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VRSTA PRAVNO FORMALNE
ODGOVORNOSTI STROKOVNEGA
DELAVCA
Zakon o vrtcih določa, da je vrtec je odgovoren za škodo, ki jo
povzročijo strokovni delavci oziroma zunanji sodelavci pri varovanju
otrok na domu, v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti.


V RAZMERJU DO DELODAJALCA
 odškodninska odgovornost



V RAZMERJU DO TRETJIH OSEB/STARŠEV/OTROK
 odškodninska odgovornost
 kazenska odgovornost

PRAVNA PODLAGA


Zakon o vrtcih (ZVrt);



Obligacijski zakonik (OZ);



Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1);



Zakon o javnih uslužbencih (ZJU);



Kazenski zakonik (KZ-1).

DELIKTNA SPOSOBNOST
MLADOLETNIKA
Odgovornost za škodo, ki jo povzroči mladoletnik


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 DRUGEGA, KI BI
MORAL NADZOROVATI MLADOLETNIKA
Vrtec, šola ali druga varstveno, vzgojno ali izobraževalna ustanova
odgovarja za škodo, ki jo povzroči mladoletnik, takrat, ko je pri njej v
varstvu.


Temeljno načelo obligacijskega
(prepoved povzročanja škode)

prava

neminem

laedere



Standard „dolžno nadzorstvo“



Za strokovne delavce velja strožji standard profesionalne
skrbnosti.



Dolžno nadzorstvo se razteza na čas, ko otroci prestopijo šolski
prag, vse do njihovega odhoda domov.

STANDARD „DOLŽNO NADZORSTVO“
Ne pomeni, da mora biti nadzor vzgojiteljic v vsakem trenutku
takšen, da bo možnost kakršnekoli poškodbe absolutno izključena.
To je popolnoma nerealno in neživljenjsko. To bi namreč pomenilo
popolno prepoved vsakega gibanja pri katerem obstaja možnost
padca. Da bi to posledično pomenilo omejevanje gibalnega in
vsesplošnega razvoja otroka in bi bilo v nasprotju s cilji vzgojno
varstvene dejavnosti, pa je pravilno pojasnilo že sodišče prve
stopnje. Pri presoji pravnega standarda potrebne skrbnosti in
nadzorstva je zato potrebno najti ravnotežje med zahtevo po
zagotavljanju varnosti otrok in takšno organizacijo vzgoje in
varstva, ki otrokom dovoljuje določeno mero samostojnosti, v
skladu s starostjo in zmožnostmi. Pretiran nadzor in prepovedi bi na
vzgojo in varstvo vplivali negativno. (VSL sodba II Cp 3274/2012 z
dne 05.06.2013)

STANDARD „DOLŽNO NADZORSTVO“
Zgolj zato, ker starši otroka zaupajo otroka v vzgojo in varstvo drugi
osebi ali ustanovi (vrtcu, šoli), ta oseba ali ustanova v vsakem
primeru še ni odgovorna za škodo, ki se pripeti otroku. (VSL sodba II
Cp 2367/2013 z dne 11.12.2013)

Dolžnost vzgojiteljice v vrtcu je, da otroke nadzoruje in usmerja, pri
tem pa je popolnoma nerealno pričakovati, da bo nadzor izvajala
tako, da se nobenemu od otrok ne more nič zgoditi. Absolutna
izključitev možnosti za poškodbe bi bila mogoča le z nesprejemljivo
prepovedjo igre in drugih dejavnosti, namenjenih razvoju gibalnih in
drugih sposobnosti otrok, kar je nasprotju z temeljnim poslanstvom
vrtca kot izobraževalne ustanove. (VSL sodba II Cp 2367/2013 z dne
11.12.2013)

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. Absolutna izključitev možnosti za poškodbe bi bila
torej mogoča le z nesprejemljivo prepovedjo igre in drugih
dejavnosti, namenjenih razvoju gibalnih, socialnih in drugih
sposobnosti otrok ter potrebnega osamosvajanja.

Primer iz sodne prakse VSL sodba III Cp
2654/2014 z dne 19.11.2014
Predšolskemu otroku je treba omogočiti tako varstvo, ki omogoča njegovi
starosti ustrezno pobudo, razvoj gibalnih spretnosti, socialno prilagodljivost
in podobno. Pri tem je tehtalo na eni strani med zahtevo po varnosti otrok
in naravo same vzgojne in varstvene organizacije, katere naloga je tudi, da
otroke navaja na samostojnost. Pri padcu petletnega otroka ne gre za
nepričakovan in nepredvidljiv dogodek, vendar to ne pomeni, da mora biti
nadzor in neposredno varstvo vzgojiteljice v vsakem trenutku takšno, da
bo možnost poškodbe absolutno izključena, saj je to nerealno in
neživljenjsko. Pritožnikova navedba, da bi lahko vzgojiteljica ob neposredni
navzočnosti tožnika ujela in preprečila poškodbo je nerealna, saj bi tak
očitek pogojeval zahtevo po vzgojiteljici ali varuški za vsakega otroka, da bi
lahko vzgojno varstvene ustanove takšne dogodke popolnoma izključile.
Stalen in neposreden nadzor bi omejeval gibanje otrok, kar bi bilo v
nasprotju s cilji predšolske vzgoje, ki so tudi v spodbujanju telesnega in
gibalnega razvoja.

RAZBREMENITEV ODGOVORNOSTI ZA
ŠKODO, KI JO POVZROČI MLADOLETNIK


1.
2.



Razlogi za razbremenitev odgovornosti:
Opravila je vse, kar je bila zavezana storiti;
Povzročitve škode ne bi preprečilo niti skrbno opravljanje
dolžnosti.
Razumna mera prepovedi in zapovedi.

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST V
RAZMERJU DO TRETJIH OSEB


Kadar mladoletnik povzroči škodo tretjemu (npr. drugemu otroku v
skupini) odgovarja za škodo skrbnik ali ustanova, ki mora opravljati
nadzor nad mladoletnikom.



Starši za kodo, ki jo povzroči njihov mladoletnik, ko je bil v varstvu
druge osebe, po splošnem pravilu ne odgovarjajo, razen kadar je
mogoče govoriti o zanemarjeni (slabi) vzgoji, ki je vzrok škode.



Kadar je vzrok mladoletnikovega škodnega ravnanja njegova slaba
vzgoja, slabi zgledi ali grde navade, ki so mu jih dali starši ali drugi
vzroki, povezani z neskrbno (zanemarjeno, slabo) vzgojo mladoletnika
odgovarjajo za škodo, ki jo mladoletnik povzroči, ko je bil v varstvu
druge osebe, starši oziroma je odgovornost ustanova in staršev
solidarna.

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
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.

tretjih

oseb:

neposlovna

odškodninska

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.

PREDPOSTAVKE POSLOVNE
ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI
 VSL

sodba I Cpg 365/2012 z dne 18.09.2013

1) da škoda izvira iz nedopustnega ravnanja povzročitelja ali iz njegove
sfere (oziroma pri poslovni odškodninski obveznosti dolžnik ni izpolnil
svoje obveznosti, je ni izpolnil pravilno ali jo je izpolnil z zamudo);
2) da je nastala (premoženjska ali nepremoženjska) škoda;
3) da obstaja vzročna zveza med nastalo škodo in nedopustnim ravnanjem
(oziroma pri poslovni odškodninski obveznosti vzročna zveza med
škodo in neizpolnitvijo, zamudno ali nepravilno izpolnitvijo obveznosti).
4) Razlike nastopijo šele pri četrti (posebni) predpostavki odškodninskega
delikta oziroma pogodbene odškodninske odgovornosti. Pri pogodbeni
odškodninski odgovornosti se povzročitelj škode (dolžnik) razbremeni
svoje odgovornosti če dokaže, da ni mogel izpolniti svoje obveznosti
oziroma, da je zamudil z izpolnitvijo obveznosti zaradi okoliščin,
nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih ni mogel preprečiti, ne odpraviti in
se jim tudi ne izogniti (240. člen OZ).

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.

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
DELODAJALCA ZA ŠKODO, KI JO LE-TA
UTRPI PRI DELU


Splošna
pravila
predpostavke).

odškodninske

odgovornosti

Delodajalec v obravnavanem primeru vzgojiteljicam ni bil dolžan dati
kakšnih posebnih navodil, kako npr. pobrati kotalečo se žogo, niti jih
vzgojiteljice niso potrebovale. Ugotovljeno je bilo, da je igra na
zunanjem igrišču vrtca v času, ko je prišlo do tožničinega padca,
potekala v skladu s pravili pedagoške stroke. Zahteva, da bi bilo treba
vzgojiteljicam zaradi njihove varnosti dati še posebna navodila za
vsako, še tako očitno in banalno opravilo, in jim jasno nakazati
možnosti, kako naj ga opravijo, pa je pretirana in ne predstavlja
potrebnega ukrepa v smislu zagotavljanja varstva pri delu. (sodba
VIII Ips 130/2013)

(4

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.

KRIVDA KOT PREDPOGOJ KAZENSKE
ODGOVORNOSTI


PODELEMENTI KRIVDE:
 sposobnost za krivdo,
 ustrezna krivdna oblika, ki jo predpisuje
(največkrat naklep),
 odsotnost razlogov za izključitev krivde.

zakon

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
 Ne

za kaznivo dejanje vedno odgovarja sam.

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

KRIVDA KOT PREDPOGOJ KAZENSKE
ODGOVORNOSTI


PODELEMENTI KRIVDE:
 sposobnost za krivdo,
 ustrezna krivdna oblika, ki jo predpisuje
(največkrat naklep),
 odsotnost razlogov za izključitev krivde.

zakon

Hvala za pozornost!
Odvetnica Maja Prebil
Odvetniška družba Potočnik in Prebil
o.p., d.o.o.
info@potocnikprebil.si

