièe-
vanja pravice delavcev do sodelovanja pri
upravljanju zavodov tudi ni v kasneje spre-
jetem ZRTVS-1. Doloèbe ZRTVS-1, s kate-
rimi je urejeno sodelovanje delavcev javne-
ga zavoda RTVS pri upravljanju tega zavo-
da, pomenijo namreè le konkretizacijo v ZZ
predvidene oblike sodelovanja delavcev pri
upravljanju zavodov prek predstavnikov de-
lavcev v organih zavoda, ne pa celovite
ureditve kolektivnih oblik sodelovanja de-
lavcev pri upravljanju tega zavoda (npr.
delovanje sveta zavoda itd.), kar terja
ZSDU.

Èeprav sta ZZ in ZRTVS-1 predpisa, ki
bi lahko celovito uredila tudi kolektivne pra-
vice sodelovanja delavcev pri upravljanju,
se to ni zgodilo. ZRTVS-1 vsekakor je spe-
cialni predpis glede na ZSDU. Zato bi
ZRTVS-1 moral celovito urediti uresnièe-
vanje kolektivne pravice delavcev RTVS
do sodelovanja pri upravljanju; prav zato,
ker ni urejeno s splošnim zakonom, oz. ker
ZSDU to izrecno terja. Neurejenost tega
vprašanja v ZRTVS-1 povzroèa neustavno
stanje.

Parcialna (necelovita)
ureditev v kolektivne
participacije v 26. èlen
ZRTVS-1 in Statutu RTVS

Ureditev volitev èlanov Nadzornega
sveta s pravilnikom mora biti skladna tako s
26. èlen ZRTVS-1, ki je lex specialis v
razmerju do ZSDU, kot tudi s Statutom RTV
Slovenija (28. èlen). ZRTVS-1 derogira le
tiste doloèbe ZSDU, ki urejajo vprašanja, ki
jih sam ureja drugaèe11. Preostala vpraša-
nja ZSDU, ki niso urejena z ZRTVS-1, os-
tajajo v veljavi tudi za nadzorni svet in svet
delavcev RTV.

Vsa številna ostala vprašanja uresnièe-
vanja kolektivnih participacijskih pravic os-
tajajo zakonsko neurejena, kljub doloèbi
ZSDU, da bo to uredil poseben zakon. Kjer
ni doloèb avtonomnega prava, se je v praksi
treba opirati na 25. èlen ZRTVS-1 (za Svet
delavcev javnega zavoda RTV Slovenija se
uporabljajo doloèila zakona, ki ureja sode-
lovanje delavcev pri upravljanju, razen ka-
dar so z ZRTVS-1 ali statutom posamezna
vprašanja urejena drugaèe).

Statut RTVS ureja nekaj vprašanj kolek-
tivnih participatornih pravic v zavodu RTV
(sestava, imenovanje, mandat in predstav-
niki zaposlenih v programskem svetu RTV,
predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu
RTV), še zdaleè pa ne vseh. Vendar v od-
sotnosti zakonskih norm (na tem podroèju
se ne uporablja ZSDU, skope doloèbe imata
ZRTVS-1 in ZZ) ustavnopravno praznino
zapolnjuje avtonomno pravo, to je Statut
RTVS in drugi splošni akti.

Statut RTVS12 v 14. èlenu doloèa, da
ima Programski svet 29 èlanov in, da ses-
tavo in naèin imenovanja programskega
sveta doloèa zakon. Doloèa še, da je man-

10 Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a,
47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 –
UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).
11 Vprašanja, ki so urejena drugaèe in zato derogirajo ZSDU so naslednja:

- Nadzorni svet RTV Slovenija šteje 11 èlanov.

- Dr�avni zbor imenuje pet èlanov, štiri èlane imenuje vlada.

- Zaposleni v RTV Slovenija na neposrednih volitvah izmed sebe izvolijo dva èlana.

- Za èlana Nadzornega sveta ne more biti neposredno izvoljena oseba, ki opravlja vodstvena dela in
naloge v javnem zavodu RTV Slovenija.

- Èlani Nadzornega sveta morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj.

- Èlani Nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika Nadzornega
sveta.

- Mandat èlanov Nadzornega sveta je štiri leta.

- Za konstituiranje in za nadomestitev èlana Nadzornega sveta, ki mu je zaradi neizpolnjevanja pogojev
za imenovanje oziroma izvolitev predèasno prenehal mandat, ali èe je odstopil sam iz Nadzornega
sveta, se smiselno uporabijo doloèbe tega zakona o konstituiranju in o nadomestitvi Programskega
sveta.
12 STATUT javnega zavoda RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA (Uradni list RS št. 106/2006, 9/2012) (NEU
RADNO PREÈIŠÈENO BESEDILO).
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dat èlanov programskega sveta štiri leta od
dneva njegovega konstituiranja. Statut
RTVS v 19. èlenu ureja še, da se neposred-
ne volitve za èlane programskega sveta
RTV Slovenija iz vrst zaposlenih, ki jih iz-
volijo zaposleni v RTV Slovenija sami, izve-
dejo skladno s postopkom, ki ureja volitve
za èlane sveta delavcev, lahko pa Svet de-
lavcev RTV Slovenija to problematiko uredi
s posebnim pravilnikom.13 28. èlen Statuta
RTVS doloèa, da morajo biti neposredne
volitve za èlane Nadzornega sveta RTV
Slovenija, ki jih izmed sebe izvolijo zapo-
sleni v RTV Slovenija, izvedene skladno s
postopkom, ki ureja volitve za èlane sveta
delavcev, lahko pa svet delavcev RTV Slo-
venija to problematiko uredi s posebnim
pravilnikom.

Napotitev na posebni zakon,
ki ga ni

ZSDU, kot reèeno, ne ureja pravice de-
lavcev do kolektivnega sodelovanja pri
upravljanju zavodov. ZSDU se torej ne upo-
rablja za kolektivne pravice sodelovanja de-
lavcev pri upravljanju v zavodih, saj izrecno
napotuje na ureditev v posebnem zakonu.

Imamo neustavno stanje, ko ZSDU ter-
ja ureditev v posebnem zakonu, kar pa se
ne zgodi. Ustavno sodišèe je ugotovilo, da
tretji odstavek 1. èlena ZSDU delavcem za-
voda naèelno priznava pravico do kolek-
tivnega sodelovanja pri upravljanju, uredi-
tev naèinov in pogojev za njeno uveljav-
ljanje pa prepušèa posebnemu zakonu14.
Odloèitev zakonodajalca, da bo kolektivne
oblike uresnièevanja pravice do souprav-
ljanja delavcev v zavodih uredil s posebno
zakonodajo ni v neskladju z Ustavo.

Paè pa je v neskladju z Ustavo, po mne-
nju Ustavnega sodišèa dejstvo, da zakono-
dajalec brez utemeljenih razlogov odlaga
sprejem napovedane zakonske ureditve.
Z neutemeljeno opustitvijo zakonske uredit-
ve naèina in pogojev za uveljavljanje pra-
vice namreè zakonodajalec krši naèelo var-

stva zaupanja v pravo kot eno od naèel
pravne dr�ave iz 2. èlena Ustave.

Dogovor med svetom delavcev
in delodajalcem

Pomembna je še doloèba 5. èlena
ZSDU, ki doloèa, da se lahko z dogovorom
med svetom delavcev in delodajalcem
doloèijo tudi drugi naèini sodelovanja de-
lavcev pri upravljanju. Poleg zakonsko
doloèenih naèinov sodelovanja delavcev pri
upravljanju. S pisnim dogovorom med sve-
tom delavcev in delodajalcem se namreè
podrobneje uredi uresnièevanje pravic iz
zakona ter druga vprašanja, za katera je z
zakonom tako doloèeno, lahko pa se dogo-
vori tudi veè soupravljalskih pravic delav-
cev, kot jih doloèa zakon15. Po 6. èlenu
ZSDU se dogovor uporablja neposredno.

Predstavniki zaposlenih v nadzornem
svetu se po ZRTVS-1, ki je v razmerju do
ZSDU lex specialis, volijo drugaèe kot po
ZSDU. Statut RTV Slovenija (28. èlen) pra-
vi, da morajo biti neposredne volitve za èla-
ne nadzornega sveta RTV Slovenija, ki jih
izmed sebe izvolijo zaposleni v RTV Slove-
nija, izvedene skladno s postopkom, ki ure-
ja volitve za èlane sveta delavcev, lahko pa
svet delavcev RTV Slovenija to problema-
tiko uredi s posebnim pravilnikom.

ZRTVS-1 �al ne ureja kolektivnih pravic
celovito, temveè le delno. Tista vprašanja
kolektivnih pravic sodelovanja pri upravlja-
nju, ki z ZRTVS-1 niso urejena, se lahko
urejajo z avtonomnimi akti (statutom, pra-
vilniki ali participacijskim dogovorom), ne-
posredno na podlagi Ustave RS. Vsekakor
je treba izhajati iz 25. èlena ZRTVS-1, ki
doloèa, da se za Svet delavcev javnega
zavoda RTV Slovenija, uporabljajo dolo-
èila zakona, ki ureja sodelovanje delav-
cev pri upravljanju, razen kadar so z
ZRTVS-1 ali statutom posamezna vpraša-
nja urejena drugaèe.

Med vprašanja, ki so urejena drugaèe,
vsekakor sodijo volitve v Nadzorni in Pro-
gramski svet. Zato je povsem ustrezna

doloèba Statuta RTV Slovenija (28. èlen), ki
pravi, da morajo biti neposredne volitve za
èlane Nadzornega sveta RTV Slovenija, ki
jih izmed sebe izvolijo zaposleni v RTV Slo-
venija, izvedene skladno s postopkom, ki
ureja volitve za èlane sveta delavcev. Po-
sebnost te doloèbe je v mo�nosti, da lahko
Svet delavcev RTV Slovenija to problema-
tiko uredi s posebnim pravilnikom.

Svet delavcev RTV Slovenija z 28. èle-
nom Statuta RTV Slovenija pridobiva eks-
plicitno pooblastilo, da to problematiko ure-
di s posebnim pravilnikom. To pomeni, da
Svet delavcev samostojno odloèi, da izbere
mo�nost s pravilnikom, in za to ne potrebu-
je odloèitve drugih organov. Mora pa iz-
recno sprejeti sklep, s katerim na podlagi
mo�nosti iz navedenega èlena sprejme
odloèitev o ureditvi te problematike s pra-
vilnikom. Kakšna je vsebina te ureditve je v
celoti v pristojnosti Sveta delavcev. Ta vse-
bina, torej naèin izvolitve lahko odstopa od
ZSDU in tudi od sedanje ureditve, spošto-
vati mora le ureditev iz zakonodaje (ZZ,
ZRTVS-1) o tem vprašanju in Statut RTV.

Število predstavnikov
v organih Zavodu RTV
iz vrst zaposlenih

Doloèba 79. èlena ZSDU, ki predvideva,
da se s statutom dru�be doloèi število pred-
stavnikov NS iz vrst zaposlenih in ne sme
biti manjše od tretjine èlanov, se za Zavod
RTV ne uporablja. To namreè ureja pose-
ben zakon, to je, ZRTVS-1 (dva in devet je
zunanjih), ki odstopa od standardov iz
ZSDU.

Ureditev po ZRTVS-1 je mo�no uskladiti
z 79. èlenom ZSDU le s spremembami oz.
dopolnitvami ZRTVS-1. Enako velja tudi za
druge doloèbe ZSDU o kolektivnih pravicah
sodelovanja pri upravljanju. Ker se ZSDU ne
uporablja za RTV v tem delu, postanejo dru-
ge kolektivne pravice (npr. da ima svet de-
lavcev pravico imenovati predstavnika de-
lavcev v komisije nadzornega sveta in
upravnega odbora) zakonsko obvezne le,
èe se ustrezno spremeni oziroma dopolni
obstojeèi ZRTVS-1.

Vendar, kjer posebne zakonske uredit-
ve (v ZRTVS-1) ni, velja, da se te pravice
uredijo lahko tudi v avtonomnih aktih (sta-
tut, pravilnik, participacijski dogovor). Po-
goj je, da avtonomna ureditev tega vpra-
šanja ne nasprotuje zakonu. Na primer, gle-
de na to, da zakon (ZRTVS-1) vprašanja
zastopništva zaposlenih v komisijah in
odborih ne ureja (torej tudi ne prepovedu-
je), velja, da je to mo�no avtonomno urediti,

13 Postavljena so še naslednja pravila:

- pri kandidaturi in volitvah se upošteva zastopanost interesov informativne, kulturno-umetniške in teh-
niène dejavnosti.

- vsak zaposleni na RTV Slovenija, ki ima pasivno volilno pravico, lahko kandidira v vsaki interesni
zastopanosti, vendar ni dopustno, da bi en kandidat kandidiral na listah dveh interesnih zastopanosti
hkrati.

-za èlane programskega sveta, izvoljene izmed zaposlenih, veljajo doloèbe Zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju, ki se nanašajo na imuniteto.
14 Odloèba o ugotovitvi, da je Zakon o Radioteleviziji Slovenija v neskladju z Ustavo, Ur. l. 54/2005, stran
5353.
15 Z dogovorom se ne doloèajo pravice iz delovnega razmerja, plaèe in tisti pogoji dela, ki se skladno s
predpisi urejajo s splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami.
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na enak naèin, kot npr. to velja za gospo-
darske dru�be po ZSDU. To bi bilo tudi edi-
no pravièno in skladno z ustavno normo.
Glede na doloèbo 75. èlena Ustave RS in
tretjega odstavka 1. èlena ZSDU, ki pravico
do sodelovanja pri upravljanju delavcem v
zavodih izrecno priznavata, bi bilo tudi ob
odsotnosti izvedbenih zakonskih in avto-
nomnih doloèb v statutu ali posebnem pra-
vilniku primerno, da so èlani sveta de-
lavcev vabljeni na te seje (brez pravice
odloèanja). Vsekakor pa bi bilo to prav
statutarno ali pravilniško urediti po vzoru
ZSDU. V odsotnosti doloèb avtonomnega
prava se je v praksi treba opirati na 25. èlen
ZRTVS-1, ki doloèa, da se za Svet delavcev
javnega zavoda RTV Slovenija, uporabljajo
doloèila zakona, ki ureja sodelovanje delav-
cev pri upravljanju, razen kadar so z
ZRTVS-1 ali statutom posamezna vpraša-
nja urejena drugaèe. Ker ta vprašanja niso
urejena drugaèe, oziroma sploh niso ure-
jena, bi lahko sklepali a contrario, da upo-
rabljajo doloèila ZSDU.

Delavski direktor
v Zavodu RTV

Tudi poglavje o delavskem direktorju iz
ZSDU se za zavode direktno ne uporablja,
saj gre za kolektivno pravico sodelovanja
pri upravljanju zavoda, ki naj bi jo uredil
ZRTVS-1 (pa je ni, kar je neustavno stanje).
Tudi glede tega vprašanja je treba izhajati iz
prvega odstavka 25. èlena ZRTVS-1, ki na-
potuje na smiselno uporabo doloèb ZSDU,
razen kadar so z ZRTVS-1 ali statutom po-
samezna vprašanja urejena drugaèe.

Zato bi bilo potrebno tudi to vprašanje,
dokler ni urejeno v dopolnjenem ZRTV-1,
urediti v Statutu RTVS ali v participacij-
skem dogovoru. Primerno bi ga bi bilo sta-
tutarno urediti po vzoru, kot je urejen za
gospodarske dru�be v ZSDU.

Viri

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I,

42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 -UZ3a, 47, 68,

69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 –

UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99

in 75/16 – UZ70a).

Deklaracija o dol�nostih in pravicah novinarjev.

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno

preèišèeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 –

ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12,

47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in

67/19 – odl. US).

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št.

96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 –

ZIPRS0809-B in 9/14).

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00

– ZPDZC in 127/06 – ZJZP).

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni

list RS, št. 42/07 – uradno preèišèeno besedilo in

45/08 – ZArbit).

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o RTV Slo-

venija, Skupina poslancev (LMŠ) 15. 5. 2020

(https://e-kurs.si/komentar/ustavnosodna-presoja-15

4/).

OdlUS XVI, 66, U-I-276/05, Ur. l. 65/07.

Odloèba o ugotovitvi, da je Zakon o Radioteleviziji Slo-

venija v neskladju z Ustavo, Ur. l. 54/2005, stran 5353.

Statut javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Uradni

list RS št. 106/2006, 9/2012).

Sporno pravno (ne)varstvo
glede opozoril pred odpovedjo
pogodbe o zaposlitvi
po 85. členu ZDR-1

V aktualni sodni praksi pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po 85. èlenu
ZDR-1 a priori ne u�iva samostojnega pravnega varstva. To stališèe omogoèa hude zlorabe tega
delovnopravnega instituta s strani delodajalcev kot moènejše stranke v delovnem razmerju, zato bi
ga bilo nujno ponovno preveriti in ustrezno korigirati. V igri je namreè potencialna kršitev pravice
do sodnega varstva èlovekovih pravic in temeljnih svobošèin delavcev po 15. èlenu Ustave RS.1

Naèelno stališèe sodne prakse
Po ustaljeni praksi delovnih sodišè pis-

no opozorilo pred redno odpovedjo po-
godbe o zaposlitvi ne u�iva samostojnega

pravnega varstva, èeš da ga ZDR-1 ne
predvideva in ne dopušèa, ker naj bi bilo to
opozorilo le predpostavka v postopku redne
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega
razloga, èe do tega kasneje pride, samo po

sebi pa ne spreminja delovnopravnega

statusa delavca. Zato sodišèa na podlagi
ugovorov delavca preizkušajo utemeljenost
oèitka o kršitvah v tem opozorilu šele v
eventualnem postopku izpodbijanja odpo-
vedi pogodbe o zaposlitvi, podane na tej
podlagi. Èe delavec meni, da delodajalec s
tem opozorilom krši njegove pravice iz
poglavja Zakona o delovnih razmerjih
(ZDR-1),2 èleni od 46 do 48, pa lahko zoper
njega vlo�i odškodninsko to�bo.3

Piše:
dr. Mato Gostiša

1 Prva objava tega èlanka v Pravna praksa, št. 12/2021, str. 6–8, GV Zalo�ba, Ljubljana (orig. naslov:

Opozorila pred odpovedjo po 85. èlenu ZDR-1). Poobjava z dovoljenjem uredništva PP.
2 Ur. l. RS, št. 21/13 in nasl.
3 Tako, na primer, sodbi Višjega delovnega in socialnega sodišèa opr. št. VDSS sklep Pdp 208/2014 z
dne 6. marca 2014 in opr. št. VDSS Sklep Pdp 49/2018 z dne 24. januarja 2018.


