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VRSTA PRAVNO FORMALNE 

ODGOVORNOSTI STROKOVNEGA 

DELAVCA 
 

 

 

 V RAZMERJU DO DELODAJALCA 

 odškodninska odgovornost 

 

 V RAZMERJU DO TRETJIH OSEB/STARŠEV/OTROK 

 odškodninska odgovornost 

 kazenska odgovornost 

 

  

 

 
 

 

 

 
 



PRAVNA PODLAGA 
 
 Zakon o gimnazijah (ZGim); 
 

 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1) 
 

„Podrobnejše določbe o dolžnostih dijakov, o postopku in načinu izrekanja 
ukrepov in o šolskem redu predpiše minister.“ 
 Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah 

 
 Obligacijski zakonik (OZ);  

 
 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1); 
 
 Zakon o javnih uslužbencih (ZJU); 
 
 Kazenski zakonik (KZ-1). 

 
 
 

 
 
 
 



DELIKTNA SPOSOBNOST 

MLADOLETNIKA 
 
 

 

 Mladoletnik do dopolnjenega sedmega leta  nerazsoden 

  

 Mladoletnik v obdobju od dopolnjenega sedmega leta do 
dopolnjenega štirinajstega leta  nerazsoden (izpodbojna 
domneva) 

 

 Mladoletnik z dopolnjenim štirinajstim letom  deliktno 
sposoben 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Odgovornost za škodo, ki jo povzroči mladoletnik 



ODGOVORNOST STROKOVNEGA DELAVCA V 

RAZMERJU DO TRETJIH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Temeljno načelo obligacijskega prava neminem laedere (prepoved 
povzročanja škode) 
 

 Za strokovne delavce velja standard profesionalne skrbnosti. 
 

 Dolžno nadzorstvo se razteza na čas, ko so dijaki v šoli ali ko so pod 
nadzorstvom šole (npr. na ekskurziji, športnem dnevu ipd.).  
 
 

 
 
 
 

144. Člen OZ 

(1) Za škodo, ki jo drugemu povzroči mladoletnik medtem, ko je pod 
nadzorstvom skrbnika, šole ali druge ustanove, odgovarjajo skrbnik, 

šola oziroma druga ustanova, razen če dokažejo, da so opravljali 
nadzorstvo z dolžno skrbnostjo, ali da bi škoda nastala tudi pri 

skrbnem nadzorstvu. 

 

(2) Če odgovarja za škodo tudi mladoletnik, je odgovornost 
solidarna. 



KRIVDNA ODGOVORNOST ŠOLE 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

147. člen OZ 
 

(1) Za škodo, ki jo povzroči delavec pri delu ali v zvezi z delom tretji 
osebi, odgovarja pravna ali fizična oseba, pri kateri je delavec delal 
takrat, ko je bila škoda povzročena, razen če dokaže, da je delavec v 
danih okoliščinah ravnal tako, kot je bilo treba.   

 

131. člen OZ 

(1) Kdor povzroči drugemu škodo, jo je dolžan povrniti, če ne 
dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde.  

 

 KAJ JE KRIVDA? 

Krivda je podana, kadar oškodovalec povzroči škodo namenoma ali iz 
malomarnosti. 

 

 



OBJEKTIVNA ODGOVORNOST 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

131. člen OZ 
 

(2) Za škodo od stvari ali dejavnosti, iz katerih izvira večja škodna 
nevarnost za okolico, se odgovarja ne glede na krivdo.  

 

 

NEVARNA STVAR 

(1) Pravni standard 

(2) Če obstaja neobičajno velika možnost, da tretjim osebam ali 
njihovemu premoženju nastane škoda in je pri tem ob 
normalnem teku dogodkov pričakovati, da tako nastala škoda ne 
bo majhna. 

(3) Stvar/dejavnost je sama po sebi tako nevarna, da nevarnosti ni 
mogoče preprečiti, tudi če se uporabi vsa dolžna skrbnost. 

 

 



Primer iz sodne prakse VS RS II Ips 

238/2011 z dne 21.03.2013 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Košarka kot športna igra ni nevarna dejavnost. Nevarna je postala zaradi 
neustreznega nadzora pri učni uri telesne vzgoje, za kar pa je šola krivdno 
odgovorna (131. člen v povezavi s 147. členom OZ). Redna začasna 
odsotnost profesorja telesne vzgoje v trajanju od 10 do 15 minut pomeni 
opustitev dolžnega ravnanja delavca. Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (ZOVFI) kot tudi Pravilnik o normativih in standardih 
za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju 
srednjega šolstva sicer ne določata eksplicitno, da mora biti učitelj pri pouku 
ves čas prisoten… Strinjati se je z revizijo, da je osnovna naloga učitelja, da je 
med šolsko uro prisoten in izvaja pedagoško delo z dijaki. 
Do uporabe odskočne deske in s tem do škodnega dogodka je prišlo zaradi 
profesorjeve odsotnosti (vzročna zveza). Ugotovljeno je namreč bilo, da so 
dijaki vedeli, da jim profesor uporabe te ne bi dovolil. Že sama prisotnost 
profesorja pri uri telesne vzgoje bi torej dijake odvrnila od uporabe 
odskočne deske pri igri košarke in torej do poškodbe revidenta ne bi prišlo. 
Strinjati se je mogoče z revizijo, da je profesorjeva stalna odsotnost dijake 
lahko celo navajala k temu, da so si učne ure organizirali po svoje in si zadnjo 
uro v šolskem letu tudi dovolili uporabiti odskočno desko v dvorani. 
 



STANDARD „DOLŽNEGA NADZORSTVA“ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pri presoji deleža odgovornosti za tožnikovo škodo je Vrhovno sodišče že 
večkrat zavzelo stališče, da je treba najti ravnotežje med zahtevo po 
zagotavljanju varnosti otrok in takšno organizacijo izobraževalnega procesa, 
ki otrokom dovoljuje določeno mero samostojnosti, v skladu s starostjo in 
zmožnostmi. V obravnavanem primeru je situacija sicer nekoliko drugačna, 
saj tožnik v času škodnega dogodka ni bil več otrok. Kot polnoleten dijak se 
je ali pa bi se vsaj moral zavedati, da jim uporaba odskočne deske pri 
igranju košarke ni dovoljena zaradi povečanja nevarnosti športne igre in s 
tem povezano večjo možnostjo nastanka poškodb. Na drugi strani pa bi 
zgolj prisotnost profesorja takšno ravnanje dijakov lahko preprečila. Zato je 
Vrhovno sodišče presodilo, da je tožena stranka odškodninsko odgovorna za 
50 % tožnikove škode. 



STANDARD „DOLŽNEGA NADZORSTVA“ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VSM sodba I Cp 2427/2009 z dne 12.01.2010 
 
Zgolj problematičnost prvega toženca ni odločilna, saj šola res ne more imeti 
dijakov ves čas pod neposredno kontrolo, vendar tretjetožena stranka kako 
drugače ni izkazala skrbnega spremljanja vedenja dijakov med odmori in 
občasnih kontrol, ki so potrebne. V pritožbi z argumenti, da je stalen nadzor 
nedopusten, ker je treba dijakom pustiti zadosti svobode za razvoj njihovih 
osebnosti, neutemeljeno zanika primernost kakršnegakoli nadzora med 
odmori. Zadosten nadzor je lahko že občasno pojavljanje dežurnega 
profesorja v razredih med odmori, ki prepreči občutek popolne svobode 
dijakov, ki zato med odmori ne morejo početi vsega, kar se jim zljubi. Takšen 
nadzor je nad 15-16 letniki vsekakor potreben. Nevarno ravnanje ni bilo 
hipno, pač pa je trajalo nekaj časa, kar bi tretjetožena stranka morala in 
mogla zaznati, oziroma bi z običajnimi kontrolami lahko preprečila. Ni 
pojasnila npr., kakšna navodila so imeli reditelji oddelka, če je prihajalo v 
razredu do kršitve reda in discipline (45. člen hišnega reda) in kako je takrat 
ravnala.  



Primer iz sodne prakse VS RS II Ips 

58/2010 z dne 08.09.2011 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Revizijsko sodišče soglaša s pravnim stališčem sodišč prve in druge stopnje, 
da trditev, da je igra odbojke postala nevarna dejavnost zaradi neustrezne 
organizacije in vodenja športne vzgoje, ne predstavlja utemeljitve objektivne 
odgovornosti, temveč narekuje uporabo pravil o krivdni odgovornosti. 
Glede na dejanske ugotovitve je pravilna presoja, da je učitelj nadzor nad 
dijaki opravljal na ustrezen način, torej je ravnal tako, kot je treba, zaradi 
česar revizijsko sodišče pritrjuje materialnopravni presoji, da ni 
odgovornosti tožene stranke za ravnanje njenega delavca, niti odgovornosti 
tožene stranke za škodo, ki jo drugemu povzroči mladoletnik zaradi 
neskrbnega nadzorstva. 
Iz sklepa II Ips 525/2000 res izhaja stališče, da bi učitelj v času pouka moral 
biti na svojem mestu in poučevati. Izhaja pa tudi stališče, da je pomembno 
koliko časa so bili otroci prepuščeni samim sebi, ali je bilo to le nekaj minut 
ali je šlo za daljšo odsotnost. Sodišče prve stopnje je v obravnavanem 
primeru ugotovilo, da je profesor odnesel dnevnik v kabinet ali pa je 
nadzoroval ostali dve ekipi. Iz izvedenskega mnenja izhaja, da bi do 
nesreče prišlo tudi, če bi profesor stal neposredno ob samem igrišču.. 
 



NAKLUČJE 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Naključje je vzročni položaj, kjer pride do prepleta več enakovrednih 
vzrokov, njihov skupni učinek je po dogodku sicer jasen in razložljiv, 
vendar pa posameznega vzroka pred dogodkom ne prepoznamo 
kot možnega sprožitelja/povzročitelja za konkretni škodni dogodek. 
Teoretično si bi bilo takšen razplet dogodkov mogoče zamisliti, 
vendar je predvidljivost takšnega razpleta zaradi širokega spektra 
mogočih dogodkov že v sferi naključja. Skrbnost, ki bi preprečila 
tako širok spekter mogočih situacij, bi pomenila popolno prepoved 
vseh aktivnosti.  



SOLIDARNA ODGOVORNOST 
 

 Dijaki so deliktno sposobni. 
 Kadar tudi oni odgovarjajo za škodo (poleg šole), je 

odgovornost solidarna. 
 
 Solidarna obveznost pomeni zgolj to, da odgovarja vsak 

dolžnik solidarne obveznosti upniku za celo obveznost in da 
lahko upnik zahteva njeno izpolnitev od kogar hoče vse 
dotlej, dokler ni popolnoma izpolnjena. Skratka, pri 
solidarnosti dolžnikov gre za več obligacijskih razmerij, gre 
za več dolgov, čeprav je dolgovana le ena stvar, eno 
upravičenje (odškodnina). Solidarna obveznost se 
potemtakem ne tiče neposredno pravne podlage 
obveznosti dolžnikov. 

 
 
 

 
 
 
 



RAZBREMENITEV ODGOVORNOSTI ŠOLE 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VSM SODBA i Cp 2427/2009 z dne 12.01.2010 
 
Tretjetožena stranka je šola, ki po prvem odstavku 144. člena OZ, 
odgovarja za škodo, ki jo drugemu povzroči mladoletnik medtem, ko 
je pod njenim nadzorstvom, razen če dokaže, da je opravljala 
nadzorstvo z dolžno skrbnostjo, ali da bi škoda nastala tudi pri 
skrbnem nadzorstvu.  
 
Ne gre za objektivno odškodninsko odgovornost tretjetožene stranke 
(odgovornost ne glede na krivdo), pač pa za krivdno odškodninsko 
odgovornost z obrnjenim dokaznim bremenom. Odgovarja, če opusti 
dolžno nadzorstvo, pri čemer mora sama dokazati, da ga ni opustila, 
ali da bi škoda nastala tudi ob skrbnem nadzorstvu. Pritožbeno 
sodišče se strinja s sodiščem prve stopnje, da tega ni uspela 
dokazati. 
 



Primer iz sodne prakse VSL sodba III Cp 

1141/2009 z dne 16.04.2009 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dijak se je poškodoval v času obveznega pouka športne vzgoje, ko je s sošolci igral 
nogomet. Bil je na položaju golmana, njegov sošolec pa v položaju napadalca, ki je vodil 
žogo proti golu… Pri tem je izhajalo iz ugotovitev izvedenca dr. M. P., da je nogomet 
gibalna aktivnost, ki nima nobenih posebnih omejitev, ki bi same po sebi omogočale 
večjo varnost in tudi ni posebnih varovalnih zahtev do učitelja športne vzgoje. Ta mora 
biti v bližini in opazovati, da ne prihaja do objestnosti posameznikov, pri čemer sam 
nadzor in sojenje še ne zagotavljata preprečitve raznih poškodb… Glede na ugotovitve 
izvedenca o naravi nadzora nogometne igre, v kateri sodeluje 10 učencev, ko mora 
profesor predvsem paziti, da igra poteka po pravilih brez objestnosti, ni mogoče 
pritrditi toženi stranki, da hkrati ni mogoče na enak način nadzirati tudi športne igre, s 
katero se ukvarja druga polovica učencev. Profesor športne vzgoje je namreč po 
sprejetih normativih zadolžen za nadzor 20 učencev, pri čemer mora poskrbeti, da vsi to 
uro preživijo aktivno. Mnenje, ki delo profesorja z dvema skupinama učencev opredeli 
kot skladno z načelom dinamičnosti pedagoškega procesa, zato ni protislovno ali 
pomanjkljivo… Šola se lahko ekskulpira svoje krivde tako, da dokaže, da bi škoda nastala 
tudi pri skrbnem nadzorstvu. To pa je v toženi stranki uspelo. Do poškodbe tožnika bi 
namreč lahko prišlo tudi, če bi profesor nadzoroval zgolj nogometno igro, saj je bila 
poškodba posledica normalnega preigravanja med napadalcem in golmanom, ki je celo 
ob neprestanem opazovanju igre glede na njeno dinamičnost in naravo ni mogoče 
preprečiti. 



RAZBREMENITEV ODGOVORNOSTI ZA 

ŠKODO 
 

 Razlogi za razbremenitev odgovornosti šole: 

1. Opravila je vse, kar je bila zavezana storiti; 

2. Povzročitve škode ne bi preprečilo niti skrbno opravljanje 
dolžnosti.  

 

 Razumna mera prepovedi in zapovedi.  

 

 
 

 

 

 

 



ODGOVORNOST PRI ŠOLSKEM IZLETU 
 Sodba VS RS II Ips 690/2008 z dne 09.06.2011 
Upravljavec drsališča JZ ... odgovarja za varno uporabo športnih površin, nasprotno pa je 
varno izvajanje športne dejavnosti v sferi organizatorja dejavnosti – prve toženke. 

 
Fakulteta, ki je organizator športne vzgoje, je dolžna izvesti ustrezne varnostne 
ukrepe, da zagotovi varnost udeležencev – študentov. Obseg in intenzivnost 
varnostnih ukrepov, ki jih mora izvesti organizator, je odvisen od več 
dejavnikov, na primer od obsega grozeče nevarnosti in škode, verjetnosti 
njenega nastopa, možnosti in stroškov za odvrnitev škodne nevarnosti, pa tudi 
možnosti oškodovanca, da bi se škodi izognil. Organizator mora poskrbeti 
predvsem za varnostne ukrepe proti tistim nevarnostim, ki presegajo običajno 
tveganje, ki je povezano z izvajanjem posamezne športne dejavnosti in 
udeležencem niso brez nadaljnjega razvidne oziroma se jim lahko izognejo. 
Tipično tveganje pri posameznem športu prevzame udeleženec sam. To pa ne 
odvezuje organizatorja, da aktivnost organizira v skladu z merili profesionalne 
skrbnosti (drugi odstavek 6. člena OZ), vsebovanimi v varnostnih predpisih, 
pravilih stroke in splošnem načelu prepovedi povzročanja škode (10. člen OZ). 
Drsalec v okviru izvajanja pouka športne vzgoje tako na primer nosi tveganje 
padca na ledu. Nasprotno pa mora za varen vstop na drsališče in izstop z njega 
poskrbeti izvajalec dejavnosti. To nedvomno vključuje tudi jasna navodila 
drsalcem o dolžnostih zapiranja vrat v ogradi z zapahom. Ugotovitev, da 
profesor športne vzgoje takih navodil udeležencem drsanja ni dal, kljub 
relativni izkušenosti tožnice (drsanje si je v okviru obveznega študijskega 
programa športne vzgoje izbrala že prejšnje leto) ne narekuje porazdelitve 
odgovornosti med pravdnima stranka. 

 
 
 

 
 
 
 



ODGOVORNOST VZGOJITELJA 

DIJAŠKEGA DOMA 
 Sodba VSK Cp 69/2010 z dne 08.06.2010 
 

Opustitev, ki jo je sodišče očitalo prvi toženi stranki oziroma njenemu vzgojitelju, naj bi 
bila v tem, da ni opazil, da je dijak višjega letnika R. G. vstopil v trakt novincev, kar je 
bilo prepovedano. Po stališču prvostopenjskega sodišča bi to moral opaziti kljub 
urejanju dokumentacije, če bi le bil dovolj pozoren, saj je imela zbornica steklena vrata. 
Tak zaključek o opustitvi dolžnega nadzora pa je po oceni pritožbenega sodišča 
nerealen, saj taka zahteva terja od vzgojitelja nenehno „prežanje“ na dogajanje v traktu, 
ki bi edino lahko onemogočilo komurkoli, da se splazi mimo vrat zbornice. Dejstvo je, da 
je bil vzgojitelj s tem, ko se je nahajal v bližnji zbornici, dijakom na razpolago, če so ga 
potrebovali in kot poudarja pritožba, tudi sicer vsake pol ure opravil obhod po traktu ter 
preveril, kaj se dogaja z gojenci in ali je vse v redu. Res je do dogodka prišlo pred 
Pomorskim krstom, ko dijaki višjih letnikov nad dijaki prvih letnikov običajno izvajajo 
razne pritiske v smislu utrjevanja hierarhije moči ter je bilo v preteklosti že nekaj takih 
dogodkov in je zato pravilno stališče sodišča prve stopnje, da bi moral biti vzgojitelj na 
takšne prepovedane obiske, do katerega je prišlo tudi v obravnavanem primeru in na 
katerem je prišlo do tožnikovih poškodb, še toliko bolj pozoren. Vendar pa je zahteva po 
stalni neposredni navzočnosti vzgojitelja na hodniku pred sobami dijakov prvega letnika 
pretirana. Ni si namreč mogoče predstavljati preprečitve možnosti prihoda dijaka 
višjega letnika v nižji trakt in v sobo dijaka prvega letnika drugače kot z neprestanim in 
neposrednim nadzorom, to je varovanjem ali zaklepanjem. Taka zahteva pa je 
nedvomno pretirana in presega obveznosti, ki jo za izvajanje nadzorstva nad dijaki v 
domu predvidevata domski red in pravilnik. Vzgojiteljeva navzočnost v zbornici poleg 
sob dijakov in dvojna steklena vrata ter vzgojiteljev večkratni obhod po traktu s 
preverjanjem dogajanja v sobah, so bili zato po oceni pritožbenega sodišča dovolj, da je 
tožena stranka dokazala, da je opravila vse, kar je bila zavezana storiti. 

 

 
 
 
 



ODGOVORNOST STROKOVNEGA 

DELAVCA V RAZMERJU DO RAVNATELJA 
 

 
 VRSTE ODGOVORNOSTI 
 

 Disciplinska odgovornost: Delavcu, ki krši pogodbene 
ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, lahko 
delodajalec v primeru ugotovljene disciplinske 
odgovornosti izreče opomin ali druge disciplinske 
sankcije, kot so npr. denarna kazen ali odvzem 
bonitet, če so določene v kolektivni pogodbi na ravni 
dejavnosti.  

 
 Odškodninska odgovornost: Delavec, ki na delu ali v 

zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti 
povzroči škodo delodajalcu, jo je dolžan povrniti.  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST 

STROKOVNEGA DELAVCA 
 
 Krivdna odgovornost. 

 
 V razmerju do delodajalca: poslovna odškodninska odgovornost; 
 
 V razmerju do tretjih oseb: neposlovna odškodninska 

odgovornost; 
 

 Temeljno načelo neminem laedere: Vsakdo se je dolžan vzdržati 
ravnanja, iz katerega utegne drugemu nastati škoda. 

 
 Splošno pravilo o krivdni odgovornosti z obrnjenim dokaznim 

bremenom: Kdor povzroči škodo, jo je dolžan povrniti, če ne 
dokaže, da je nastala brez njegove krivde. 

  
 

 

 
 

 
 
 
 



POSLOVNA ODŠKODNINSKA 

ODGOVORNOST 

VSL sodba I Cpg 365/2012 z dne 18.09.2013 

 

 

 

 

Temelj poslovne oziroma pogodbene odškodninske 
odgovornosti je v kršitvi pogodbene obveznosti, to je v kršitvi 
obveznosti, ki bi jo dolžnik moral izpolniti pošteno v vsem, 
kot se glasi (1. odstavek 239. člena OZ). Splošno pravilo o 
pogodbeni odškodninski odgovornosti je določeno v 2. 
odstavku 239. člena OZ, ki določa, da če dolžnik ne izpolni 
obveznosti ali zamudi z njeno izpolnitvijo, je upnik upravičen 
zahtevati tudi povrnitev škode, ki mu je zaradi tega nastala.  



ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST 
SOCIALNEGA DELAVCA 

 

 

 ELEMENTI CIVILNEGA DELIKTA 

 
 protipravno, škodno ravnanje (kršitev načela neminem laedere - ne 

samo kršitev kakšnega predpisa) 

 škoda (biti mora pravno relevantna) 

 vzročna zveza - teorija naravne vzročnosti, teorija o ratio legis 

vzročnosti, teorija adekvatne vzročnosti. Pri krivdni odgovornosti mora 

vzročno zvezo zatrjevati in dokazati oškodovanec. 

 krivda (odgovornost) - namenoma ali iz malomarnosti. Pri krivdni 

odgovornosti se domneva (lahko dokaže drugače; obrnjeno dokazno 

breme). 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ODGOVORNOST SOCIALNEGA DELAVCA 

V RAZMERJU DO TREJIH OSEB 
 

 

UVELJAVLJANJE POVRAČILA ŠKODE 

 

 od delodajalca  Objektivna odgovornost: 

delodajalec odgovarja za škodo, ki jo povzroči 

delavec pri delu ali v zvezi z delom tretji osebi. 

 

 od socialnega delavca krivdna odgovornost: 

če je socialni delavec škodo povzročil 

namenoma, se lahko zahteva povračilo škode 

neposredno od zaposlenega socialnega delavca. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ESKULPACIJSKI RAZLOGI SOCIALNEGA 

DELAVCA 
 

 

 Ravnanje po navodilih delodajalca  

 eskulpacija odškodninske odgovornosti; 

 ni eskulpacije kazenske odgovornosti. 

 

 Ali strokovni delavec lahko zahteva navodila od 

delodajalca? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



REGRESNI ZAHTEVEK DELODAJALCA 
 

 

 REGRESNI ZAHTEVEK 

 

 Delodajalec ima pravico zahtevati plačilo 

izplačane odškodnine, če je zaposleni strokovni 

delavec povzročil škodo namenoma ali iz hude 

malomarnosti. 

 ROK za uveljavljanje regresnega zahtevka: 6 

mesecev od dneva, ko je bila odškodnina 

plačana. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



KAZENSKA ODGOVORNOST 

SOCIALNEGA DELAVCA 
 

 SPLOŠNE PREDPOSTAVKE KAZENSKE ODGOVORNOSTI: 

 
 Izpolnjenost zakonskega opisa kaznivega dejanja, ki ga 

določa posebni del Kazenskega zakonika; 

 

 Protipravnost, ki se kaže v tem, da je dejanje 
nasprotovalo pravnemu redu kot celoti, ne le 
kazenskopravnemu predpisu; 

 

 Krivda. 

 
 

 

 

 

 



KAZNIVA DEJANJA, ZA KATERA LAHKO 

ODGOVARJA SOCIALNI DELAVEC 
 

 Kazniva dejanja zoper življenje in telo: 

 
• Lahka telesna poškodba (122. člen KZ-1) 

 

• Huda telesna poškodba (123. člen KZ-1) 

 
 

 

 

 

 



KAZENSKA ODGOVORNOST 

 

 Storilec za kaznivo dejanje vedno odgovarja sam. 

  

Ne more se razbremeniti kazenske odgovornosti s 
sklicevanjem na to, da je deloval po navodilih 
ravnatelja. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Hvala za pozornost! 

Odvetnica Maja Prebil 
Odvetniška družba Potočnik in Prebil 

o.p., d.o.o. 
info@potocnikprebil.si 

mailto:maja.potocnik@potocnikprebil.si

